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ਉਤਪਤ

ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ। 2 ਪਿਹਲਾ ਂਧਰਤੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਸੱਖਣੀ ਸੀ; ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਨੇਰੇ ਨੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀ

ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।

ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ-ਰੌਸ਼ਨੀ

3 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ!” ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਮਕਣ
ਲੱਗੀ। 4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਉਹ
ਚੰਗੀ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ “ਿਦਨ” ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ “ਰਾਤ” ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ।

ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਸੀ।

ਦੂਸਰਾ ਿਦਨ-ਅਕਾਸ਼

6 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ
ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੋਵੇ!” 7 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਸਾਿਜਆ ਅਤੇ
ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ
ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ। 8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ “ਅਕਾਸ਼” ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਿਦਨ ਸੀ।

ਤੀਸਰਾ ਿਦਨ-ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੌਦੇ

9 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੇ
ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ।” ਇਹੀ ਵਾਪਿਰਆ। 10

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ “ਧਰਤੀ” ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ “ਸਮੁੰਦਰ” ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ
ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ।

11 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਧਰਤੀ ਘਾਹ ਤੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਵੇ ਿਜਹੜੇ
ਫ਼ਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਜਹੜੇ ਬੀਜਾ ਂਵਾਲੇ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਉੱਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਕੁਝ
ਵਾਪਿਰਆ।” 12 ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਾਹ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਏ
ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਰੁੱਖ ਉਗਾਏ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਬੀਜਾ ਂਵਾਲੇ ਫ਼ਲ ਸਨ। ਹਰ ਪੌਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਿਕਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬਣਾਏ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ।

13 ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਿਦਨ ਸੀ।

ਚੌਥਾ ਿਦਨ-ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਅਤੇ ਤਾਰੇ

14 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਰਾਤਾ ਂਨੂੰ ਿਦਨਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀਆ ਂਹੋਣ। ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀਆ ਂਪਰਬਾ ਂਦੀਆ ਂਰਾਤਾ ਂਅਤੇ ਿਦਨਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣ। 15 ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀਆ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ” ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਾਪਿਰਆ।

16 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੋ ਿਵਸ਼ਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀਆ ਂਸਾਜੀਆ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਿਦਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਛੋਟੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਸਾਜੇ। 17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਰੌਸ਼ਨੀਆ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਧਰ ਿਦੱਤਾ। 18

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਰੌਸ਼ਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਰੌਸ਼ਨੀਆ ਂਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ।

19 ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਿਦਨ ਸੀ।

ਪੰਜਵਾ ਂਿਦਨ-ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪੰਛੀ

20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਿਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਂਨਾਲ ਭਰ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਰਿਹਣ।” 21

ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੀਿਵਤ
ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਂਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਵੱਚਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਛੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ।

22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਪੰਛੀਆ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾ ਂਪੰਛੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਿਖਆ।

23 ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੰਜਵਾ ਂਿਦਨ ਸੀ।

ਛੇਵਾ ਂਿਦਨ-ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਲੋਕ

24 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਧਰਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਿਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ
ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਅਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ।” ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ।

25 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ
ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ।

26 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਓ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਰੀਏ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਜਾਗਂੇ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾ ਂਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾ ਂਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।”

27 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਿਵੱਚ ਸਾਿਜਆ। ਉਸ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚਿਰਤ੍ਰ ਮੁਤਾਿਬਕ ਸਾਿਜਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਰ
ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਿਜਆ। 28 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਵੋ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾ ਂਅਤੇ ਹਵਾਈ ਪੰਛੀਆ ਂਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਕਰੋ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਿਫ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ।”

29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ
ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਫ਼ਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਬੀਜਾ ਂਵਾਲੇ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੋਣਗੇ। 30 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ
ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਣਗੇ।
ਧਰਤੀ ਉਤਲਾ ਹਰ ਜਾਨਵਰ, ਹਵਾ ਿਵੱਚਲਾ ਹਰ ਪੰਛੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ
ਜੀਵ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੀਂਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ।” ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਰੀਂਆ ਂਗੱਲਾ ਵਾਪਰ ਗਈਆ।ਂ

31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵੱਲ ਤੱਿਕਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਜੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ।

ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਛੇਵਾ ਂਿਦਨ ਸੀ।

ਸੱਤਵਾ ਂਿਦਨ-ਅਰਾਮ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਧਰਤੀ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਸਾਜਨਾ
ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ
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ਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਲਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ। 3

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਨ
ਬਣਾਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਕੰਮਾ ਂਤੋਂ ਅਰਾਮ ਿਲਆ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਾਰ
ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਮਨੁੱਖ਼ਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

4 ਇਹ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਹੈ ਿਜਹੜ੍ਹਹ੍ਹੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀਆ।ਂ 5

ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੌਦੇ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਉੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਮੀਂਹ
ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੌਿਦਆ ਂਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ
ਨਹੀਂ ਸੀ।

6 ਇਸਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ, ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਿਗੱਲਾ
ਕੀਤਾ। 7 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਿਮੱਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ
ਸਾਿਜਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫ਼ੂਿਕਆ, ਅਤੇ
ਆਦਮ ਿਜਉਂਦਾ ਜੀਵ ਬਣ ਿਗਆ। 8 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ
ਅਦਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ਼ ਲਾਇਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 9 ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ ਰੁੱਖ ਉਗਾਏ: ਹਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਰੁੱਖ
ਜੋ ਭੋਜਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬਾਗ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕ, ਕੀ
ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ।

10 ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਿਸਂਜਦੀ ਸੀ। ਉਹ
ਨਦੀ ਫ਼ੇਰ ਚਾਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਟ ਗਈ। 11 ਪਿਹਲੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਸੋਨ
ਸੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਹਵੀਲਾਹ, ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਗਦੀ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਸੋਨਾ ਹੈ।
12 (ਹਵੀਲਾਹ ਿਵੱਚਲਾ ਸੋਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਵੀ
ਹਨ।) 13 ਦੂਸਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੀਹੋਨ ਸੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕੂਸ਼ ਦੇਸ਼
ਦੁਆਲੇ ਵਗਦੀ ਸੀ। 14 ਤੀਸਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਹੱਦਕਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਨਦੀ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਨਦੀ ਫ਼ਰਾਤ ਸੀ।

15 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਰੱਿਖਆ। 16 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਬਾਗ
ਿਵੱਚਲੇ ਹਰ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। 17 ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ
ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਗਆਨ ਿਦੰਦਾ, ਿਕ ਕੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ
ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾਵੇਂਗਾ ਤਾ ਂਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ।”

ਪਿਹਲੀ ਔਰਤ

18 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮ ਲਈ ਇੱਕਿਲਆ ਂਹੋਣਾ
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਜਾਗਂਾ ਜੋ ਉਸ ਵਰਗਾ
ਹੋਵੇਗਾ।”

19 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤਾ ਂਦੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੰਛੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਜਾਨਵਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਲਆਦਂੇ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੀ
ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ। 20 ਆਦਮੀ ਨੇ
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾ,ਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ
ਨਾਮ ਵੀ ਧਰੇ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾ ਂਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਜੱਚਦਾ ਹੋਵੇ। 21 ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਿਹਰੀ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਸੁਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ
ਆਦਮੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ
ਪੱਸਲੀ ਲਈ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਉਹ ਥਾ ਂਬੰਦ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪੱਸਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਪੱਸਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਾਜੀ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਦਮ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। 23 ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਆਿਖਰਕਾਰ! ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ!
ਉਸ ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਮੇਰੀਂ ਹੱਡੀਆ ਂਤੋਂ ਹਨ।
ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਹੈ।

ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ,

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ‘ਔਰਤ’ ਸਦਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।”
24 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ

ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਦੋ ਜਣੇ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
25 ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੰਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸੱਪ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾਲਾਕ ਸੀ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੱਪ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਔਰਤ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੈਨੂੰ

ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ?”

2 ਔਰਤ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੇ ਫ਼ਲ ਖਾ ਸੱਕਦੇ
ਹਾ।ਂ 3 ਪਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਫ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਹੜਾ
ਬਾਗ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਂਗੇ।’”

4 ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਂਗੇ ਨਹੀਂ। 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾ ਿਲਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੇ ਹੋ
ਜਾਵੋਂਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ।”

6 ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਫ਼ਲ
ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਰੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਆਣੀ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਨੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਫ਼ਲ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਖਾ ਿਲਆ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ।

7 ਫ਼ੇਰ ਦੋਵੇਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਨੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤੇ
ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਉਂ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੱਪਿੜਆ ਂਵਾਗਂੂ ਪਿਹਨ ਿਲਆ।

8 ਿਦਨ ਦੇ ਸੁਹਾਵਨੇ ਸਮੇਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਸੈਰ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਆਦਮ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਿਵੱਚ ਛੁੱਪ
ਗਏ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ, “ਿਕੱਥੇ ਹੈਂ ਤੂੰ?”

10 ਆਦਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਤੁਰਨ ਿਫ਼ਰਨ ਦੀ ਆਹਟ
ਸੁਣਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਛੁਪ ਿਗਆ।”

11 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਿਕਸਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ
ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਖਾਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾਧਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਤੂੰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਨਾ ਖਾਵੀਂ!”

12 ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਹੜੀ ਔਰਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾ ਿਲਆ।”

13 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈਂ?”
ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ

ਫ਼ਲ ਖਾ ਿਲਆ।”
14 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,

“ਤੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਜਾਨਵਰ ਨਾਲੋਂ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੈਨੂੰ ਿਢੱਡ ਭਾਰ ਰੀਂਗਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਿਮੱਟੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ।

15 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।

ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ।

ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਿਸਰ ਕੁਚਲੇਗਾ,
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਡਸੇਂਗਾ।”
16 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,

“ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ,

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਜਣੇਂਗੀ,
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ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੇਂਗੀ
ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।”
17 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,

“ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਓਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਨਾ ਖਾਵੀਂ।
ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਓਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾ ਿਲਆ।

ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਤੈਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ

ਪਵੇਗੀ।
18 ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਰ ਪਤਵਾਰ ਤੇ ਕੰਡੇ ਉਗਾਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਪੌਦੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ ਉੱਗਦੇ ਹਨ।

19 ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਤੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਮੁੜਕੇ ਨਾਲ ਿਭੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ।

ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੀਕ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ।

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਕ ਨਾਲ ਸਾਿਜਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਮਰਕੇ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
20 ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੱਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ। ਆਦਮ ਨੇ ਇਹ

ਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਹੱਵਾਹ ਹਰ ਓਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾ ਂਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਕਦੇ ਜੀਿਵਆ ਸੀ।

21 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀਆ ਂਖੱਲਾ ਂਲਈਆ ਂਅਤੇ ਆਦਮੀ ਤੇ
ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਪਾ
ਿਦੱਤੇ।

22 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖੋ, ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਵਾਗਂ ਬਣ
ਿਗਆ ਹੈ-ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਿਕ ਆਦਮ ਜੀਵਨ ਿਬਰੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ
ਖਾ ਿਲਆ ਤਾ ਂਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।”

23 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। 24 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਜਾਦਂੇ ਰਸਤੇ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੂਬੀ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਅਗਨੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜੀਵਨ ਿਬਰੱਖ ਨੂੰ ਜਾਦਂੇ
ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਿਲਸ਼ਕਦੀ ਸੀ।

ਪਿਹਲਾ ਪਿਰਵਾਰ

ਆਦਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਅਤੇ
ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਇਨ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
2 ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੱਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ

ਕਇਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਸੀ। ਹਾਬਲ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਬਣ ਿਗਆ। ਕਇਨ ਇੱਕ
ਿਕਸਾਨ ਬਣ ਿਗਆ।

ਪਿਹਲਾ ਕਤਲ

3 ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਇਨ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ਲ ਅਤੇ
ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਇਨ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਬਲ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 4 ਪਰ ਹਾਬਲ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੋਠੇ
ਜਨਮੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆ ਂਭੇਡਾਂ
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਿਹੱਸਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਾਬਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਗਾਤ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ
ਵੇਿਖਆ। 5 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਇਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਇਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ।
6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਇਨ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਹੈਂ? ਤੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਉੱਤੇ
ਉਦਾਸੀ ਿਕਉਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ? 7 ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ
ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਗਂਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਦੇ ਕੰਮ

ਕੀਤੇ ਤਾ ਂਉਹ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ
ਚਾਹੇਗਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

8 ਕਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆ, ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ।”
ਇਸ ਲਈ ਕਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਕਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਹਾਬਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

9 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਇਨ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਹਾਬਲ, ਿਕੱਥੇ
ਹੈ?”

ਕਇਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ
ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ?”

10 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ
ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ
ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਆਫ਼ਤਾ ਂਘੱਲਾਗਂਾ। 12 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਤੂੰ ਬੀਜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੌਦੇ ਚੰਗੇ
ਉਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੀਜੇਂਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਪੌਿਦਆ ਂਨੂੰ ਉੱਗਣ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਥਾ-ਂਥਾਂ
ਭਟਕੇਂਗਾ।”

13 ਤਾ ਂਕਇਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਿਹਣ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਹੈ! 14 ਦੇਖੋ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਾਗਂਾ! ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ! ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਥਾ-ਂਥਾਂ
ਭਟਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।”

15 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਇਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਗਂਾ!
ਕਇਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।” ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਇਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਇਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ

16 ਕਇਨ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਕਇਨ ਨੋਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।

17 ਕਇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋਿੜਆ। ਉਹ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਨੋਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
ਕਇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨੋਕ
ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ।

18 ਹਨੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਈਰਾਦ ਸੀ। ਈਰਾਦ ਦੇ
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਮਹੂਯਾਏਲ ਸੀ। ਮਹੂਯਾਏਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਇਆ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਮਹੂਯਾਏਲ ਸੀ। ਮਹੂਯਾਏਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ
ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਲਾਮਕ ਸੀ।

19 ਲਾਮਕ ਨੇ ਦੋ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਆਦਾਹ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜ਼ੱਲਾਹ ਸੀ। 20 ਆਦਾਹ ਨੇ ਯਾਬਲ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਯਾਬਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਨਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। 21 ਆਦਾਹ
ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ ਜੂਬਲ। (ਜੂਬਲ, ਯਾਬਲ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ) ਜੂਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। 22 ਿਜ਼ੱਲਾਹ ਨੇ
ਤੂਬਲ ਕਇਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਤੂਬਲ ਕਇਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਿਜਹੜੇ
ਤਾਬਂੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੂਬਲ ਕਇਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮਾਹ
ਸੀ।

23 ਲਾਮਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ:
“ਆਦਾਹ ਤੇ ਿਜ਼ੱਲਾਹ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ!
ਲਾਮਕ ਦੀਓ ਪਤਨੀਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ!

ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਿਟਆ।

24 ਕਇਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ!
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ!”

ਆਦਮ ਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ

25 ਆਦਮ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਹੱਵਾਹ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋਿੜਆ। ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸੇਥ ਰੱਿਖਆ। ਹੱਵਾਹ
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ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਕਇਨ ਨੇ ਹਾਬਲ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਥ ਹੈ।” 26 ਸੇਥ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਨੋਸ਼ ਰੱਿਖਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਆਦਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ

ਇਹ ਆਦਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਾਜਨਾ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਓਸੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ “ਆਦਮ” ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ।
3 ਜਦੋਂ ਆਦਮ 130 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਕਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ

ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ ਉਸ ਵਾਗਂ ਹੀ ਸੀ। ਆਦਮ ਨੇ ਉਸਦਾ
ਨਾਮ ਸੇਥ ਧਿਰਆ। 4 ਸੇਥ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਦਮ 800 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਮ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਦਮ ਕੁੱਲ
930 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ; ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ ਿਗਆ।

6 ਜਦੋਂ ਸੇਥ 105 ਵਰ੍ਹ ੇ ਦਾ ਹੋਏਆ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅਨੋਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ। 7 ਅਨੋਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਥ 807 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। 8 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੇਥ ਕੁੱਲ 912 ਵਰ੍ਹ ੇ
ਜੀਿਵਆ; ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।

9 ਜਦੋਂ ਅਨੋਸ਼ 90 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਿਜਸਦਾ
ਨਾਮ ਕੇਨਾਨ ਸੀ, 10 ਕੇਨਾਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੋਸ਼ 815 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। 11 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅਨੋਸ਼ ਕੁੱਲ
905 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ; ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।

12 ਜਦੋਂ ਕੇਨਾਨ 70 ਵਰ੍ਹ ੇ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮਹਲਲੇਲ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 13 ਮਹਲਲੇਲ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਨਾਨ 840 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਨਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। 14 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੇਨਾਨ
ਕੁੱਲ 910 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ; ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।

15 ਜਦੋਂ ਮਹਲਲੇਲ 65 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਯਰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 16 ਯਰਦ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਲਲੇਲ 830 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। 17 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਹਲਲੇਲ ਕੁੱਲ
895 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ; ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।

18 ਜਦੋਂ ਯਰਦ 162 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਹਨੋਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਜਨਿਮਆ। 19 ਹਨੋਕ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਰਦ 800 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੱਕ
ਜੀਿਵਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। 20 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਯਰਦ ਕੁੱਲ 962 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ; ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।

21 ਜਦੋਂ ਹਨੋਕ 65 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮਥੂਸਲਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਜਨਿਮਆ। 22 ਮਥੂਸਲਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਨੋਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ
ਤੁਰਿਦਆ ਂ300 ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਰ ਿਬਤਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ
ਹੋਏ। 23 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਹਨੋਕ ਕੁੱਲ 365 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ। 24 ਇੱਕ ਿਦਨ ਹਨੋਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਨੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਾ ਿਲਆ।

25 ਜਦੋਂ ਮਥੂਸਲਹ 187 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲਾਮਕ ਨਾਮ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਜਨਿਮਆ। 26 ਲਾਮਕ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਥੂਸਲਹ 782 ਵਰ੍ਹ ੇ
ਜੀਿਵਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। 27 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਥੂਸਲਹ ਕੁੱਲ 969 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ; ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।

28 ਜਦੋਂ ਲਾਮਕ 182 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਨਿਮਆ।
29 ਲਾਮਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਹ ਰੱਿਖਆ। ਲਾਮਕ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਿਕਸਾਨਾ ਂਵਾਗਂ ਕਰੜੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੂਹ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।”

30 ਨੂਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਮਕ 595 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। 31 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲਾਮਕ ਕੁੱਲ 777 ਵਰ੍ਹ ੇ
ਜੀਿਵਆ; ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।

32 ਜਦੋਂ ਨੂਹ 500 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ
ਨਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ।

ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਬਣੇ

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਘਰੀਂ
ਕੁੜੀਆ ਂਜੰਮੀਆ।ਂ 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ
ਕੁੜੀਆ ਂਸੁੰਦਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ

ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ

ਿਵੱਚ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨੇਿਫ਼ਲੀਮ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ
ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਿਲਆ ਂਤੋਂ ਹੀ ਨਾਇੱਕ ਸਨ।

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਲੋਕ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਇਨਸਾਨ ਹਨ; ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖਾਿਤਰ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ 120
ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਸਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। 6 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਭਰ ਗਈ। 7 ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਿਜਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਹਰ
ਓਸ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੀਂਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਵੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂਨੂੰ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ।”

8 ਪਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ-
ਉਹ ਸੀ ਨੂਹ।

ਨੂਹ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ

9 ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਨੂਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੰਗਾ
ਇਨਸਾਨ ਿਰਹਾ। ਨੂਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਿਰਹਾ। 10 ਨੂਹ ਦੇ ਿਤੰਨ
ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫਥ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਥਾ ਂਿਹੰਸਾ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕੀਂ ਮੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ
ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

13 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਕਰੋਧ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾ ਂਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦਆਗਂਾ। 14 ਗੋਫਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲੈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ। ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇ।

15 “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਪ ਦੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਵੇਂ: 300 ਿਕਊਿਬਟ
ਲੰਬੀ, 50 ਿਕਊਿਬਟ ਚੌੜੀ ਅਤੇ 30 ਿਕਊਿਬਟ ਉੱਚੀ। 16 ਿਕਸ਼ਤੀ ਲਈ
ਇਸਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ 18 ਇਚੰ ਹੇਠਾ ਂਇੱਕ ਿਖੜਕੀ ਬਣਾ। ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖੀਂ। ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਦਆ ਂਿਤੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾ ਂਹੋਣ; ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ,
ਿਵੱਚਕਾਰਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ।

17 “ਜੋ ਮੈਂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਜੀਵਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। 18 ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀਆ ਂਨੂਹਾ ਂਸਾਰੇ ਹੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਵੋਂਗੇ। 19 ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਜਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਉਹ
ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖੀਂ। 20 ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੰਛੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਿਜਉਂਦਾ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। 21 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ
ਵੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ
ਹੋਵੇਗਾ।”

22 ਨੂਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਨੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।
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ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਚੰਗਾ
ਆਦਮੀ ਹੈਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਇਸ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਕੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੈ

ਜਾ। 2 ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਸੱਤ ਜੋੜੇ (ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ) ਜੋ ਬਲੀ ਦੇ ਲਾਇੱਕ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ (ਇੱਕ ਨਰ ਤੇ ਸੱਤ ਮਾਦਾ) ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। 3 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਮੈਂ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਚਾਲੀ ਿਦਨਾ ਂਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤਾ ਂਤੱਕ
ਬਾਿਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਉੱਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਪੂੰਝ
ਸੁੱਟਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਓਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਿਜਆ
ਸੀ।” 5 ਨੂਹ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

6 ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਨੂਹ 600 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ। 7 ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿਕਸ਼ਤੀ ਅੰਦਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਨੂਹ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂਹਾ ਂਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ। 8 ਸਾਰੇ ਪਾਕ
ਜਾਨਵਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ
ਜੀਵ, 9 ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਏਹ ਜਾਨਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਿੜਆ,ਂ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ, ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸਨ। 10 ਸੱਤਾਂ
ਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਿਰਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।

11 ਨੂਹ ਦੇ 600 ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 17ਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ
ਹੇਠਲੇ ਸਮੂਜ ਝਰਨੇ ਫ਼ਟ ਕੇ ਫੁੱਟ ਪਏ ਓਸੇ ਿਦਨ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਹੋਣ
ਲੱਗ ਪਈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆ ਂਿਖੜਕੀਆ ਂਖੁਲ੍ਹ ਗਈਆ ਂਹੋਣ। 12 ਚਾਲੀ
ਿਦਨ ਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤਾ ਂਭਾਰੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 13 ਓਸੇ ਿਦਨ ਨੂਹ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ-ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਪਤਨੀਆ ਂਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਚਲੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ 14 ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰ
ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਸ਼ੂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੰਛੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ। 15 ਹਰ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਜਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਨੂਹ ਕੋਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਅੰਦਰ
ਆ ਿਗਆ। 16 ਇਹ ਸਮੂਹ ਜਾਨਵਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜੋਿੜਆ ਂ(ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ)
ਿਵੱਚ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

17 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਾਲੀ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਫ਼ੈਿਲਆ ਿਰਹਾ। ਪਾਣੀ ਚਢ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾ ਿਦੱਤਾ। 18 ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੈਰਨ ਲਗੀ। 19 ਪਾਣੀ ਇਨੰਾ
ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਗਏ। 20 ਪਾਣੀ
ਪਹਾੜਾ ਂਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ। ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵੀ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ
ਉੱਠ ਿਗਆ।

21 ਧਰਤੀ ਉਤਲਾ ਹਰ ਜੀਵ ਮਰ ਿਗਆ-ਹਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਹਰ ਔਰਤ, ਹਰ
ਪੰਛੀ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਿਗਆ। ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਮਰ ਗਈ। 23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਿਜਉਂਦੀ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ: ਹਰ ਆਦਮੀ, ਹਰ
ਜਾਨਵਰ, ਹਰ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਛੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ੈਆ ਂਧਰਤੀ
ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆ ਂਸਨ। ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਉਹ ਨੂਹ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜੀਿਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਨ। 24 ਪਾਣੀ
150 ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਿਲਆ ਿਰਹਾ।

ਹੜਾ ਂਦੀ ਸਮਾਪਤੀ

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਸਵਾਰ ਸਮੂਹ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਵਗਾਈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ।

2 ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਿਰਸ਼ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ  ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ
ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। 3 ਿਜਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ
ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। 150 ਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਇਨੰਾ ਘਟ ਿਗਆ ਿਕ ਿਕਸ਼ਤੀ
ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਗੀ। ਿਕਸ਼ਤੀ ਅਰਾਰਾਤ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਇੱਕ
ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਤਾਰਵਾ ਂਿਦਨ ਸੀ। 5 ਪਾਣੀ

ਹੇਠਾ ਂਉੱਤਰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਪਰਬਤਾ ਂਦੀਆਂ
ਚੋਟੀਆ ਂਿਦਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆ।ਂ

6 ਚਾਲੀ ਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਂ, ਨੂਹ ਨੇ ਉਹ ਿਖੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਿਕਸ਼ਤੀ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। 7 ਫ਼ੇਰ ਨੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾ ਂਨੂੰ ਛੱਿਡਆ। ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁੱਕ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਤੀਕ ਇੱਕ ਥਾ ਂਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾ ਂਤੇ ਉੱਡਦਾ ਿਰਹਾ। 8

ਨੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਨੂਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਘੁੱਗੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਲੱਭ
ਲਵੇ। ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਫ਼ੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

9 ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਿਟਕਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਥਾ ਂਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਿਕਉਂਿਕ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਘੁੱਗੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ
ਆਈ। ਨੂਹ ਨੇ ਹੱਥ ਵੱਧਾਕੇ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਆਦਂਾ।

10 ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਬਾਦ, ਨੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ। 11 ਅਤੇ
ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਨੂਹ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ। ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਚੁੰਜ ਿਵੱਚ ਜੈਤੂਨ
ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਿਕ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। 12 ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਂ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ
ਛੱਿਡਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘੁੱਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ।

13 ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਨੂਹ ਨੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। ਨੂਹ ਨੇ ਨਜ਼ਰ
ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ
ਸੀ। ਨੂਹ 601 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ। 14 ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 27ਵੇਂ ਿਦਨ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੁੱਕੀ ਸੀ।

15 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 16 “ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ।
ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਤੇਰੀ ਨੂਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 17 ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਜਉਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਿਲਆ-ਸਮੂਹ ਪੰਛੀਆ,ਂ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੀ ਹਰ
ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ।”

18 ਇਸ ਲਈ ਨੂਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਨੂਹਾਂ
ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ। 19 ਸਮੂਹ ਜਾਨਵਰ, ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਹਰ
ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਿਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦਾ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ
ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।

20 ਫ਼ੇਰ ਨੂਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਨੂਹ
ਨੇ ਪਾਕ ਪੰਛੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਛੀਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਨਵਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਿਦੱਤਾ।

21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਲੀਆ ਂਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ
ਿਗਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਧਰਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ
ਸਦਾ ਹੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਸਦਾ ਹੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਿਦਨ ਅਤੇ
ਰਾਤ ਰਿਹਣਗੇ।”

ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦਓ। 2 ਧਰਤੀ ਉਤਲਾ ਹਰ ਜਾਨਵਰ, ਹਵਾ

ਿਵੱਚਲਾ ਹਰ ਪੰਛੀ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਜੀਵ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚਲਾ
ਹਰ ਜੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। 3

(ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ) ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਜਾਨਵਰ
ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ-ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। 4 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਸ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਾਲੇ ਜਾਨ (ਖੂਨ) ਹੋਵੇ। 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਗਂਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਕ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਓਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ
ਜਾਨ ਲਵੇਗਾ।

ਉਤਪਤ 7:2 9 ਉਤਪਤ 9:5
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6 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਉੱਤੇ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ

ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।
7 “ਨੂਹ, ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦਓ।”
8 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, 9 “ਹੁਣ ਮੈਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
10 ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆ,ਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆ,ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨਾਲ ਿਜਹੜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 11 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਇਹ ਹੈ: ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੇਰ ਹੜ੍ਹ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

12 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਿਦਆਗਂਾ। ਇਹ ਸਬੂਤ
ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੀਵਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੂਤ
ਇਹ ਹੈ: 13 ਮੈਂ ਬੱਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਧਣੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਣੁੱਖ ਮੇਰੇ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 14 ਜਦੋਂ
ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਿਲਆਵਾਗਂਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਧਣੁਖ ਦੇਖੋਂਗੇ। 15

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਣੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਗਂਾ
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਿਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੜ੍ਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 16 ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਦਲਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਧਣੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਿਜਉਂਦੀ ਸ਼ੈਅ ਿਵੱਚਲੇ ਇਸ
ਸਦੀਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਗਂਾ।”

17 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਧਣੁੱਖ ਉਸ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੀਿਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਂਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਫ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ

18 ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਨਾਮ ਸਨ: ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ। (ਹਾਮ ਕਨਾਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।) 19 ਇਹ
ਿਤੰਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਪੁੱਤਰਾਂ
ਦੀ ਉਲਾਦ ਸਨ।

20 ਨੂਹ ਇੱਕ ਿਕਸਾਨ ਬਣ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ।
21 ਨੂਹ ਨੇ ਮੈਅ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਲੇਟ ਿਗਆ। ਨੂਹ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। 22 ਕਨਾਨ ਦੇ ਿਪਤਾ,
ਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਨ ਿਪਤਾ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਹਾਮ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ
ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ। 23 ਫ਼ੇਰ ਸ਼ੇਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਿਲਆਦਂਾ। ਉਹ
ਕੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਿਪੱਠਾ ਂਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛਲੇ
ਪੈਰੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ।

24 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਨੂਹ ਜਾਗ ਿਪਆ। (ਉਹ ਮੈਅ ਪੀਣ ਕਾਰਣ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ।) ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 25 ਇਸ ਲਈ ਨੂਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਲੱਗੇ!
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।”
26 ਨੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ,

“ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਓ!
ਕਨਾਨ ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।

27 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਾਫ਼ਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇਵੇ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਰਹੇ।
ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ।”
28 ਹੜ੍ਹ ਮਗਰੋਂ ਨੂਹ 350 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ। 29 ਨੂਹ ਕੁੱਲ 950 ਵਰ੍ਹ ੇ

ਜੀਿਵਆ, ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।

ਕੌਮਾ ਂਵੱਧਦੀਆ-ਂਫ਼ੁਲਦੀਆ ਂਹਨ

ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ। ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਤੰਨਾ ਂਆਦਮੀਆਂ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਸ਼ੇਮ,
ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ।

ਯਾਫ਼ਥ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

2 ਯਾਫ਼ਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਗੋਮਰ, ਮਾਗੋਗ, ਮਾਦਈ, ਯਾਵਾਨ, ਤੂਬਲ, ਮਸੱਕ
ਅਤੇ ਤੀਰਾਸ।
3 ਗੋਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਅਸ਼ਕਨਜ਼, ਰੀਫਤ ਅਤੇ ਤੋਂਗਰਮਾਹ।
4 ਯਾਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਅਲੀਸ਼ਾਹ, ਤਰਸ਼ੀਸ, ਿਕੱਤੀਮ ਅਤੇ ਦੋਦਾਨੀਮ।

5 ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਯਾਫ਼ਥ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹੀ ਹਨ। ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ
ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਬਣ ਿਗਆ। ਹਰੇਕ
ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ।

ਹਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

6 ਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਕੂਸ਼, ਿਮਸਰਇਮ, ਪੂਟ ਅਤੇ ਕਨਾਨ।
7 ਕੂਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਸਬਾ, ਹਵੀਲਾਹ, ਸਬਤਾਹ, ਰਾਮਾਹ ਅਤੇ ਸਬਤਕਾ।
ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਸਬਾ ਅਤੇ ਦਦਾਨ।
8 ਕੂਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਿਨਮਰੋਦ ਸੀ। ਿਨਮਰੋਦ ਤਾਕਤ

ਿਵੱਚ ਪਿਲਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਬਣ ਿਗਆ। 9 ਿਨਮਰੋਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਬਿਣਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ
ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਿਨਮਰੋਦ ਵਾਗਂ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ।”

10 ਿਨਮਰੋਦ ਦਾ ਰਾਜ ਬਾਬਲ, ਅਰਕ, ਅੱਕਦ ਅਤੇ ਕਲਨੇਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਇਆ, ਜੋ ਿਕ ਿਸ਼ਨਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ। 11 ਿਨਮਰੋਦ ਅਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਿਗਆ। ਅਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਿਨਮਰੋਦ ਨੇ ਨੀਨਵਾਹ, ਰਹੋਬੋਥਈਰ, ਕਾਲਹ ਅਤੇ 12

ਰਸਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। (ਰਸਨ ਨੀਨਵਾਹ ਅਤੇ ਕਾਲਹ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ
ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ।)

13 ਿਮਸ਼ਰਇਮ (ਿਮਸਰ) ਲੂਦੀ, ਅਨਾਮੀ, ਲਹਾਬੀ, ਨਫ਼ਤੂਹੀ, 14 ਪਤਰੂਸੀ,
ਕੁਸਲੂਹੀ ਅਤੇ ਕਫ਼ਤੋਂਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾਮਾ ਸੀ। (ਿਫ਼ਲਸਤੀ ਲੋਕ ਕੁਸਲੂਹੀ
ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।)
15 ਕਨਾਨ, ਸੀਦੋਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਸੀਦੋਨ, ਕਨਾਨ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। ਕਨਾਨ ਿਹੱਤੀ ਲੋਕਾ ਂਹੇਥ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। 16 ਅਤੇ ਕਨਾਨ
ਯਬੂਸੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਿਗਰਗਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾ,ਂ 17 ਿਹੱਵੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਅਰਕੀ
ਲੋਕਾ,ਂ ਸੀਨੀ ਲੋਕਾ,ਂ 18 ਅਰਵਾਦੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਸਮਾਰੀ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਹਮਾਤੀ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾਮਾ ਵੀ ਸੀ।
ਕਨਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਏ। 19

ਕਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤਰ ਿਵੱਚ ਸੀਦੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਰਾਰ
ਤੱਕ, ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਅੱਜ਼ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਤੱਕ,
ਅਦਮਾਹ ਅਤੇ ਸਬੋਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀ।

20 ਇਹ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਹਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਪਿਰਵਾਰਾਂ
ਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਸਨ। ਉਹ ਵੱਖਰੀਆ-ਂਵੱਖਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਬਣ ਗਏ।

ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

21 ਸ਼ੇਮ ਯਾਫ਼ਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਏਬਰ ਸੀ, ਸਮੂਹ ਇਬਰਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾਮਾ।

22 ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਏਲਾਮ, ਅਸ਼ੂਰ, ਅਰਪਕਸ਼ਦ, ਲੂਦ ਅਤੇ ਅਰਾਮ।
23 ਅਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਊਸ, ਹੂਲ ਗਥਰ ਅਤੇ ਮਸ਼।
24 ਅਰਪਕਸ਼ਦ ਸ਼ਾਲਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਲਹ ਏਬਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
25 ਏਬਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਲਗ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ
ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯਾਕਟਾਨ।
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26 ਯਾਕਟਾਨ ਅਲਮੋਦਾਦ, ਸ਼ਾਲਫ਼, ਹਸਰਮਾਵਤ, ਯਰਾਹ, 27 ਹਦੋਰਾਮ,
ਊਜ਼ਾਲ, ਿਦਕਲਾਹ, 28 ਓਬਾਲ, ਅਬੀਮਾਏਲ, ਸ਼ਬਾ, 29 ਓਿਫ਼ਰ, ਹਵੀਲਾਹ
ਅਤੇ ਯੋਬਾਬ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਾਕਟਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 30

ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
ਮੇਸ਼ਾ ਸਫ਼ਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਸੀ।
31 ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵੰਡ ਪਿਰਵਾਰਾ,ਂ

ਭਾਸ਼ਾਵਾ,ਂ ਦੇਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਕੌਮਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 32 ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਜਾਤਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਕੌਮਾ ਂਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲ ਗਈਆ।ਂ

ਦੁਨੀਆ ਂਵੰਡੀ ਗਈ

ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। 2 ਲੋਕ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਿਸ਼ਨਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ

ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਟਕ ਗਏ। 3 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ,ਂ “ਸਾਨੂੰ ਇੱਟਾ ਂਪੱਥਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਤਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਪੱਕੀਆ ਂਹੋ ਜਾਣ।” ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ
ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਸਗੋਂ ਇੱਟਾ ਂਵਰਤੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੋਰਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ
ਲੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

4 ਫ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ
ਛੰੁਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਰੱਖੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਿਖੱਲਰਾਗਂੇ।”

5 ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਆ
ਿਗਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸਾਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। 6 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾ ਂਉਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਮਨਚਾਹੀ
ਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ। 7 ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਸਮਝ ਸੱਕਣਗੇ।”

8 ਇਸ ਲਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 9 ਇਹੀ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਲ ਗਡ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ
ਬਾਬਲ ਆਿਖਆ ਂਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਿਖੰਡਾਕੇ
ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਹੋਰਨਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲਾ ਿਦੱਤਾ।

ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

10 ਇਹ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਬਾਦ, ਜਦੋਂ
ਸ਼ੇਮ 100 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਪਕਸਦ ਜੰਿਮਆ। 11 ਉਸਤੋਂ
ਬਾਦ ਸ਼ੇਮ 500 ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਰ ਜੀਿਵਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਏ।

12 ਜਦੋਂ ਅਰਪਕਸਦ 35 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਲਹ ਜੰਿਮਆ।
13 ਸ਼ਲਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਅਰਪਕਸਦ 403 ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਰ ਜੀਿਵਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ।

14 ਜਦੋਂ ਸ਼ਲਹ 30 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਬਰ ਜਨਿਮਆ। 15

ਏਬਰ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਸ਼ਲਹ 403 ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਰ ਜੀਿਵਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ।

16 ਜਦੋਂ ਏਬਰ 34 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਲਗ ਜੰਿਮਆ। 17

ਪਲਗ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਏਬਰ 403 ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਰ ਜੀਿਵਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ।

18 ਜਦੋਂ ਪਲਗ 30 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਊ ਜੰਿਮਆ। 19 ਰਊ
ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਪਲਗ 209 ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਰ ਜੀਿਵਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ
ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ।

20 ਜਦੋਂ ਰਊ 32 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰੂਗ ਜੰਿਮਆ। 21

ਸਰੂਗ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਰਊ 270 ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਰ ਜੀਿਵਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ
ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ।

22 ਜਦੋਂ ਸਰੂਗ 30 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਹੋਰ ਜੰਿਮਆ। 23

ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਸਰੂਗ 200 ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਰ ਜੀਿਵਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ।

24 ਜਦੋਂ ਨਾਹੋਰ 29 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਹ ਜੰਿਮਆ। 25

ਤਾਰਹ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਨਾਹੋਰ 119 ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਰ ਜੀਿਵਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਏ।

26 ਜਦੋਂ ਤਾਰਹ 70 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਰਾਮ, ਨਾਹੋਰ, ਅਤੇ
ਹਾਰਾਨ ਜੰਮੇ।

ਤਾਰਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

27 ਇਹ ਤਾਰਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਰਹ ਅਬਰਾਮ, ਨਾਹੋਰ ਅਤੇ
ਹਾਰਾਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਰਾਨ ਲੂਤ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। 28 ਹਾਰਾਨ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ
ਕਸਬੇ, ਕਸਦੀਆ ਂਦੇ ਊਰ ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਤਾਰਹ ਹਾਲੇ
ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ। 29 ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾਹੋਰ ਦੋਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਅਬਰਾਮ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਈ ਸੀ। ਨਾਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਮਲਕਾਹ ਸੀ।
ਿਮਲਕਾਹ ਹਾਰਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਹਾਰਾਨ ਿਮਲਕਾਹ ਅਤੇ ਿਯਸੱਕਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
30 ਸਾਰਈ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਾਝਂ ਸੀ।

31 ਤਾਰਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸਦੀਮ ਦੇ ਊਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਗਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਨਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਤਾਰਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਰਾਮ,
ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਲੂਤ (ਹਾਰਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਸਾਰਈ (ਅਬਰਾਮ ਦੀ
ਪਤਨੀ) ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਾਰਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਓੱਥੇ ਹੀ ਿਟਕ ਜਾਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ। 32 ਤਾਰਹ 205 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ। ਉਹ
ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਟੱਬਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਹ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਖਾਵਾਗਂਾ।

2 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਉਸਾਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

ਲੋਕੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ।

3 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਗੇ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣਗੇ।

ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ
ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਗਂਾ।”

ਅਬਰਾਮ ਕਨਾਨ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

4 ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਹਾਰਾਨ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੂਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਅਬਰਾਮ 75 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰਾਨ ਛੱਿਡਆ। 5 ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਸਾਰਈ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ, ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। ਫ਼ੇਰ
ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮੂਹ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 6 ਅਬਰਾਮ
ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੀਕ ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੋਹਰ ਿਵਖੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਕੋਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਥਾਨ
ਉੱਤੇ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।

7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਹ
ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਮ
ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। 8 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਮ ਉਹ
ਥਾ ਂਛੱਡ ਕੇ ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪਹਾੜੀਆ ਂਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ
ਓੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾ ਿਲਆ। ਬੈਤਏਲ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਅਤੇ ਆਈ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ।
ਉਸ ਥਾਵੇਂ, ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ
ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 9 ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਅਬਰਾਮ
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ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਨਕਲ ਿਪਆ। ਉਹ ਨੇਜੇਵ ਵੱਲ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ।

ਅਬਰਾਮ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ

10 ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ। ਬਾਿਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਭੋਜਨ ਉਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਮ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 11 ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ
ਸਾਰਈ ਿਕੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਮਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਪਿਹਲਾਂ
ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਔਰਤ ਹੈਂ। 12 ਿਮਸਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ‘ਇਹ ਔਰਤ
ਇਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ।’ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦੀ ਰਿਹਣ
ਦੇਣਗੇ। 13 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਖੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਂ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮੈਂਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾ
ਸੱਕੇਂਗੀ।”

14 ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਮ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਸਾਰਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਸੀ। 15 ਕੁਝ ਿਮਸਰੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ
ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਫਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਗੂ ਸਾਰਈ ਨੂੰ ਿਫਰਊਨ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। 16

ਿਫਰਊਨ ਅਬਰਾਮ ਤੇ ਦਯਾਲੂ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਅਬਰਾਮ
ਸਾਰਈ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਿਫਰਊਨ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਡਾ,ਂ ਡੰਗਰ ਅਤੇ ਖੋਤੇ ਿਦੱਤੇ।
ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਾਸ, ਦਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਊਠ ਵੀ ਿਮਲੇ।

17 ਿਫਰਊਨ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਿਲਆ। ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ
ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਭੇਜੀਆ।ਂ 18 ਇਸ ਲਈ ਿਫਰਊਨ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ।
ਿਫਰਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ!। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਰਈ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੀ! ਿਕਉਂ? 19 ਤੂੰ ਤਾ ਂਆਿਖਆ
ਸੀ, ‘ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ।’ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਉਂ ਆਖੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ
ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਸੱਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ
ਵਾਪਸ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਜਾਹ!” 20 ਫ਼ੇਰ ਿਫਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਦਮੀਆਂ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਇਸ
ਲਈ ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵੀ ਲੈ ਗਏ।

ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸੀ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਿਮਸਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਅਬਰਾਮ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮੇਤ ਨੇਗੇਵ ਿਵੱਚੋਂ ਹੌਲੇ
ਲੰਿਘਆ। ਲੂਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 2 ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਬਰਾਮ

ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਦਂੀ ਸੀ।
3 ਅਬਰਾਮ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਨੇਗੇਵ ਨੂੰ ਛੱਡ

ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਏਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉਹ ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ
ਿਜਹੜੀ ਬੈਤ-ਏਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਆਈ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਓਹੀ ਥਾਂ
ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। 4

ਇਹ ਓਹੀ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ।

ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਲੂਤ ਦਾ ਿਵੱਛੜਨਾ

5 ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੂਤ ਵੀ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਲੂਤ
ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਸਨ। 6 ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਲੂਤ ਕੋਲ ਇਨੇੰ
ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਿਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾ ਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ
ਸੀ। 7 ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਿਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹ
ਰਹੇ ਸਨ। ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਅਯਾਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ
ਿਪਆ।

8 ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਿਮਆਨ
ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਝਗੜਨਾ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹਾ।ਂ 9 ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ

ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਥਾ ਂਚਾਹੇਂ ਚੁਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਚੱਿਲਆ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਿਲਆ
ਜਾਵਾਗਂਾ।”

10 ਲੂਤ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇਖੀ। ਲੂਤ
ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਓੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। (ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ
ਅਮੂਰਾਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਹੈ।) ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ ਸੋਆਰ
ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਗਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਿਮਸਰ ਦੇ ਵਾਗਂ ਚੰਗੀ
ਸੀ। 11 ਇਸ ਲਈ ਲੂਤ ਨੇ ਯਰਦਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵੇਂ ਆਦਮੀ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੂਤ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਿਪਆ। 12 ਅਬਰਾਮ
ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੂਤ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਅੰਦਰ ਰਿਹਣ
ਲੱਗਾ। ਲੂਤ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਦੂਮ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ
ਲਾ ਿਲਆ। 13 ਯਹੋਵਾਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਦੂਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਦ ਅਤੇ ਪਾਪੀ
ਸਨ।

14 ਲੂਤ ਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ, ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ
ਵੱਲ ਦੇਖ। 15 ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। 16 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਇਨੰਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜੰਨੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਧੂੜ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਿਗਣ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ। 17 ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

18 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟ ਿਲਆ। ਉਹ ਮਮਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ
ਰੁੱਖਾ ਂਨੇੜੇ ਜਾਕੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਇਹ ਥਾ ਂਹਬਰੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਸ
ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰੀ।

ਲੂਤ ਫ਼ਿੜਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

ਅਮਰਾਫਲ ਿਸਨਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਅਰਯੋਕ ਅੱਲਾਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਸੀ। ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ ਏਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਤਦਾਲ ਗੋਈਮ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। 2 ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਰਾ,

ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਬਰਸਾ, ਅਦਮਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਸਨਾਬ, ਸਬੋਈਮ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਸਮੇਬਰ ਅਤੇ ਬਲਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ। (ਬਲਾ ਨੂੰ ਸੋਅਰ ਵੀ ਆਿਖਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ।)

3 ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਿਸੱਦੀਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾਂ
ਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰ ਲਈਆ।ਂ (ਿਸੱਦੀਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ।) 4

ਇਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ ਦੀ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਵਰ੍ਹ ੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ
ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 5

ਇਸ ਲਈ ਚੌਦਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਿਜਆਂ
ਨੇ ਰਫ਼ਾਈਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸਤਰੋਥ ਕਰਨਇਮ ਿਵਖੇ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਜ਼ੂਜ਼ੀਆ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਹਾਮ ਿਵੱਚ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਏਮੀਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਵੇਹ
ਿਕਰਯਾਤਇਮ ਿਵਖੇ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। 6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ
ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇਈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਲ-ਪਾਰਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤਾਈ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
(ਏਲ ਪਾਰਾਨ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।) 7 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜਾ ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਏਲ ਿਮਸਪਾਟ (ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਕਾਦੇਸ ਹੈ) ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਿਸਸੋਨ ਤਾਮਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।

8 ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਦੂਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਮੂਰਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਦਮਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ,
ਸਬੋਈਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਬਲਾ (ਸੋਅਰ) ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ
ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗਏ। ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਸੱਦੀਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਗਏ। 9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਏਲਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ,
ਗੋਈਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਤਦਾਲ, ਿਸਨਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਮਰਾਫਲ ਅਤੇ ਅੱਲਾਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਅਰਯੋਕ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪੰਜਾ ਂਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ
ਰਾਜੇ ਸਨ।

10 ਿਸੱਦੀਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਭਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਅਨੇਕਾ ਂਖੱਡਾ ਂਸਨ।
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਭੱਜ ਗਈਆ।ਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਿਸਪਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਖੱਡਾ ਂਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਹਾੜਾ ਂਵੱਲ ਨੱਸ ਗਏ।

ਉਤਪਤ 12:10 12 ਉਤਪਤ 14:10
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11 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਖੋਹ ਲਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਖੋਹ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਚੱਲੇ ਗਏ। 12 ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ, ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਲੈ ਲਈਆ।ਂ 13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਫ਼ਿੜਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ,
ਅਬਰਾਮ ਇਬਰਾਨੀ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਿਸਆ।
ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਜੋ ਮਮਰੇ ਅਮੋਰੀ ਦੇ ਸਨ। ਮਮਰੇ,
ਅਸ਼ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਨੇਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਲੂਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ

14 ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਿਕ ਲੂਤ ਫ਼ਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਸ ਿਵੱਚ 318
ਿਸਿਖਅਤ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆਂ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ। 15 ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ
ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂ ਹੋਬਾਹ, ਦਿਮਸੱਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ। 16 ਫ਼ੇਰ
ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵਾਪਸ ਿਲਆਦਂੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ
ਲੁੱਟ ਲਈਆ ਂਸਨ। ਅਬਰਾਮ ਔਰਤਾ,ਂ ਨੌਕਰਾ,ਂ ਲੂਤ ਅਤੇ ਲੂਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ।

17 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਮ ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ
ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ,
ਸਦੂਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵੇਹ ਦੀ ਵਾਦੀ (ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਦੀ
ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।) ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਆਇਆ।

ਮਲਿਕ-ਿਸਦਕ

18 ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮਲਿਕ-ਿਸਦਕ ਵੀ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ।
ਮਲਿਕ-ਿਸਦਕ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਮਲਿਕ-ਿਸਦਕ ਰੋਟੀ ਤੇ
ਮੈਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 19 ਮਲਿਕ-ਿਸਦਕ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ,
“ਅਬਰਾਮ, ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ।

20 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।”
ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਮਲਿਕ-ਿਸਦਕ ਨੂੰ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤੀ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ

ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਿਦੱਤਾ। 21 ਸਦੂਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇਹ
ਸਾਰੀਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ
ਕਰ ਦੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫ਼ੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ।”

22 ਪਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਉੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਸਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ
23 ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ
ਤੇਰੀ ਹੈ-ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਜਾ ਂਤਸਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇਂ,
‘ਮੈਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ।’ 24 ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਕਰਾਗਂਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨਾ ਂਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਹੋਰਨਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲੈ ਲਵੋ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਅਸੀਂ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਨੇਰ, ਅਸ਼ਕੋਲ ਅਤੇ
ਮਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਬਰਾਮ, ਡਰੀਂ
ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ

ਦੇਵਾਗਂਾ।”
2 ਪਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ

ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਕੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ
ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਿਮਸੱਕ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਮ, ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਮੇਰੀ

ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਵਾਿਰਸ ਹੋਵੇਗਾ।” 3 ਅਬਰਾਮ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ
ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਵਾਿਰਸ ਹੋਵੇਗਾ।”

4 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ।
“ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਵਾਿਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਵਾਿਰਸ ਹੋਵੇਗਾ।”

5 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਿਰਆ ਂਵੱਲ ਦੇਖ। ਇਹ ਇਨੇੰ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਗਣ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ। ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ।”

6 ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਿਨਆ। 7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ ਂਿਜਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਸਦੀਆ ਂਦੇ ਊਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ। ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ
ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੱਕਾ-ਂਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਹੋਵੇਂਗਾ।”

8 ਪਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਯਕੀਨ
ਕਰਾ ਂਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਿਮਲੇਗੀ?”

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਗਂੇ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਤੰਨ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਗਾ,ਂ ਿਤੰਨ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ, ਿਤੰਨ
ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ।”

10 ਅਬਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਲੈ ਆਇਆ। ਅਬਰਾਮ
ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਦੋ ਟਕੁਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਵੱਿਢਆ। ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਧੇ
ਿਹਿਸਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਪੰਛੀਆ ਂਦੇ ਟੋਟੇ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 11 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਪੰਛੀ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਉੱਤਰ ਆਏ।
ਪਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ।

12 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਿਦਨ ਿਛਪਣ ਲੱਗਾ। ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਈ ਅਤੇ
ਉਹ ਸੌਂ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾ ਂਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਹਨੇਰਾ ਛਾ
ਿਗਆ। 13 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜਾਣ
ਲੈਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ: ਤੇਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ
ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਜਨਬੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ
ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ 400 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੱਕ ਬੁਰਾ
ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ। 14 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਲੈ ਜਾਣਗੇ।

15 “ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਮਰੇਂਗਾ। ਅਤੇ
ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਚਾਰ ਪੀੜੀਆ ਂਬਾਦ ਤੇਰੇ
ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੇਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਅਮੋਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ
ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਮੋਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਵਾਗਂਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਇਨੇ
ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣ।”

17 ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹਾਲੇ
ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸਨ-ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਦੋ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਅੱਧੇ ਟੋਿਟਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰੋਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ
ਦੀ ਲਕੀਰ ਿਨਕਲੀ।

18 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਿਦਆਂ
ਹੋਇਆ ਂਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚਲੀ ਨੀਲ ਨਦੀ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਤਾਈਂ ਫੈਲੇਗੀ। 19

ਇਹ ਧਰਤੀ ਕੇਨੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਕਿਨਜ਼ੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਕਦਮੋਨੀ ਲੋਕਾ,ਂ 20 ਿਹੱਤੀ ਲੋਕਾ,ਂ
ਪਿਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਰਫਾਈਮ ਲੋਕਾ,ਂ 21 ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਿਗਰਗਾਸ਼ੀ
ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਯਬੂਸੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਹੈ।”

ਦਾਸੀ ਹਾਜਰਾ

ਸਾਰਈ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਦੇ
ਉਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਰਈ ਦੀ ਿਮਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਸੀ।
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹਾਜਰਾ ਸੀ। 2 ਸਾਰਈ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,

“ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਹਾਜਰਾ
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ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਗਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਗਂੀ।”
ਅਬਰਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ।

3 ਇਹ ਗੱਲ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਿਹ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਵਾਪਰੀ। ਸਾਰਈ ਨੇ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤਾ। (ਹਾਜਰਾ ਉਸਦੀ ਿਮਸਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ।) 4 ਹਾਜਰਾ ਅਬਰਾਮ ਤੋਂ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ
ਹਾਜਰਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਇਨੰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ। 5 ਪਰ ਸਾਰਈ ਨੇ
ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ। ਉਹ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ।”

6 ਪਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹਾਜਰਾ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇਂ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈਂ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਾਰਈ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ
ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਹਾਜਰਾ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ।

ਹਾਜਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ

7 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੋਭੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਿਪਆ
ਦੇਿਖਆ। ਟੋਭਾ ਸੂਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 8 ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾਜਰਾ, ਤੂੰ
ਸਾਰਈ ਦੀ ਦਾਸੀਂ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਿਕਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਂ?”

ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸਾਰਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹਾ।ਂ”
9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਾਰਈ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ।

ਉਸ ਕੋਲ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ।” 10 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ
ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਨੇੰ
ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕੇਗੀ।”

11 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ,
“ਹਾਜਰਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈਂ ਤੇ
ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ।

ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਸਮਾਏਲ ਰੱਖੀਂ।
ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ

ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
12 ਇਸਮਾਏਲ ਜੰਗਲੀ ਖੋਤੇ ਵਾਗਂ ਆਵਾਰਾ
ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਥਾ-ਂਥਾ ਂਘੁੰਮੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਲਾਗੇ ਡੇਰਾ ਲਾਵੇਗਾ;
ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।”
13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਾਜਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਜਸਨੇ ਉਸ

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, “‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਿਦੰਦਾ।’” ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਅਿਜਹਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ!” 14 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਏਰ-ਲਹਈ-ਰੋਈ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਖੂਹ ਕਾਦੇਸ ਅਤੇ ਬਰਦ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ।

15 ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਤਰ
ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਮਾਏਲ ਰੱਿਖਆ। 16 ਅਬਰਾਮ ਉਦੋਂ 86 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਹਾਜਰਾ ਤੋਂ ਇਸਮਾਏਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੁੰਨਤ

ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ 99 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰ: ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਅਤੇ

ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਂ। 2 ਜੇ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਤਆਰ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਬਨਾਉਣ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਿਦਆਗਂਾ।”

3 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, 4 “ਮੇਰੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਹੈ: ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। 5 ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ

ਅਬਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ-ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ
ਲਈ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 6 ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਿਦਆਗਂਾ। ਨਵੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। 7 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਿਪਤ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ। 8 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ
ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਤੂੰ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਹੈਂ-
ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

9 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ
ਮੰਨਣਗੇ। 10 ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਂ ਗੇ। ਇਹ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਲਈ ਹੈ: ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ ਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ। 11 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟੋਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਂ। 12 ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਠਾ ਂਿਦਨਾ ਂਦਾ
ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਨਿਮਆ
ਜਾ ਂਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਘਰੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਿਦਆ ਹੋਵੇ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 13 ਇਸ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦਰਿਮਆਨ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ
ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਜਾ ਂਗੁਲਾਮ ਵਜੋਂ ਖਰੀਿਦਆ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੀ
ਸੁੰਨਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਦੀਵੀ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾ ਂਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਿਨਆ ਂਜਾਵੇਗਾ। 14 ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਿਮਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਹੈ: ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਿਜਸਦੀ
ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋਿੜਆ ਹੈ।”

ਇਸਹਾਕ-ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ

15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਈ ਨੂੰ
ਨਵਾ ਂਨਾਮ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਉਹ
ਅਨੇਕਾ ਂਨਵੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।”

17 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਿਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੱਸ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ 100 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ 90 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੀ।”

18 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਇਸਮਾਏਲ ਰਾਹੀਂ
ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ।”

19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ
ਸਾਰਾਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਸਹਾਕ ਰੱਖੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਿਜਹਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

20 “ਤੂੰ ਇਸਮਾਏਲ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਮਹਾਨ ਆਗੂਆਂ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਪਰ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਕਰਾਗਂਾ। ਇਸਹਾਕ ਉਹ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾਹ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

22 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹਿਟਆ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਪਰ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਮੁੰਿਡਆ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰ
ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇਸਮਾਏਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਨਮੇ
ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰ ਿਲਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ
ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ।
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24 ਅਬਰਾਹਾਮ 99 ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 25 ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਮਾਏਲ 13 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
26 ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਉਸ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਸੁੰਨਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ। 27 ਅਤੇ ਓਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ
ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ
ਗੁਲਾਮਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਿਤੰਨ ਮਿਹਮਾਨ

ਬਾਦ ਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਮਮਰੇ ਦੇ ਬਲੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੇੜੇ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ
ਿਦਨ, ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਿਤੰਨ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਿਤਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਦੌਿੜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਨਮਾਨ
ਿਦੱਤਾ। 3 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀਓ, ਕੁਝ ਸਮਾ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ,
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ, ਨਾਲ ਠਿਹਰੋ। 4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਣੀ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖਾ ਂਹੇਠਾ ਂਆਰਾਮ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ। 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕੋ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ
ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ।”

ਿਤੰਨਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਗਂੇ ਿਜਵੇਂ
ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ।”

6 ਅਬਰਾਹਾਮ ਭੱਜ ਕੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਿਗਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਿਤੰਨ ਆਦਮੀਆ ਂਲਈ ਚੋਖਾ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ੍ਹ ਅਤੇ
ਿਤੰਨ ਰੋਟੀਆ ਂਪਕਾ।” 7 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਵੱਲ ਦੌਿੜਆ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵੱਛਾ ਿਲਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਵੱਛਾ ਨੌਕਰ
ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵਛਾ ਿਜਬਾਹ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰੇ। 8 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਮਾਸ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ
ਮੱਖਣ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਤੰਨਾ ਆਦਮੀਆ ਂਅੱਗੇ ਧਰ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ।

9 ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਿਕੱਥੇ
ਹੈ?”

ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹੈ।”
10 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਬਹਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਫ਼ੇਰ ਆਵਾਗਂਾ।

ਓਸ ਸਮੇਂ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਸਾਰਾਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤੀ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। 11 ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ

ਸਾਰਾਹ ਬਹੁਤ ਿਬਰਧ ਸਨ। ਸਾਰਾਹ ਬੱਚੇ ਜਣਨ ਦੀ ਉਮਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 12

ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਉਸਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਿਦਲ
ਿਵੱਚ ਹੱਸੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹਾ ਂਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨੰੀ ਬੁੱਢੀ
ਹਾ ਂਿਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਣ ਸੱਕਦੀ।”

13 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਾਰਾਹ ਹਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਨੰੀ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਣ ਸੱਕਦੀ। 14 ਕੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨੰੀ ਔਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਬਹਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਫ਼ੇਰ
ਆਵਾਗਂਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਤਾ ਂਆਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ।”

15 ਪਰ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਸੀ!” (ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ
ਵਾਸਤੇ ਆਖੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਸੀ।)

ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਹਸੀ ਸੀ।”

16 ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਦੂਮ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ।

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੌਦਾ

17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ
ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਗਂਾ? 18 ਅਬਰਾਹਾਮ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਅਸੀਸ ਿਮਲੇਗੀ। 19 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ

ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਜਉਣ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਅਤੇ
ਿਨਆਪਂੂਰਣ ਹੋਣ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਸੱਕਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

20 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਸਦੂਮ ਅਤੇ
ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। 21 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਕੇ ਦੇਖਾਗਂਾ ਿਕ ਕੀ
ਹਾਲਾਤ ਇਨੇੰ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ ਿਜੰਨੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

22 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀ ਮੁੜ ਪਏ ਅਤੇ ਸਦੂਮ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਓੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। 23 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ
ਆਇਆ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ, ਕੀ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? 24 ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ 50 ਨੇਕ
ਆਦਮੀ ਹੋਣ, ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂ50 ਚੰਗੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਖਾਿਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। 25 ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ 50 ਨੇਕ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤਾ ਂਨੇਕ ਬੰਦੇ
ਅਤੇ ਬਦ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਮੁਨਿਸਫ਼ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ।”

26 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦੂਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ 50 ਨੇਕ
ਬੰਦੇ ਿਮਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਗਂਾ।”

27 ਤਾ ਂਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼
ਖਾਕ ਅਤੇ ਰਾਖ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਖੇਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾ:ਂ 28 ਜੇ ਭਲਾ ਪੰਜ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਘੱਟ ਹੋਣ
ਫ਼ੇਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ 45 ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੋਏ, ਫ਼ੇਰ? ਕੀ
ਤੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜ ਬੰਿਦਆ ਂਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ?”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਓੱਥੇ 45 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਿਮਲ ਗਏ ਤਾ ਂਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।”

29 ਅਬਰਾਹਾਮ ਫ਼ੇਰ ਬੋਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓੱਥੇ
ਿਸਰਫ਼ 40 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਿਮਲੇ ਤਾ ਂਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ?”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਮੈਨੂੰ 40 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਿਮਲ ਗਏ ਤਾ ਂਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।”

30 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ 30 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਿਮਲ ਗਏ ਤਾ ਂਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ?”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਮੈਨੂੰ 30 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਿਮਲ ਗਏ ਤਾ ਂਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।”

31 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਖੇਚਲ ਦੇ
ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਤੇ ਪੁੱਛ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇ ਓੱਥੇ 20 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫ਼ੇਰ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ?”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਿਮਲਣਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।”

32 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਖੇਚਲ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ
ਓੱਥੇ 10 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਿਮਲ ਗਏ ਤਾ ਂਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ?”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਓੱਥੇ 10 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਿਮਲ ਗਏ ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।”

33 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਲੂਤ ਦੇ ਮਿਹਮਾਨ

ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਸਦੂਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੋ ਦੂਤ ਆਏ। ਲੂਤ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਲੂਤ
ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਲੂਤ

ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਝੁਕ ਿਗਆ। 2 ਲੂਤ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਗਂਾ।
ਓੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਠਿਹਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ। ਫ਼ੇਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ।”
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ਦੂਤਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਦੇ ਚੌਕ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਗਂੇ।”
3 ਪਰ ਲੂਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਲਈ

ਦੂਤ ਲੂਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਲੂਤ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਲੂਤ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤਾ। ਲੂਤ ਨੇ ਦੂਤਾ ਂਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਿਲਆ।

4 ਉਸ ਸ਼ਾਮ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਪਿਹਲਾ ਂਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ
ਨਗਰ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ਿਵੱਚੋਂ ਲੂਤ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ 5 ਅਤੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕੱਥੇ ਨੇ
ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ
ਿਲਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ”

6 ਲੂਤ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 7 ਲੂਤ
ਨੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ! ਦੋਸਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਮਹਰਬਾਨੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦੀ ਨਾ ਕਿਰਓ! 8 ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀਆ ਂਦੋ ਧੀਆ ਂਹਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੋਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ
ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਦਮੀ
ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਗਂਾ।”

9 ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ!”
ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਆਪਸ ’ਚ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਆਦਮੀ, ਲੂਤ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਇੱਕ ਮਿਹਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਿਕਵੇਂ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!” ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਾਗਂੇ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀ ਲੂਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-
ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ।

10 ਪਰ ਦੋ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਕੇ,
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਿਖੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 11 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੁਝ
ਕੀਤਾ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਬਦ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਿਢਆ ਂਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।

ਸਦੂਮ ਤੋਂ ਬਚ ਿਨਕਲਣਾ

12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ
ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੇਰੇ ਜੁਆਈ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆ ਂਜਾ ਂਤੇਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਨ? ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੈ ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਹੁਣੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਦੇਵੇਂ। 13 ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਾ।ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਕੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਸੇ
ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।”

14 ਇਸ ਲਈ ਲੂਤ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਈਆ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਹੋਰਨਾ ਂਧੀਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ। ਲੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਗਰ ਛੱਡ ਿਦਓ! ਯਹੋਵਾਹ ਛੇਤੀ
ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ!” ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਲੂਤ
ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

15 ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ, ਦੂਤ ਲੂਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਂਗਾ।”

16 ਪਰ ਲੂਤ ਿਝਝਿਕਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਦੋਹਾ ਂਧੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥ ਫ਼ੜ ਲਏ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਲੂਤ ਉੱਤੇ
ਿਮਹਰਬਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। 17 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਆਦਮੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਭੱਜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਿਪੱਛੇ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ
ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾ ਂਤਾਈਂ
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਦਂੇ, ਭੱਜਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ!”

18 ਪਰ ਲੂਤ ਨੇ ਦੋਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਇਨੰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ! 19 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ,

ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਉੱਤੇ, ਿਮਹਰਬਾਨ ਰਹੇ ਹੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਿਮਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ
ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾ ਂਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਵਾ ਂਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਤਾ ਂਮਾਿਰਆ
ਜਾਵਾਗਂਾ! 20 ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ
ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਗਰ ਤਾਈਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਿਦਓ।”

21 ਦੂਤ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। 22 ਪਰ ਉੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਦੂਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ।” (ਉਸ
ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਆਰ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਸਬਾ ਹੈ।)

ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੀ ਤਬਾਹੀ

23 ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਸੋਆਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਸੂਰਜ ਹਾਲੇ ਚੜ੍ਹ ਿਰਹਾ ਸੀ।
24 ਓਸੇ ਵੇਲੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ। 25 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ-ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ।

26 ਭੱਜੇ ਜਾਿਂਦਆ ਂਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਮੁੜਕੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਲੂਣ
ਦੀ ਿਸਲ ਬਣ ਗਈ।

27 ਉਸ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉੱਠ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਿਗਆ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। 28 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ
ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਨਗਰਾ ਂਅਤੇ ਵਾਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੂਆ ਂਿਨਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਿਕਸੇ
ਭਠੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਗਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।

29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੂਤ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਲੂਤ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਲੂਤ ਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਧੀਆਂ

30 ਲੂਤ ਸੋਆਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆ ਂਦੋਵੇਂ ਧੀਆ ਂਪਹਾੜਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚਲੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ
ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗੇ। 31 ਇੱਕ ਿਦਨ, ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਬੱਿਚਆ ਂਜੋ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱਕੇ। 32 ਇਸ ਲਈ ਆ, ਆਪਾ ਂਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮੈਅ
ਨਾਲ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਸਨੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ
ਸੱਕਾਗਂੀਆ।ਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਪਾ ਂਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ
ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਾ!ਂ”

33 ਉਸ ਰਾਤ ਦੋਵੇ ਕੁੜੀਆ ਂਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ
ਕੀਤਾ। ਲੂਤ ਇਨੰਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਕੱਦੋਂ ਉਹ
ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ।

34 ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਪੱਛਲੀ ਰਾਤ, ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰ
ਦੇਈਏ। ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਵੀਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱਕਾਗਂੀਆ।ਂ” 35 ਇਸ
ਲਈ ਉਸ ਰਾਤ ਦੋਹਾ ਂਕੁੜੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਫ਼ਰ
ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ, ਲੂਤ ਇਨੰਾ
ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸੱਿਕਆ ਕਦੋਂ ਉਹ ਿਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਆਈ
ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ।

36 ਲੂਤ ਦੀਆ ਂਦੋਵੇਂ ਧੀਆ ਂਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਉਨਾ ਂਦੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। 37 ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੋਆਬ ਰੱਿਖਆ। ਮੋਆਬ ਸਾਰੇ ਅਜੋਕੇ ਮੋਆਬੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ।
38 ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਬਨ-
ਅੰਮੀ ਰੱਿਖਆ। ਿਬਨ-ਅੰਮੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ।
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ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਗਰਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ

ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਹ ਥਾ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਨੇਗੇਵ ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।
ਉਹ ਕਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਗਰਾਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰ ਿਗਆ।
2 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਾਰਾਹ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਅਬੀਮਲਕ ਗਰਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਨਾਉਣ
ਲਈ ਲੈ ਿਲਆ। 3 ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਜਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਿਵਆਿਹਆ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ।”

4 ਪਰ ਅਬੀਮਲਕ ਹਾਲੇ ਸਾਰਾਹ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਿਨਰਦੋਸ਼
ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ? 5 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਇਹ
ਔਰਤ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ।’ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ
ਭਰਾ ਹੈ।’ ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ”

6 ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ
ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 7

ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮੋੜ ਦੇ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ।
ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੀਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
ਸਾਰਾਹ ਨਾ ਮੋੜੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

8 ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ-ਤੜਕੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਨੌਕਰ ਡਰ ਗਏ। 9 ਤਾਂ
ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਿਵਗਾਿੜਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਝੂਠ ਿਕਉਂ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ
ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵੱਚ ਪਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਸਨ। 10 ਤੂੰ
ਡਰਦਾ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ?”

11 ਤਾ ਂਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ
ਥਾ ਂਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਕੋਈ
ਬੰਦਾ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। 12 ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ। 13

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾ-ਂਥਾਂ
ਭਟਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਿਰਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਮੇਰੇ ਲਈ
ਕੁਝ ਕਰ; ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਂ।’”

14 ਇਸ ਲਈ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਡਾ,ਂ ਬੱਕਰੀਆ ਂਅਤੇ
ਦਾਸ ਦਾਸੀਆ ਂਿਦੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 15

ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ
ਹੈ। ਤੂੰ ਿਜੱਥੇ ਚਾਹੇਂ ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।”

16 ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
ਚਾਦਂੀ ਦੇ 1,000 ਿਸੱਕੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹਰ ਕੋਈ
ਦੇਖ ਲਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਬਾਝਂ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਦਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਆਿਖਰਕਾਰ, ਸਾਰਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਿਨਭਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾਹ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾਹ ਲਈ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ
ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਸਾਰਾਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ

ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਿਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ
ਜੰਿਮਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ
ਤੇ ਵਾਪਰੀਆ।ਂ 3 ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਹਾਕ ਰੱਿਖਆ। 4 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਅੱਠਾ ਂਿਦਨਾ ਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

5 ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਦੋਂ 100 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ
ਜਨਿਮਆ। 6 ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਸੋਚਦਾ ਿਕ ਮੈਂ, ਸਾਰਾਹ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਣਾਗਂੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਿਬਰਧ ਹੈ।”

ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁਿਸ਼ਕਲ

8 ਇਸਹਾਕ ਵੱਧਣ ਫ਼ੁੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਠੋਸ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਿਜੰਨੀ
ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਿਦੱਤੀ। 9 ਹਾਜਰਾ
ਉਹ ਿਮਸਰੀ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਹਾਜਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਸਾਰਾਹ ਅਸ਼ਾਤਂ
ਹੋ ਗਈ। 10 ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਦਾਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ।”

11 ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਾਤਂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਬਾਰੇ ਿਚੰਿਤਤ ਸੀ। 12 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹੀ ਕਰ ਜੋ
ਸਾਰਾਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਹਾਕ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਾਿਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਪਰ ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਗਂਾ।”

14 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਿਲਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਚੁੱਕ ਲਈਆ ਂਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਉਹ ਥਾ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਬਏਰਸਬਾ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਗੀ।

15 ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਿਗਆ। ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਬਿਚਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ। 16 ਹਾਜਰਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਦੂਰ ਗਈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਠ
ਗਈ। ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ
ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।

17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ
ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਜਰਾ? ਡਰ
ਨਾ! ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸੁਣ ਿਲਆ ਹੈ। 18 ਜਾ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ। ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫ਼ੜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ! ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।”

19 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਿਦਖਾਇਆ। ਇਸ
ਲਈ ਹਾਜਰਾ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਥੈਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਇਆ।

20 ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਰਹਾ।
ਇਸਮਾਏਲ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ
ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਚਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਹਾਰਥ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਈ। 21 ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਂਨੇ
ਉਸ ਲਈ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਉਹ ਪਾਰਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਰਹੇ।

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਅਬੀਮਲਕ ਨਾਲ ਸੌਦਾ

22 ਫ਼ੇਰ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਫ਼ੀਕੋਲ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੀਲੋਕ
ਅਬੀਮਲਕ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਮਾਡਂਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। 23 ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ। ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਂਗਾ। ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼
ਉੱਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ, ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਓਨਾ
ਹੀ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

24 ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓਹੋ ਿਜਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।” 25 ਫ਼ੇਰ
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ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇਸ ਲਈ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂਿਕ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ।

26 ਪਰ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਿਕਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾ!ਂ”

27 ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ
ਿਦੱਤੇ। 28 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸੱਤ ਲੇਲੀਆ ਂਵੀ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

29 ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੱਤ ਲੇਲੀਆ ਂਨੂੰ
ਇੱਕਿਲਆ ਂਿਕਉਂ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?”

30 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੇਲੀਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾ ਂਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਖੂਹ
ਪੁੱਿਟਆ ਸੀ।”

31 ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖੂਹ ਨੂੰ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਆਿਖਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ
ਨੇ ਇਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੀ ਉਹ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

32 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਬਏਰਸਬਾ ਿਵਖੇ ਇੱਕ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਡਂਰ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ।

33 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਬਏਰਸਬਾ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ,
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ
ਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। 34 ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ
ਿਰਹਾ।

ਅਬਰਾਹਾਮ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ

ਇਨ੍ਹਾ ਂਘਟਾਨਾਵਾ ਂਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪਰੱਖਣ
ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਬਰਾਹਾਮ!”

ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ!”
2 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀਆਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ

ਲੈ ਜਾ। ਮੋਰੀਆਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ। ਇਹ
ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਹਾਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ
ਵਜੋਂ ਵਰਤ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕਹੜੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ।”

3 ਸਵੇਰੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਪਾਈ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਿਲਆ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਬਲੀ ਲਈ ਲੱਕੜ ਕੱਟੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਸ ਥਾ ਂਚੱਲੇ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਜਾਣ
ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ। 4 ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਮਗਰੋਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ
ਦੇਖੀ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 5 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ
ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ
ਜਾਵਾਗਂੇ।”

6 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਬਲੀ ਲਈ ਲੱਕੜਾ ਂਲਈਆ ਂਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਇਸਹਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ।
ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰ ਪਏ।

7 ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਪਤਾ ਜੀ!”
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ ਂਪੁੱਤਰ।”
ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜਾ ਂਅਤੇ ਅੱਗ ਤਾ ਂਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ

ਉਹ ਲੇਲਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਵਾਗਂੇ?”
8 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਭੇਜ

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ।”
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਥਾ ਂਚੱਲੇ ਗਏ। 9 ਉਹ

ਉਸ ਥਾ ਂਗਏ ਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾ ਂਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ
ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾ ਂਉੱਪਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 10 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ

ਆਪਣੀ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ
ਿਗਆ।

11 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਲਆ। ਦੂਤ ਨੇ
ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਅਬਰਾਹਾਮ, ਅਬਰਾਹਾਮ!”

ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ ਂਜੀ।”
12 ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ

ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹੈਂ।”

13 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਦੇਿਖਆ। ਭੇਡੂ ਦੇ ਿਸੰਗ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸੇ
ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾ ਿਦੱਤਾ। 14 ਇਸ ਲਈ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ, “ਯਾਹਵੇਹ ਿਯਰਹ।” ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ
ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

15 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ।
16 ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਿਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ
ਖਾਿਤਰ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾ:ਂ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਇਕਰਾਰ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ 17 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਿਦਆਗਂਾ, ਿਜੰਨੇ ਿਕ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਨੇੰ ਲੋਕ
ਹੋਣਗੇ ਿਜੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਤੋਂ ਿਜੱਤਣਗੇ। 18 ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੇਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਕਾਰਣ ਅਸੀਸਮਈ ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਿਨਆ।”

19 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾ ਂਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ
ਬਏਰਸਬਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉੱਥੇ ਠਿਹਰ ਿਗਆ।

20 ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ
ਿਗਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, “ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਹੋਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਪਤਨੀ ਿਮਲਕਾਹ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹਨ। 21 ਪਿਹਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਊਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੂਜ਼ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਾਮ ਦਾ ਿਪਤਾ, ਕਮੂਏਲ ਹੈ। 22 ਫ਼ੇਰ
ਕਸਦ, ਹਜ਼ੋ, ਿਪਲਦਾਸ਼ ਅਤੇ ਿਯਦਲਾਫ਼ ਬਥੂਏਲ ਹਨ।” 23 ਬਥੂਏਲ ਿਰਬਕਾਹ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਿਮਲਕਾਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਅੱਠਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਮਾ ਂਸੀ ਅਤੇ ਨਾਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਿਪਤਾ ਸੀ। ਨਾਹੋਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। 24 ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ
ਰੂਮਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਤਬਹ, ਗਹਮ, ਤਹਸ਼ ਅਤੇ
ਮਾਕਾਹ।

ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਮੌਤ

ਸਾਰਾਹ 127 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਵੀ। 2 ਉਸਦਾ ਦੇਹਾਤਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਿਕਿਰਯਤ ਅਰਬਾ (ਹਬਰੋਨ) ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਲਈ ਰੋਂਦਾ

ਿਰਹਾ। 3 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਮ੍ਰਤ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਹੱਤੀ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 4 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ
ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾ ਂਨਹੀਂ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾ ਂਿਦਉ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਸੱਕਾ।ਂ”

5 ਿਹੱਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, 6 “ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਸਾਡੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾ ਂਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਂ। ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।”

7 ਅਬਰਾਹਾਮ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਿਹੱਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਿਗਆ। 8

ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ
ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਹਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਫ਼ਰੋਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 9 ਮੈਂ ਅਫ਼ਰੋਨ ਦੀ ਮਕਫ਼ੇਲਾਹ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਾ
ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ

ਉਤਪਤ 21:26 18 ਉਤਪਤ 23:9



24

ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਖਰੀਿਦਆ।”

10 ਅਫ਼ਰੋਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫ਼ਰੋਨ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ਤਾ ਂਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ
ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੱਕੇ। 11 “ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਫ਼ਾ
ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਸੱਕੋਂ।”

12 ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਹੱਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਿਗਆ। 13

ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਫ਼ਰੋਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦਆਗਂਾ।”

14 ਅਫ਼ਰੋਨ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, 15 “ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਸੁਣੋ। ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਦਸ ਪੌਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਂਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥਾ ਂਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਿਮ੍ਰਤ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦਉ।”

16 ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਫ਼ਰੋਨ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਿਣਕ ਤੋਂਲਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ਰੋਨ ਲਈ ਦਸ ਪੌਂਡ ਚਾਦਂੀ
ਤੋਂਲ ਿਦੱਤੀ।

17 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਅਫ਼ਰੋਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ
ਮਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਮਕਫ਼ੇਲਾਹ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਸ ਉਤਲੀ
ਗੁਫ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤਲੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰੱਖਤਾ ਂਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਿਗਆ। ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਫ਼ਰੋਨ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। 19 ਇਸਤੋਂ
ਮਗਰੋਂ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਕਫ਼ੇਲਾਹ ਦੇ ਖੇਤ ਉਤਲੀ ਗੁਫ਼ਾ
ਿਵੱਚ, ਮਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ (ਹੁਣ ਹਬਰੋਨ ਕਹਾਉਂਦੇ) ਕਨਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾ
ਿਦੱਤਾ। 20 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਗੁਫ਼ਾ ਸਮੇਤ ਖੇਤ ਨੂੰ ਿਹੱਤੀ ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਖਰੀਦ
ਿਲਆ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤਨੀ

ਅਬਰਾਹਾਮ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜੀਿਵਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। 2 ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ

ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੇਠਾ ਂਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ। 3 ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਂ। ਯਹੋਵਾਹ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ, ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਨਾਨੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਂਗਾ। 4 ਮੇਰੇ
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਵਾਸਤੇ ਪਤਨੀ
ਲੱਭ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ।”

5 ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਉਹ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾ ਂਤੇ
ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾ ਂਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ
ਜਾਵਾ ਂਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ?”

6 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ! ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਵੀਂ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤ੍ਰਭੂਮੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ
ਿਲਆਦਂਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗੇਰੇ ਭੇਜੇ ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ
ਵਹੁਟੀ ਚੁਣ ਸੱਕੇਂ। 8 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਤੂੰ ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।”

9 ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੱਤ ਹੇਠਾ ਂਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।

ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

10 ਨੌਕਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਦਸ ਊਠ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾ ਂਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ।
ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾ ਂਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਗਾਤਾ ਂਲੈ ਲਇਆ।ਂ ਨੌਕਰ
ਮਸੋਪੋਤਾਮੀਆ ਂਿਵੱਚ ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 11 ਨੌਕਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਬਾਹਰਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾ ਂਪਾਣੀ ਭਰਨ

ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਈਆ ਂਨੌਕਰ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਊਠਾ ਂਦੀਆ ਂਗੋਡਣੀਆ ਂਲਵਾ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

12 ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਵਹੁਟੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉੱਤੇ ਇਨੰੀ ਿਮਹਰ ਕਰ।
13 ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਮੁਿਟਆਰਾਂ
ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 14 ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਮੁਿਟਆਰ ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਢੁਕਵੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਖਾਗਂਾ, ‘ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਹੇਠਾਂ
ਉਤਾਰ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸੱਕਾ।ਂ’ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਢੁਕਵੀਂ
ਮੁਿਟਆਰ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਪੀ ਲੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਊਠਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ
ਿਪਲਾਵਾਗਂੀ।’ ਜੇ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾ ਂਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ
ਮੁਿਟਆਰ ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਵਹੁਟੀ ਲੱਭ ਗਈ

15 ਤਾ,ਂ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਹਟਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਿਰਬਕਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ
ਮੁਿਟਆਰ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਿਰਬਕਾਹ ਬਥੂਏਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਬਥੂਏਲ ਿਮਲਕਾਹ
ਅਤੇ ਨਾਹੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਨਾਹੋਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਿਰਬਕਾਹ ਆਪਣੇ
ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਚੁੱਕੀ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਆਈ। 16 ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਹ
ਕੁਆਰੀ; ਅਤੇ ਅਛੋਹ ਸੀ। ਉਹ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਭਰ ਿਲਆ।
17 ਫ਼ੇਰ ਨੌਕਰ ਉਸ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ।”

18 ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੋਂ ਘੜਾ ਨੀਵਾ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਇਆ। ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪੀਓ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ।” 19 ਿਜਵੇਂ
ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ ਹਟੀ, ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਊਠਾ ਂਨੂੰ
ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹਾ।ਂ” 20 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਊਠਾ ਂਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਖੂਹ ਵੱਲ ਹੋਰ
ਪਾਣੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਦੌੜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ ਿਦੱਤਾ।

21 ਨੌਕਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ
ਸਫ਼ਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 22 ਜਦੋਂ ਊਠ ਪਾਣੀ ਪੀ ਹਟੇ, ਉਸ ਨੇ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ 1/5
ਔਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਬਾਜੂਬੰਦ ਵੀ
ਿਦੱਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 4 ਔਂਸ ਸੀ। 23 ਨੌਕਰ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਟੋਲੇ ਲਈ ਸੌਣ
ਦੀ ਥਾ ਂਹੈ?”

24 ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਥੂਏਲ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਿਮਲਕਾਹ ਅਤੇ ਨਾਹੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।” 25 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਤੇ ਹਾ,ਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾ ਂਲਈ ਤੂੜੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਥਾ ਂਵੀ।”

26 ਨੌਕਰ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 27 ਨੌਕਰ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਧੰਨ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਉੱਤੇ ਦਯਾਲੂ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

28 ਫ਼ੇਰ ਿਰਬਕਾਹ ਦੌੜ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੀਆ।ਂ 29 ਿਰਬਕਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਬਾਨ ਸੀ।
ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੀਆ ਂਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ੂਬੰਦ ਅਤੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਵੇਖੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਆਿਖਆ, ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਖੂਹ ਵੱਲ
ਭੱਜ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਖੂਹ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਊਠਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। 31 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਸ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ
ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਥਾ ਂਬਣਾ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ।”

32 ਇਸ ਲਈ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਲਾਬਾਨ
ਨੇ ਊਠਾ ਂਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੜੀ ਪਾਈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ। 33 ਫ਼ੇਰ
ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
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ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਓਨਾ ਿਚਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ
ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ।”

ਇਸ ਲਈ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ, ਦੱਸੋ।”

ਿਰਬਕਾਹ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ

34 ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾ।ਂ 35 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ
ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਕਈ ਇੱਜੜ
ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੇ ਕਈ ਵੱਗ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਨਾ-ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ
ਨੌਕਰ ਹਨ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਊਠ ਅਤੇ ਖੋਤੇ ਹਨ। 36 ਮੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਦਾ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਿਰਸ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 37 ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ
ਬਚਨ ਿਲਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਕਨਾਨੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ
ਰਿਹੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾ ਂਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਕਨਾਨੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰੇ। 38 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ। ਮੇਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਵਹੁਟੀ ਲੱਭ ਕੇ ਿਲਆ।’ 39 ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾ ਂਵਾਪਸ
ਨਾ ਆਵੇ।’ 40 ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣ ਦੂਤ
ਭੇਜੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਰਿਮਆਨੋਂ  ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਵਹੁਟੀ ਲੱਭੇਂਗਾ।
41 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਵਹੁਟੀ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾ ਂਤੂੰ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਂਗਾ।’

42 “ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ‘ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫ਼ਲ ਕਰ।
43 ਮੈਂ ਇਸ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਾਗਂਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਈ
ਿਕਸੇ ਮੁਿਟਆਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਖਾਗਂਾ, “ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ।” 44 ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਿਟਆਰ ਇੱਕ
ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਖੇਗੀ, “ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹਾ।ਂ” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੈਂ ਜਾਣ ਜਾਵਾਗਂਾ ਿਕ
ਇਹੀ ਉਹ ਮੁਿਟਆਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ
ਚੁਿਣਆ ਹੈ।’

45 “ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਿਰਬਕਾਹ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ
ਭਰਨ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਹ
ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਮੰਿਗਆ। 46 ਉਸ
ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਘੜਾ ਹੇਠਾ ਂਲਾਿਹਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ
ਿਪਲਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਇਹ ਪੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਊਠਾ ਂਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਊਠਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਇਆ। 47 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ‘ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ?’ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ‘ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਿਮਲਕਾਹ ਅਤੇ ਨਾਹੋਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਬਥੂਏਲ ਹੈ।’ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੂਬੰਦ ਿਦੱਤੇ। 48 ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਸੁਆਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 49 ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤ ਿਮਹਰਬਾਹ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ
ਸਾਕ ਿਦਉਂਗੇ? ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ
ਦੱਸ ਿਦਉ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵਾ ਂਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

50 ਫ਼ੇਰ ਲਾਬਾਨ ਅਤੇ ਬਥੂਏਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਕ
ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕਦੇ। 51 ਿਰਬਕਾਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾ। ਇਸਦਾ
ਿਵਆਹ ਆਪਣੇ ਮਾਿਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

52 ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਝੁਕ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। 53 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਿਰਬਕਾਹ ਲਈ
ਿਲਆਦਂੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਦਂੀ

ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਿਦੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹੰਗੀਆਂ
ਸੁਗਾਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ 54 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਿਲਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

55 ਿਰਬਕਾਹ ਦੀ ਮਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਿਦਉ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਿਦਉ।
ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।”

56 ਪਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ
ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਿਦਉ।”

57 ਿਰਬਕਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ
ਸੱਦਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।” 58 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ?”

ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ ਂਮੈਂ ਜਾਵਾਗਂੀ।”
59 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ

ਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। ਿਰਬਕਾਹ ਦੀ ਦਾਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਗਈ। 60

ਜਦੋਂ ਿਰਬਕਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਸਾਡੀਏ ਭੈਣੇ,
ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਾ ਂਬਣੇ

ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ।”
61 ਫ਼ੇਰ ਿਰਬਕਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਾਈ ਊਠਾ ਂਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਨੌਕਰ

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ ਪਈਆ।ਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨੌਕਰ ਨੇ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਿਗਆ।

62 ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਬਏਰ ਲਹੀ ਰੋਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੇਗੇਵ ਿਵੱਚ
ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। 63 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਖੇਤਾ ਂਵੱਲ ਸੈਰ ਲਈ ਿਨਕਲ ਿਗਆ।
ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਊਠਾ ਂਵੱਲ ਦੇਿਖਆ।

64 ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਊਠ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਗਈ।
65 ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ
ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਜ ਿਲਆ।

66 ਨੌਕਰ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ।
67 ਫ਼ੇਰ ਇਸਹਾਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਿਰਬਕਾਹ
ਉਸੇ ਿਦਨ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸਹਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਦੇਹਾਤਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੌਂਸਲਾ
ਿਮਿਲਆ।

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ

ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ
ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਟਰੂਾਹ ਸੀ। 2 ਕਟਰੂਾਹ ਨੇ ਿਜ਼ਮਰਾਨ,
ਯਾਕਸਾਨ, ਮਦਾਨ, ਿਮਦਯਾਨ, ਿਯਸਬਾਕ ਅਤੇ ਸੂਅਹ ਨੂੰ ਜਨਮ

ਿਦੱਤਾ। 3 ਯਾਕਸਾਨ ਸਬਾ ਅਤੇ ਦਦਾਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਸੂਿਰਮ, ਲਟਿੂਸਮ ਅਤੇ
ਲਉੱਿਮਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ। 4 ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ
ਏਫ਼ਾਹ, ਏਫ਼ਰ, ਹਨੋਕ, ਅਬੀਦਾ ਅਤੇ ਅਲਦਾਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਅਤੇ ਕਟਰੂਾਹ ਦੇ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। 5 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਗਾਤਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਦਾਸੀਆ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ
ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।

7 ਅਬਰਾਹਾਮ 175 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੱਕ ਜੀਿਵਆ। 8 ਫ਼ੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਰ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭੋਗੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ
ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ। 9 ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸਮਾਏਲ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਫ਼ੇਲਾਹ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਫ਼ਾ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਫ਼ਰੋਨ ਿਹੱਤੀ ਦੇ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਇਹ ਮਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 10 ਇਹ ਉਹੀ ਖੇਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਹੱਤੀ
ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਖਰੀਿਦਆ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ
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ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 11 ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਮਿਰਆ, ਤਾ ਂਅਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਬਏਰ ਲਹੀ ਰੋਈ ਿਵਖੇ ਰਿਹੰਦਾ
ਿਰਹਾ।

12 ਇਸਮਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਚੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਸਮਾਏਲ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਅਤੇ ਹਾਜਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਾਜਰਾ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਿਮਸਰੀ ਦਾਸੀ ਸੀ। 13

ਇਸਮਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਨ: ਪਿਹਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨਬਾਯੋਤ ਸੀ, ਫ਼ੇਰ
ਕੇਦਾਰ, ਅਦਬਏਲ, ਿਮਬਸਾਮ, 14 ਿਮਸਮਾ, ਦੂਮਾਹ, ਮਸ਼ਾ 15 ਹਦਦ, ਤੇਮਾ,
ਯਟਰੂ, ਨਾਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕੇਦਮਾਹ ਜਨਮੇ। 16 ਇਹ ਇਸਮਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾਮ
ਸਨ। ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਛੋਟਾ ਕਸਬਾ ਬਣ ਿਗਆ।
12 ਪੁੱਤਰ 12 ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਿਦਆ ਂਵਾਗਂ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਨ। 17

ਇਸਮਾਏਲ 137 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਸਦਾ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਜਾ ਰਿਲਆ। 18 ਇਸਮਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹਵੀਲਾਹ ਤੋਂ
ਸ਼ੂਰ ਤਾਈਂ ਫ਼ੈਲ ਗਏ, ਜੋ ਿਕ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਅਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਾਦਂੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ।
ਇਸਮਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸ ਗਏ।

ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ

19 ਇਹ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਇਸਹਾਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 20 ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ 40 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਰਬਕਾਹ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਿਰਬਕਾਹ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਥੂਏਲ ਦੀ
ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਅਰਾਮੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। 21 ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਝਂ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ
ਿਰਬਕਾਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ।

22 ਜਦੋਂ ਿਰਬਕਾਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਅੰਦਰਲੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੀਤਾ। ਿਰਬਕਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਗਈ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਿਕਉਂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ?” 23 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕੌਮਾ ਂਹਨ।
ਦੋ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੇ ਦੀ ਿਖਦਮਤ ਕਰੇਗਾ।”
24 ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਇਬਕਾਹ ਨੇ ਜੌੜੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 25

ਪਿਹਲਾ ਬੱਚਾ ਲਾਲ ਸੀ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਬੁਰਦਾਰ ਕੰਬਲੀ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਏਸਾਓ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। 26 ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜੰਿਮਆ ਤਾ ਂਉਸ
ਨੇ ਏਸਾਓ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟਕੇ ਫ਼ਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ
ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਉਦੋਂ ਇਸਹਾਕ 60 ਵਿਰ੍ਹਆ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਜੰਮੇ।

27 ਮੁਂਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਏਸਾਓ ਿਨਪੁੰਨ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣ ਿਗਆ। ਉਹ ਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ
ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਇੱਕ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 28 ਇਸਹਾਕ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਏਸਾਓ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਿਰਬਕਾਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।

29 ਇੱਕ ਿਦਨ, ਏਸਾਓ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਫ਼ਲੀਆ ਂਿਰੰਨ੍ਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। 30 ਇਸ ਲਈ ਏਸਾਓ ਨੇ
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਾਲ ਫ਼ਲੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜੀਆਂ
ਿਜਹੀਆ ਂਦੇ।” (ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦੋਮ ਸੱਦਦੇ ਹਨ।)

31 ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਹਲੋਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ
ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।”

32 ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤਾ ਂਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ
ਿਗਆ, ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਿਕਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

33 ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਿਹਲਾ ਂਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ
ਦੇਵੇਂਗਾ।” ਇਸ ਲਈ ਏਸਾਓ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਏਸਾਓ ਨੇ ਿਪਤਾ
ਦੀ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤੀ। 34 ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ
ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਆ ਂਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਏਸਾਓ ਨੇ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਏਸਾਓ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸਹਾਕ ਅਬੀਮਲਕ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੈ ਿਗਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਅਕਾਲ ਸੀ
ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਪਆ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਇਸਹਾਕ ਗਰਾਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵੱਲ, ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ

ਅਬੀਮਲਕ ਵੱਲ ਿਗਆ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾ। ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ
ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 3 ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਜ਼ਮੀਨਾ ਂਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਉ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਾਗਂਾ। 4 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲੇ ਤਾਿਰਆ ਂਵਾਗਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾ ਂਤੇਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੇਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਰਾਹੀਂ
ਅਸੀਸਮਈ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 5 ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ, ਮੇਰੇ ਿਨਆਵਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਮੰਨੀਆ।ਂ”

6 ਇਸ ਲਈ ਇਸਹਾਕ ਗਰਾਰ ਿਵੱਚ ਿਟਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ।
7 ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਰਬਕਾਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਸ ਥਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਿਰਬਕਾਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ
ਹੈ।” ਇਸਹਾਕ ਇਹ ਦੱਸਣੋ ਡਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਰਬਕਾਹ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ।
ਇਸਹਾਕ ਡਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।

8 ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਰਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ ਤਾ ਂਅਬੀਮਲਕ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਝਾਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸਹਾਕ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। 9 ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਔਰਤ ਤਾ ਂਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿਕਉਂ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ?”

ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸੱਕੇਂ।”

10 ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਦਂਾ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।”

11 ਇਸ ਲਈ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਦਮੀ ਜਾ ਂਔਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ

12 ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਖੇਤ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ
ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। 13

ਇਸਹਾਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਗਆ। 14 ਉਸ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀਆ ਂਦੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ
ਡੰਗਰਾ ਂਦੇ ਇੱਜੜ ਸਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 15 ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਖੂਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੇ
ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਪਿਹਲਾ ਂਉਸਾਰੇ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਉਹ ਖੂਹ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ
ਿਦੱਤੇ। 16 ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਹ।
ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ।”

17 ਇਸ ਲਈ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਹ ਥਾ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਗਰਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨਦੀ
ਦੇ ਕੰਢੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ। ਇਸਹਾਕ ਉੱਥੇ ਿਟਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ। 18

ਇਸ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ,ਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਉਸਾਰੇ ਸਨ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਦੇਹਾਤਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਖੁਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰ
ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਹਾਕ ਵਾਪਸ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਖੂਹ ਫ਼ੇਰ ਉਸਾਰ
ਲਈ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹੀ ਨਾਮ ਿਦੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਦੱਤੇ
ਸਨ। 19 ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਪੁਿਟਆ।
ਉਸ ਖੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗ ਤੁਿਰਆ। 20 ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ
ਗਰਾਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਇੱਜੜ ਚਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨਾਲ
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ਝਗੜਨ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ
ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾ ਂਏਸੱਕ ਧਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੀ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ।

21 ਫ਼ੇਰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਹ ਪੁਿਟਆ। ਉਸ ਥਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ
ਉਸ ਖੂਹ ਕਾਰਣ ਝਗੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਰੱਿਖਆ “ਿਸਟਨਾ”

22 ਇਸਹਾਕ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾ ਂਹਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਹ ਪੁੱਿਟਆ।
ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਸ ਖੂਹ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੋਬੋਥ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।
ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥਾ ਂਲੱਭ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਇਸ ਥਾ ਂਵੱਧਾ-ਫ਼ੁੱਲਾਗਂੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵਾਗਂੇ।”

23 ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਇਸਹਾਕ ਬਏਰਸਬਾ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 24 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਰਾਤ ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਦਕਾ ਕਰਾਗਂਾ।” 25 ਇਸ ਲਈ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉੱਥੇ
ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਹਾਕ
ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਪੁੱਿਟਆ।

26 ਅਬੀਮਲਕ ਗਰਾਰ ਤੋਂ ਇਸਹਾਨ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਇਆ। ਅਬੀਮਲਕ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਹੁਜ਼ਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਡਂਰ
ਫ਼ੀਕੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਆਇਆ।

27 ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਪਿਹਲਾ ਂਤੂੰ
ਇਝੰ ਿਵਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।”

28 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 29 ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਨਾਲ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

30 ਇਸ ਲਈ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਿਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੇ
ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਿਕਆ। 31 ਦੂਸਰੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁਵੱਖਤੇ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਗਏ।

32 ਉਸ ਿਦਨ, ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਖੂਹ
ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਨੌਕਰਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ।” 33 ਇਸ ਲਈ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾ ਂਿਸ਼ਬਆਹ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਏਰਸਬਾ ਸੱਿਦਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਏਸਾਓ ਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆਂ

34 ਜਦੋਂ ਏਸਾਓ 40 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਿਹੱਤੀ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦੀ ਧੀ ਯਹੂਿਦਥ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਏਲੋਨ ਦੀ ਧੀ
ਬਾਸਮਥ ਸੀ। 35 ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਾਦੀਆ ਂਨੇ ਿਰਬਕਾਹ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ
ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਿਵਰਸੇ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾਂ

ਇਸਹਾਕ ਿਬਰਧ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪੁੱਤਰ!”

ਏਸਾਓ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ “ਹਾ ਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾ।ਂ”
2 ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਬਰਧ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਛੇਤੀ ਹੀ

ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ ਜਾਵੇ! 3 ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ
ਜਾਹ। ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਿਲਆ। 4 ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਿਤਆਰ ਕਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਗਂਾ।” 5 ਇਸ ਲਈ ਏਸਾਓ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖੀਆ ਂਤਾ ਂਿਰਬਕਾਹ ਸੁਣ
ਰਹੀ ਸੀ। 6 ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। 7 ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ‘ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਲਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੋਜਨ
ਿਤਆਰ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਗਂਾ।’ 8 ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਤੇ
ਓਹੀ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਹਾ।ਂ 9 ਆਪਣੀਆ ਂਬੱਕਰੀਆ ਂਵੱਲ ਜਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਦੋ ਜਵਾਨ ਬੱਕਰੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਤਆਰ ਕਰਾਗਂੀ
ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। 10 ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੀਂ।
ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।”

11 ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਏਸਾਓ
ਜੱਤਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਗਂ ਜੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ 12 ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ
ਿਲਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਏਸਾਓ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।”

13 ਇਸ ਲਈ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਆਈ
ਤਾ ਂਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਲੈ ਲਵਾਗਂੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰ।
ਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੱਕਰੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਆ।”

14 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਾਕੂਬ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਕਰੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਮਾ ਂਕੋਲ ਆਇਆ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਂਨੇ ਬੱਕਰੀਆ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਿਰੰਿਨ੍ਹਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। 15 ਫ਼ੇਰ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਉਹੋ
ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਪਿਹਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾ ਿਦੱਤੇ। 16 ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ
ਬੱਕਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਖੱਲ੍ਹਾ ਂਲਾਹੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੂਲੇ ਿਹੱਸੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 17 ਫ਼ੇਰ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਸ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਰੋਟੀਆ ਂਵੀ ਬਣਾਈਆ ਂਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਫ਼ੜਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

18 ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਿਪਤਾ ਜੀ।”
ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ,ਂ ਪੁੱਤਰ ਿਕਹੜਾ ਹੈਂ ਤੂੰ?”
19 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਏਸਾਓ ਹਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਪਿਹਲੋਠਾ

ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਛਕ ਲਵੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ।”

20 ਪਰ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇਨੰੀ ਛੇਤੀ ਜਾਨਵਰ
ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਿਲਆ?”

ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।”

21 ਫ਼ੇਰ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸੱਕਾ।ਂ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਕ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਹੀ ਹੈਂ।”

22 ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਟੋਿਹਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾ ਂਯਾਕੂਬ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ
ਤੇਰੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਏਸਾਓ ਦੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਵਾਗਂ ਜੱਤਲ ਹਨ।” 23 ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਨਾ ਲੱਗ ਸੱਿਕਆ ਿਕ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਏਸਾਓ ਵਾਗਂ
ਜੱਤਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।

24 ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਹੀ ਹੈਂ?”
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ ਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ”
25 ਫ਼ੇਰ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੈ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ

ਨੂੰ ਖਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾ ਂਦੇਵਾਗਂਾ।” ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖਾ ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਅ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਪੀ ਲਈ।

26 ਫ਼ੇਰ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖ਼ਆ, “ਪੁੱਤਰ, ਨੇੜੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮ।”
27 ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ।
ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਏਸਾਓ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੰਘੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ
ਆਿਖਆ,
“ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਾਗਂ ਸੁਗੰਿਧਤ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

28 ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਰੇਲ ਦੇਵੇ ਤਾ ਂਜੋ
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ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮੈਅ ਹੋਵੇ।
29 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਣ,

ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ।
ਤੇਰੀ ਮਾ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਝੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ।

ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਸਮਈ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਏਸਾਓ ਦੀਆ ਂ“ਅਸੀਸਾ”ਂ

30 ਇਸਹਾਕ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾ ਂਦੇ ਹਿਟਆ। ਫ਼ੇਰ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਕੋਲੋਂ ਿਗਆ, ਏਸਾਓ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ। 31 ਏਸਾਓ
ਨੇ ਉਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਕਾਇਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ
ਸੀ। ਏਸਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਿਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾ।ਂ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਮਾਸ ਖਾ ਲਵੋ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਿਲਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾ ਂਦੇਵੋਂਗੇ।”

32 ਪਰ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੌਣ ਹੈਂ ਤੂੰ?”
ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾ-ਂਤੁਹਾਡਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ-

ਏਸਾਓ।”
33 ਿਫ਼ਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਇਨੰਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਹੰਸਾ ਨਾਲ ਕੰਬਣ

ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਚੱਲਾਇਆ, “ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਭੋਜਨ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਲਆਇਆ? ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਅਸੀਸਾ ਂਦੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਸਾ ਂਉਸ ਦੀਆ ਂਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਂਹਨ।”

34 ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਇਆ। ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤਾ ਂਿਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਿਦਉ।”

35 ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ! ਉਹ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆ ਂਅਸੀਸਾ ਂਲੈ ਿਗਆ।”

36 ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਹੈ ‘ਚਲਾਕੂ’ ਇਹੀ ਨਾਮ
ਉਸ ਲਈ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਮੇਰੇ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਕ ਖੋਹ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਅਸੀਸਾ ਂਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆ ਂਹਨ।” ਫ਼ੇਰ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਬਚੀ ਹੈ?”

37 ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮੈਅ ਦੇ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾ।ਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ
ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ”

38 ਪਰ ਏਸਾਓ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੋਈਆ ਂਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। “ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਿਪਤਾ ਜੀ? ਿਪਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ!” ਏਸਾਓ
ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ।

39 ਤਾ ਂਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਤੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ
ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰੇਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਂਗਾ।

40 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਿਜਉਂਵੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਂਗਾ।

ਪਰ ਤੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ,
ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਆਵੇਂਗਾ।”
41 ਇਸ ਮਗਰੋਂ, ਇਸ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਏਸਾਓ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਖਾਰ

ਖਾਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਸੋਿਚਆ, “ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਆਗਂਾ।”

42 ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਏਸਾਓ ਦੀ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਿਲਆ।
ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਤੈਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 43 ਇਸ ਲਈ, ਪੁੱਤਰ ਉਹੀ ਕਰ ਜੋ ਮੈ
ਆਖਦੀ ਹਾ।ਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲਾਬਾਨ, ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਚੱਿਲਆ
ਜਾਹ ਅਤੇ ਛੁਪ ਜਾਹ। 44 ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਰਿਹ। ਓਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ
ਉਸ ਕੋਲ ਰਿਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ। 45 ਕੁਝ ਸਮੇਂ
ਬਾਦ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੈ

ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਗਂੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।”

46 ਫ਼ੇਰ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਏਸਾਓ ਦੀਆ ਂਿਹੱਤੀ
ਵਹੁਟੀਆ ਂਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹਾ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ
ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾ।ਂ”

ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਫ਼ੇਰ
ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2 ਇਸ

ਲਈ ਇਹ ਥਾ ਂਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾਹ। ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ
ਬਥੂਏਲ ਦੇ ਘਰ ਚੱਿਲਆ ਜਾਹ। ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲਾਬਾਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ
ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ। 3 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਬਣੇ। 4 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰ੍ਰ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ
ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਿਜਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਮਾਿਲਕ ਹੋਵੇਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ
ਹੈ। ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।”

5 ਇਸ ਲਈ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਰਬਕਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਪਦਨ ਅਰਾਮ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਾਕੂਬ ਆਰਾਮੀ ਬਥੂਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਬਾਨ ਕੋਲ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ। ਲਾਬਾਨ ਿਰਬਕਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਿਰਬਕਾਹ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਦੀ ਮਾਂ
ਸੀ।

6 ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਵਹੁਟੀ ਲੱਭਣ
ਲਈ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਸਹਾਕ ਨੇ
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਾਨਾਨੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੇ। 7

ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਮੰਨ ਕੇ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। 8 ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ
ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰਨ। 9 ਏਸਾਓ ਦੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦੋ ਪਤਨੀਆ ਂਸਨ। ਪਰ ਉਹ
ਇਸਮਾਏਲ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ
ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਧੀ, ਮਹਲਥ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸਮਾਏਲ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਹਲਥ ਨਬਾਯੋਥ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਘਰ-ਬੈਤਏਲ

10 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਬਏਰਸਬਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 11 ਜਦੋਂ
ਹਾਲੇ ਯਾਕੂਬ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਕ ਸੂਰਜ ਿਛਪ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਰਾਤ
ਕੱਟਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਥਾ ਂਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਦੇਖੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਿਗਆ। 12 ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ।
ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਿਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ
ਚਢ਼ਿਦਆ ਂਉੱਤਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। 13 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੌੜੀ
ਲਾਗੇ ਖਲੋਿਤਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ, ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ
ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ। 14 ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਨੇੰ
ਹੋਣਗੇ ਿਜੰਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ,
ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਫ਼ੈਲ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਸਦਕਾ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

15 “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓਨਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਗਂਾ
ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ।”

16 ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਥਾ ਂਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਓਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਲੱਿਗਆ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਿਗਆ।”
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17 ਯਾਕੂਬ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਥਾਂ
ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ।”

18 ਯਾਕੂਬ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠਾ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹ ਿਸਲ ਲਈ ਿਜਸ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਿਕਨਾਰੇ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਿਸਲ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਚੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇਸ ਿਸਲ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 19 ਇਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਲੂਜ਼ ਸੀ। ਪਰ
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਤਏਲ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ।

20 ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖ਼ਆ, “ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, 21 ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵਾਗਂਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਦੇਵੇਗਾ।”

ਯਾਕੂਬ ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ

ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 2 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ
ਇੱਕ ਖੂਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਿਤੰਨ ਇੱਜੜ ਲੇਟੇ

ਸਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਖੂਹ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਭੇਡਾ ਂਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆ ਂਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਪੱਥਰ ਸੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਖੂਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3 ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ
ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਅਯਾਲੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਫ਼ੇਰ
ਸਾਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਪਾਣੀ ਪੀ ਸੱਕਦੀਆ ਂਸਨ। ਜਦੋਂ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਿਪਆਸ ਬੁਝ ਜਾਦਂੀ ਤਾਂ
ਅਯਾਲੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਪਿਹਲੀ ਥਾ ਂਿਖਸੱਕਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।

4 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਯਾਲੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ?”
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਨ ਤੋਂ ਹਾ।ਂ”
5 ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ

ਹੋ?”
ਅਯਾਲੀਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾ।ਂ”
6 ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਉਹ ਰਾਜੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ

ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਰਾਖੇਲ ਉਸ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”
7 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤਾ ਂਿਦਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਿਛਪਣ ਿਵੱਚ

ਹਾਲੇ ਦੇਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਰਾਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਉ ਅਤੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ
ਿਦਉ।”

8 ਪਰ ਉਸ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੇ। ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪੱਥਰ
ਿਖਸੱਕਾ ਦੇਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਪਾਣੀ ਪੀਣਗੀਆ।ਂ”

9 ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਅਯਾਲੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਰਾਖੇਲ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। (ਰਾਖੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ
ਕਰਨਾ ਸੀ।) 10 ਰਾਖੇਲ ਲਾਬਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਲਾਬਾਨ ਯਕੂਬ ਦੀ ਮਾ ਂਿਰਬਕਾਹ
ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਜਾਕੇ ਪੱਥਰ
ਿਖਸੱਕਾਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ। 11 ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ
ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਰੋ ਿਪਆ। 12 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਿਰਬਕਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖੇਲ ਘਰ ਦੌੜ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ।

13 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ। ਇਸ ਲਈ
ਲਾਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਦੌਿੜਆ। ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਫ਼ੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ
ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ਸਭ
ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ।

14 ਫ਼ੇਰ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਲਾਬਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ
ਲਈ ਠਿਹਰ ਿਗਆ।

ਲਾਬਾਨ ਦਾ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ

15 ਇੱਕ ਿਦਨ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ
ਿਬਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਂ, ਕੋਈ
ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾ?ਂ”

16 ਲਾਬਾਨ ਦੀਆ ਂਦੋ ਧੀਆ ਂਸਨ। ਵੱਡੀ ਲੇਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰਾਖੇਲ ਸੀ।
17 ਲੇਆਹ ਿਜ਼ਆਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਖੇਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਿਟਆਰ ਸੀ। 18 ਯਾਕੂਬ ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ
ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਾਗਂਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਖੇਲ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇਂ।”

19 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ
ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰ
ਜਾ।”

20 ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਠਿਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਲਾਬਾਨ ਲਈ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਲੱਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

21 ਸੱਤ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਬਾਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਰਾਖੇਲ ਦਾ
ਹੱਥ ਫ਼ੜਾ ਦੇ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸੱਕਾ।ਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਦਾ ਸਮਾ ਂਮੁੱਕ ਿਗਆ ਹੈ।”

22 ਇਸ ਲਈ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਾਵਤ ਿਦੱਤੀ। 23 ਉਸ
ਰਾਤ ਲਾਬਾਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ
ਲੇਆਹ ਨੇ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ। 24 (ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਿਜ਼ਲਫ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।) 25 ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਤਾ ਂਲੇਆਹ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਰਾਖੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ
ਕਰ ਸੱਕਾ।ਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤਾ?”

26 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਛੋਟੀ
ਦਾ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 27 ਪਰ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆ ਂਰਸਮਾ ਂਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਰਿਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਖੇਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਪਰ
ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”

28 ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਫ਼ੇਰ
ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਖੇਲ ਦਾ ਿਵਆਹ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 29

(ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾ ਿਬਲਹਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ।) 30 ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ ਲੇਆਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਰ
ਲਾਬਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।

ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ

31 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਲੇਆਹ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਦੱਤੇ। ਪਰ ਰਾਖੇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਾ
ਹੋਏ।

32 ਲੇਆਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਰਊਬੇਨ
ਰੱਿਖਆ। ਲੇਆਹ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਦੇਖ ਲਈਆ ਂਹਨ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੇ।”

33 ਲੇਆਹ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਸ਼ਮਓਨ ਰੱਿਖਆ। ਲੇਆਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

34 ਲੇਆਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵੀ ਰੱਿਖਆ। ਲੇਆਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤੰਨ
ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।”

35 ਫ਼ੇਰ ਲੇਆਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਰੱਿਖਆ। ਲੇਆਹ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂੀ।” ਫ਼ੇਰ ਲੇਆਹ ਨੇ
ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ।
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ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ
ਸੀ। ਰਾਖੇਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲੇਆਹ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਿਦਉ ਨਹੀਂ

ਤਾ ਂਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਗਂੀ!”
2 ਯਾਕੂਬ ਰਾਖੇਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤੀ।”

3 ਫ਼ੇਰ ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਿਬਲਹਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ
ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੌਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਾ ਂਬਣ ਜਾਵਾਗਂੀ।”

4 ਇਸ ਲਈ ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਿਬਲਹਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉਸਦੀ
ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਿਬਲਹਾਹ ਨਾਲ ਿਜਸਨੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ।
5 ਿਬਲਹਾਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ।

6 ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ
ਨਾਮ ਦਾਨ ਰੱਿਖਆ।

7 ਿਬਲਹਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ। 8 ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਜੱਤ ਗਈ ਹਾ।ਂ” ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਰੱਿਖਆ।

9 ਲੇਆਹ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੋ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਿਜ਼ਲਫ਼ਾਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 10 ਤਾਂ
ਿਜ਼ਲਫ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 11 ਲੇਆਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਹਾ।ਂ” ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਦ ਰੱਿਖਆ। 12

ਿਜ਼ਲਫ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 13 ਲੇਆਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾ!ਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤ ਆਖਣਗੀਆ।ਂ” ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਨੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ੇਰ ਰੱਿਖਆ।

14 ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ, ਰਊਬੇਨ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ
ਿਕਸਮ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ ਿਮਲੇ। ਰਊਬੇਨ ਇਹ ਫ਼ੁੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਲੇਆਹ ਕੋਲ ਲੈ
ਆਇਆ। ਪਰ ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਲਆਦਂੇ ਫ਼ੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ।”

15 ਲੇਆਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੂੰ ਤਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ
ਿਲਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ।”

ਪਰ ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗੀ
ਤਾ ਂਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸੱਕਦੀ ਹੈਂ।”

16 ਯਾਕੂਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਲੇਆਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸੌਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਉਸ ਰਾਤ ਲੇਆਹ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।

17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਲੇਆਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ
ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 18 ਲੇਆਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ।” ਇਸ ਲਈ ਲੇਆਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਰੱਿਖਆ।

19 ਲੇਆਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ। 20 ਲੇਆਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਿਦੱਤਾ। ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਕੂਬ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ
ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।” ਇਸ ਲਈ ਲੇਆਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਬੂਲੁਨ
ਧਿਰਆ।

21 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਲੇਆਹ ਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਜੰਮੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨਾਹ
ਰੱਿਖਆ।

22 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਾਖੇਲ
ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 23 ਰਾਖੇਲ ਿਫ਼ਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।” ਇਸ
ਲਈ ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਰੱਿਖਆ।

ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਲਾਬਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ

25 ਰਾਖੇਲ ਦੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ। 26 ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ
ਦੇ ਿਦਉ। ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

27 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਦੇ! ਮੈਂ ਭਿਵੱਖ ਕਥਨ ਤੋਂ
ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 28 ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ
ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾ ਂਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

29 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ
ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇੱਜੜ ਵੱਧੇ ਫ਼ੁੱਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ
ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾ,ਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਿਦੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ-ਇਹ ਸਮਾਂ
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।”

31 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾ?ਂ”
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਵੇਂ। ਮੈਂ

ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਿਸਰਫ਼ ਇਨੰੀ ਗੱਲ ਕਰ: ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ
ਕਰਾਗਂਾ। 32 ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜਾ ਂਿਵੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਹਰ
ਉਸ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਿਜਸਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬੇ ਜਾ ਂਲਕੀਰਾ ਂਹਨ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ
ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। 33 ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਤੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸੱਕੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾ ਂਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਜੜ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਬੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਿਜਸਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾ ਂਕੋਈ
ਅਿਜਹੀ ਭੇਡ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

34 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ
ਕਰਾਗਂੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ।” 35 ਤਾ ਂਉਸ ਿਦਨ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਬੱਕਰੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਧੱਬੇ ਜਾ ਂਧਾਰੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਕਾਲੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਭੇਡਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। 36 ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਧੱਬੇ
ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਕਧਰੇ ਹੋਰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਿਤੰਨ
ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਕੂਬ ਰੁਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਅਿਜਹਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬੇ ਸਨ ਜਾ ਂਉਹ ਕਾਲੇ ਸੀ।

37 ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪੋਪਲਰ ਅਤੇ ਬਾਦਾਮ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀਆਂ
ਹਰੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਤੋੜੀਆ।ਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੱਕਾ ਂਨੂੰ ਿਛੱਲ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਚੱਟੀਆ ਂਧਾਰੀਆ ਂਬਣ ਜਾਣ। 38 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹ ਟਿਹਣੀਆ ਂਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਿਛੱਲੀਆ ਂਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਇੱਜੜਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ
ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਥਾਵੇਂ
ਸੰਭੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ। 39 ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੇ ਬੱਕਰੀਆ ਂਨੇ ਟਿਹਣੀਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਧੱਬੇ ਸਨ ਜਾ ਂਧਾਰੀਆ ਂਸਨ।

40 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਿਚਤਕਬਰੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਇੱਜੜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਿਲਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਲਾਬਾਨ ਦੇ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਿਖਆ। 41 ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਜੜ ਦੇ ਤਕੜੇ ਜਾਨਵਰ ਿਮਲਾਪ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਕੂਬ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਅੱਗੇ ਟਿਹਣੀਆ ਂਰੱਖ ਿਦੰਦਾ। ਜਾਨਵਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਨੇੜੇ ਿਮਲਾਪ ਕਰਦੇ। 42 ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨਵਰ ਿਮਲਾਪ
ਕਰਦੇ ਯਾਕੂਬ ਉੱਥੇ ਟਿਹਣੀਆ ਂਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੋਿੜਆਂ
ਦੇ ਿਮਲਾਪ ਿਵੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਜਾਨਵਰ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਜੋਿੜਆ ਂਦੇ
ਿਮਲਾਪ ਿਵੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਜਾਨਵਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸਨ। 43 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ, ਯਾਕੂਬ
ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਇੱਜੜ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ-
ਚਾਕਰ, ਊਠ ਅਤੇ ਖੋਤੇ ਸਨ।

ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾ-ਂਯਾਕੂਬ ਭੱਜ ਜਾਦਂਾ

ਇੱਕ ਿਦਨ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਗੱਲਾ ਂਕਰਿਦਆ ਂਸੁਣ
ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ
ਹਿਥਆ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਅਮੀਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ
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ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਿਪਉ ਕੋਲੋਂ ਹਿਥਆਈ ਹੈ।” 2 ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ
ਲਾਬਾਨ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਗਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਿਜੱਥੇ ਤੇਰੇ
ਪੁਰਖੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

4 ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖੇਲ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਆਕੇ ਿਮਲਣ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਬੱਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਇੱਜੜ
ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 5 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖੇਲ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਲਆ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਂਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਦੋਸਤਾਨਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। 6 ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਦੀਆ ਂਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸੱਿਕਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਦਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਬਾਨ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚਾਲਾਕੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਈ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ।

8 “ਜੇਕਰ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਧਾਰੀਆਂ
ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਬੱਕਰੀਆ ਂਰੱਖ ਸੱਕਦੈਂ,’ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਧਾਰੀਆਂ
ਵਾਲੇ ਸਨ। 9 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਵਰ ਖੋਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।

10 “ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਿਮਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ
ਿਕ ਿਮਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਧੱਬੇ ਜਾ ਂਧਾਰੀਆਂ
ਸਨ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਤ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ‘ਯਾਕੂਬ!’

“ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ‘ਹਾ ਂਜੀ!’
12 “ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਦੇਖ, ਿਸਰਫ਼ ਧਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਧੱਿਬਆ ਂਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਹੀ

ਿਮਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਣ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇਖ ਲਈਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਲਾਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਬੱਕਰੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ
ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਸੱਕੇਂ। 13 ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੈਤਏਲ ਿਵਖੇ
ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰ ਧਿਰਆ ਸੀ। ਤੂੰ
ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਚੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਜਨਿਮਆ ਸੀ।’”

14 ਰਾਖੇਲ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਿਪਉ
ਮਰੇਗਾ, ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਉਸ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਓਪਿਰਆ ਂਵਰਗਾ ਿਵਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ! 16

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ।”

17 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਊਠਾ ਂਉੱਤੇ ਿਬਠਾਇਆ। 18 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੀ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਜੱਥੇ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਿਜਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲ
ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਿਸਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।

19 ਇਸ ਸਮੇਂ, ਲਾਬਾਨ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਤੋਂ ਉੱਨ ਲਾਹੁਣ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ, ਰਾਖੇਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਚੁਰਾ ਿਲਆ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆ ਂਸਨ।

20 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 21 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਲਈਆ ਂਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

22 ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਂ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਭੱਜ ਿਗਆ
ਸੀ। 23 ਇਸ ਲਈ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਂ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ
ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਿਗਆ। 24 ਉਸ ਰਾਤ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੋਿਸ਼ਆਰ
ਰਹੀ! ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਂ।”

ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼

25 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪਹਾੜ
ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਬਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਵੀ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ।

26 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ
ਮੇਰੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈਂ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੰਗ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਿਤਆ ਹੋਵੇ। 27 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਿਬਨਾ ਿਕਉਂ ਭੱਜ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਿਦੰਦਾ। ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ-ਗਾਣੇ ਦੀ
ਮਿਹਿਫ਼ਲ ਲੱਗਦੀ। 28 ਤੂੰ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਧੀਆ ਂਅਤੇ ਦੋਹਤੇ-ਦੋਹਤੀਆ ਂਨੂੰ
ਅਲਿਵਦਾਈ ਚੁੰਮਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 29 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਹ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ
ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾ। 30 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੂੰ ਤੁਰ ਆਇਆ ਹੈਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ
ਦੇਵਤੇ ਿਕਉਂ ਚੁਰਾਏ?”

31 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਿਬਨਾ ਦੱਸੇ ਤੁਰ ਆਇਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸਾ!ਂ ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਧੀਆ ਂਖੋਹ ਲਵੇਂਗਾ। 32 ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਏ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੇਵਤੇ
ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਜਾਣ, ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਆਦਮੀ
ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।
ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾ।” (ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਕ ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਚੁਰਾਏ ਸਨ।)

33 ਇਸ ਲਈ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਜਾਕੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਲੇਆਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਤੰਬੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਦਾਸੀਆ ਂਠਿਹਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਪਰ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ। ਫ਼ੇਰ ਲਾਬਾਨ ਰਾਖੇਲ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 34

ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਠ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੇਠਾ ਂਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੰਬੂ ਫ਼ਰੋਲ ਿਦੱਤਾ ਪਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ।

35 ਅਤੇ ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਪਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਈ
ਹੋਈ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੁਲ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇ।

36 ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਨਾਲ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ
ਕੀਤੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਿਕਹੜੀ ਿਬਧੀ ਤੋੜੀ
ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਿਕਸਨੇ ਿਦੱਤਾ? 37 ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ।
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਮਲੀ ਹੈ ਤਾ ਂਿਦਖਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕਣ। ਸਾਡੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਦੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ
ਠੀਕ ਹੈ। 38 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਾਈ 20 ਵਰ੍ਹ ੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ
ਭੇਡ ਜਾ ਂਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਜੜ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। 39 ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਡ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ
ਗਈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ
ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਲੁੱਿਟਆ ਿਗਆ। 40 ਿਦਨ ਵੇਲੇ, ਸੂਰਜ
ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਠਂਡ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ
ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 41 ਮੈਂ 20 ਵਰ੍ਹ ੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਵਾਗਂ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਹਲੇ
14 ਵਰ੍ਹ ੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਰੀ ਛੇ ਸਾਲ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੂੰ ਦਸ
ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਿਵੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਲਦੀ ਕੀਤੀ। 42 ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਭੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾ।ਂ”

ਉਤਪਤ 31:2 26 ਉਤਪਤ 31:42
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ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

43 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਔਰਤਾ ਂਮੇਰੀਆ ਂਧੀਆ ਂਹਨ।
ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। 44 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਕਰਾਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਕੰਝ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ।”

45 ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 46 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਪੱਥਰ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਪੱਥਰਾ ਂਦੀ ਢੇਰੀ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। 47 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਯਗਰ
ਸਾਹਦੂਥਾ ਰੱਿਖਆ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਗਲੇਦ ਰੱਿਖਆ।

48 ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਪੱਥਰਾ ਂਦੀ ਢੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗੀ।” ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ
ਨਾ ਂਗਲੇਦ ਆਿਖਆ।

49 ਫ਼ੇਰ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਵੱਛੜੀਏ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਅੰਗ਼-ਸੰਗ ਰਹੇ।” ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਿਮਸਪਾਹ ਵੀ ਸੀ।

50 ਫ਼ੇਰ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਚੇਤੇ
ਰੱਖੀਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ
ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। 51 ਇਹ ਉਹ ਪੱਥਰ
ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ
ਪੱਥਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 52

ਪਥਰਾ ਂਦੀ ਇਹ ਢੇਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਪੱਥਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ
ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਤੋਂ ਪਾਰ ਆਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਚਾਵਾਗਂਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਥਰਾ ਂਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ
ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 53 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨਾਹੋਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇ ਜੇ ਕਦੇ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ।”

ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ “ਭੈ” ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹੀ ਨਾਮ ਵਰਿਤਆ। 54 ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇੱਕ
ਜਾਨਵਰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ
ਕਰ ਹਟੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਿਤਆਂ 55 ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਿਵਦਾਈ
ਦਾ ਚੁੰਮਣ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ।

ਏਸਾਓ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਿਮਲਾਪ

ਯਾਕੂਬ ਵੀ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲੇ। 2 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਮਹਨਾਿਯਮ ਰੱਿਖਆ।
3 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਸੇਈਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ

ਨੂੰ ਅਦੋਮ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਏਸਾਓ ਵੱਲ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ। 4 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ
ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਿਖਉ: ‘ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਯਾਕੂਬ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਲਾਬਾਨ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗਊਆ,ਂ ਖੋਤੇ,
ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆ ਂਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਆਖਣ ਲਈ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ।’”

6 ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਵੱਲ ਗਏ ਸਾ।ਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸੌ ਆਦਮੀ ਹਨ।”

7 ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਦੋ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜਾ ਂਅਤੇ ਵੱਗਾਂ
ਅਤੇ ਊਠਾ ਂਨੂੰ ਦੋ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ। 8 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ ਏਸਾਓ

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਦੂਸਰਾ ਿਹੱਸਾ ਭੱਜ ਕੇ
ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ।”

9 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ “ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਲਾ
ਕਰੇਂਗਾ। 10 ਮੈਂ ਿਪਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਖਾਿਵਆ ਂਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ
ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਛੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨੰਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੋ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ
ਹਾ।ਂ 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹੀ ਮਂਗਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਮਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ
ਬਚਾ ਲਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਏਸਾਓ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਾਵਾ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਵੀ। 12 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ
ਿਕਣਿਕਆ ਂਿਜੰਨਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕੇਗੀ।’”

13 ਯਾਕੂਬ ਉਸ ਥਾ ਂਰਾਤ ਲਈ ਠਿਹਰ ਿਗਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ
ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ।ਂ 14 ਯਾਕੂਬ ਨੇ 200 ਬੱਕਰੀਆਂ
ਅਤੇ 20 ਬੱਕਰੇ, 200 ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ 20 ਭੇਡੂ ਚੁਣੇ। 15 ਯਾਕੂਬ ਨੇ 30 ਊਠ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਛੜੇ, 40 ਗਊਆ ਂਅਤੇ 10 ਸੰਢੇ, 20 ਖੋਤੀਆ ਂਅਤੇ 10 ਖੋਤੇ ਚੁਣੇ।
16 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਹਰ ਇੱਜੜ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਹਰ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਜਗ਼੍ਹਾ ਛੱਡੋ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇੱਜੜ ਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਵੱਥ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੋ।” 17 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਏਸਾਓ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ‘ਇਹ ਿਕਸਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ? ਤੂੰ ਿਕਧਰ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਿਕਸਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ?’ 18 ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਇਹ
ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹਨ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ
ਸੁਆਮੀ, ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਘੱਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ।’”

19 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਤੀਜੇ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹੀ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਏਸਾਓ
ਨਾਲ ਕਰੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲੋ। 20 ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਂਗੇ, ‘ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਯਾਕੂਬ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।’”

ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸੁਗਾਤਾ ਂਦੇਕੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
ਭੇਜਾ ਂਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਸਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ
ਲਵੇ।” 21 ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤਾ ਂਘੱਲੀਆ।ਂ ਪਰ ਯਾਕੂਬ
ਉਸ ਰਾਤ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਰਹਾ।

22 ਉਸ ਰਾਤ, ਬਾਦ ਿਵੱਚ, ਯਾਕੂਬ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਦੋਵੇਂ ਦਾਸੀਆ ਂਅਤੇ
ਆਪਣੇ 11 ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯੱਬੋਕ ਨਦੀ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।
23 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਦੀਓ ਪਾਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ

24 ਯਾਕੂਬ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ
ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਉਹ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸੱਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਸੀ,
ਤਾ ਂਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੂਰਜ ਿਨਕਲਣ ਤੱਕ
ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਿਰਹਾ। 25 ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਹਰਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਲੱਤ ਛੋਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ
ਜੋੜ ਿਹੱਲ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

26 ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਸੂਰਜ ਿਨਕਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਦੇ।”

27 ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?”
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਹੈ।”
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28 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰਾ
ਨਾ ਂਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੜਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ
ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਿਕਆ।”

29 ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਦੱਸੋ।”

ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿਕਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਂ?” ਉਸ ਸਮੇਂ
ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।

30 ਇਸੇ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਪੇਨੀਏਲ ਰੱਿਖਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ।” 31 ਫ਼ੇਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਨੀਏਲ ਕੋਲੋਂ
ਹੋਕੇ ਲੰਿਘਆ। ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਕਾਰਣ ਲੰਗੜਾਕੇ ਤੁਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 32 ਇਸ
ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਪਠੇ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੀ ਉਹ ਪੱਠਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਯਾਕੂਬ ਬਹਾਦਰੀ ਿਦਖਾਉਂਦਾ

ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆ ਵੇਿਖਆ। ਏਸਾਓ
400 ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਲੇਆਹ, ਰਾਖੇਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਦੋ ਦਾਸੀਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਵੰਡ

ਿਦੱਤਾ। 2 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਰੱਿਖਆ। ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲੇਆਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਰੱਿਖਆ। ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖੇਲ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ।

3 ਯਾਕੂਬ ਖੁਦ ਏਸਾਓ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਏਸਾਓ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲ
ਆਉਂਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕ ਕੇ ਿਸਜਦਾ ਕੀਤਾ।

4 ਜਦੋਂ ਏਸਾਓ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਦੌੜ
ਿਪਆ। ਏਸਾਓ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੁਆਲੇ ਬਾਹਾ ਂਵਲ ਲਈਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰੋ ਪਏ। 5 ਏਸਾਓ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ
ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ?”

ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

6 ਫ਼ੇਰ ਦੋ ਦਾਸੀਆ ਂਬੱਿਚਆ ਂਸਮੇਤ ਏਸਾਓ ਕੋਲ ਗਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਿਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। 7 ਲੇਆਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਏਸਾਓ ਕੋਲ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਰਾਖੇਲ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਏਸਾਓ ਕੋਲ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ।

8 ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੌਨ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ
ਸਮੇਂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ? ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਨ?”

ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਗਾਤ ਹਨ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸੱਕੋਂ।”

9 ਪਰ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਭਰਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ।”

10 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ।
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਚਹਰਾ ਵੇਖਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਦੇਖਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ
ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। 11 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਇਹ ਸੁਗਾਤਾ ਂਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਰ
ਿਕਰਪਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਹੈ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਾਕੂਬ ਨੇ
ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤਾ ਂਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਏਸਾਓ ਨੇ ਸੁਗਾਤਾਂ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆ।ਂ

12 ਫ਼ੇਰ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ
ਹੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਗਂਾ।”

13 ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਵਾਨ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦਾ ਬਹੁਤ
ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੁਰਨ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। 14 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ

ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਕਾਰਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਥੱਕ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਗਂਾ।”

15 ਇਸ ਲਈ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦਆਗਂਾ।”

ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ
ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।” 16 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ, ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ
ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 17 ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਸੁੱਕੋਥ ਨੂੰ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ। ਉਸ ਥਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਲਈ ਛੋਟੇ ਬਾੜੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਸੁੱਕੋਥ ਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ।

18 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪਦਮ ਅਰਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸ਼ਕਮ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ
ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ। 19 ਿਜਸ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਡੇਰਾ
ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹਮੋਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਿਦਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 100 ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। 20

ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਯਾਕੂਬ
ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾਮ “ਏਲ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,” ਧਿਰਆ।

ਦੀਨਾਹ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਦੀਨਾਹ ਲੇਆਹ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀਨਾਹ ਉਸ
ਥਾ ਂਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣ ਗਈ। 2 ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਹਮੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਦੀਨਾਹ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਸ਼ਕਮ ਨੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। 3 ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਕਮ ਦਾ
ਦੀਨਾਹ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
4 ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ
ਕੁੜੀ ਲੈ ਆਉ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸੱਕਾ।ਂ”

5 ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਚਾਰਨ ਲਈ ਗਏ
ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। 6 ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਕਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹਮੋਰ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਗਆ।

7 ਿਜਉਂ ਹੀ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਆ
ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਿਭਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਣ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਜੋ ਸ਼ਕਮ ਨੇ
ਯਕੂਬ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦਰਿਮਆਨ ਅਿਜਹਾ ਅਮਲ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

8 ਪਰ ਹਮੋਰ ਨੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਸ਼ਕਮ ਦੀਨਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਿਦਉ। 9 ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਿਕ ਸਾਡਾ ਖਾਸ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ
ਸੱਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ।
10 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸੱਕੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਂਗ਼ੇ।”

11 ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਕਮ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਗਾ
ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋਂਗੇ। 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਗਾਤ ਦੇ
ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ
ਕਰਨ ਿਦਉ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਂਗੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ
ਿਦਉ।”

13 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਸ਼ਕਮ, ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹਮੋਰੇ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 14 ਇਸ ਲਈ
ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਤੇਰੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ
ਭੈਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ
ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੇਂ: ਤੇਰੇ ਕਸਬੇ
ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਗਂ ਸੁੰਨਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 16 ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਦਮੀ ਸਾਡੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
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ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂੇ। 17

ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਦੀਨਾਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂੇ।”
18 ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਹਮੋਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। 19

ਸ਼ਕਮ ਦੀਨਾਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਸ਼ਕਮ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। 20 ਹਮੋਰੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, 21 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਰਿਹਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਿਰਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾ ਂਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਦੀ ਸ਼ਾਦੀ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਾਗਂੇ। 22 ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਹੋਣ ਲਈ ਤਾ ਂਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਗਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। 23 ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਗਂੇ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਿਹ ਪੈਣਗੇ।” 24 ਇਸ ਸਭਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਸੁਣੀ ਉਹ ਹਮੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਰ ਆਦਮੀ
ਨੇ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾ ਲਈ।

25 ਿਤੰਨਾ ਿਦਨਾ ਮਗਰੋਂ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਹਾਲੇ ਉਹ ਦਰਦ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਿਸ਼ਮਓਨ, ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਦਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਤਲਵਾਰਾ ਂਲਈਆ ਂਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 26 ਦੀਨਾਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾ,ਂ ਿਸ਼ਮਓਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਨੇ
ਹਮੋਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੀਨਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਕਮ ਦੇ
ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। 27 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਗਏ
ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ
ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 28 ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ
ਖੋਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਲੁੱਟ ਲਈ। 29 ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ।

30 ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਈ
ਦੁੱਖਾ ਂਦੇ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਹੋ ਇਸ ਥਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ
ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਿਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਇਸ ਥਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ
ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

31 ਪਰ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ
ਵੇਸਵਾ ਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ!”

ਯਾਕੂਬ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਬੈਤਏਲ ਸ਼ਿਹਰ ਚੱਲਾ ਜਾਹ।
ਉੱਥੇ ਰਿਹ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰ। ਏਲ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਸੀ

ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰ।”

2 ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੱਕੜ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉ
ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨੋ। 3 ਅਸੀਂ ਇਹ ਥਾ ਂਛੱਡ ਿਦਆਗਂੇ ਅਤੇ ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ
ਚੱਲੇ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਉਸ ਥਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰਾਗਂਾ ਿਜਸਨੇ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਿਗਆ ਹਾ ਂਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

4 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਵਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਈਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਾਰੀਆਂ

ਮੁੰਦਰਾ ਂਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਕਮ ਨਾਮ ਦੇ
ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਓਕ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਦੱਬ ਿਦੱਤਾ।

5 ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 6 ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੂਜ਼ ਿਵਖੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਲੂਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਬੈਤਏਲ ਹੈ। ਇਹ
ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। 7 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਯਾਕੂਬ
ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾਮ “ਏਲ ਬੈਤਏਲ” ਰੱਿਖਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ
ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੀ ਉਹ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਿਰਹਾ ਸੀ।

8 ਦੋਬਰਾਹ, ਿਰਬਕਾਹ ਦੀ ਦਾਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਬੈਤਏਲ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਓਕ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾਮ
ਅੱਲੋਨ ਬਾਕੂਥ ਰੱਿਖਆ।

ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਨਵਾ ਂਨਾਮ

9 ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਪਦਨ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾ ਂਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। 10

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਮ
ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦਆਗਂਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਨਵਾ ਂਨਾਮ
ਇਸਰਾਏਲ ਹੋਵੇਗਾ।” ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾ ਂਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ
ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹਾ:ਂ ਬਹੁਤ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੌਮ
ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰ। ਹੋਰ ਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। 12 ਮੈਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਧਰਤੀ
ਤੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।” 13 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ। 14 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ।
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੈਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਿਛੜਕ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਥਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਬੈਤਏਲ ਰੱਿਖਆ।

ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਮੌਤ

16 ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਬੈਤਏਲ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹ
ਅਫ਼ਰਾਥ (ਬੈਤਲਹਮ) ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸਨ, ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਗਰਭ ਪੀੜਾ ਂਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆ।ਂ 17 ਜਦੋਂ
ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਨਣ ਿਵੱਚ ਇਨੰੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਦਾਈ ਨੇ ਇਹ
ਵੇਖਕੇ ਆਿਖਆ, “ਰਾਖੇਲ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਂ
ਹੈਂ।”

18 ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਿਦਆ ਂਰਾਖੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ
ਰਾਖੇਲ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਨ-ਓਨੀ ਰੱਿਖਆ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ।

19 ਅਫ਼ਰਾਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। (ਅਫ਼ਰਾਥ
ਬੈਤਲਹਮ ਹੈ।) 20 ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਿਦਆਂ
ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। 21 ਫ਼ੇਰ
ਇਸਰਾਏਲ (ਯਾਕੂਬ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਏਦਰ ਮੀਨਾਰ
ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ।

22 ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਰਊਬੇਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਦਾਸੀ
ਿਬਲਹਾਹ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ

ਯਾਕੂਬ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
23 ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ
ਰਊਬੇਨ, ਿਸ਼ਮਓਨ, ਲੇਵੀ, ਯਹੂਦਾਹ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ।
24 ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਰਾਖੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ।
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25 ਿਬਲਹਾਹ ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਿਬਲਹਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ
ਦਾਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ।
26 ਿਜ਼ਲਪਾਹ ਲੇਆਹ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਜ਼ਲਪਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ
ਗਾਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ।

ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਿਵਖੇ ਜਨਮੇ ਸਨ।
27 ਯਾਕੂਬ ਿਕਿਰਯਥ ਅਰਬਾ (ਹਬਰੋਨ) ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਕੋਲ

ਮਮਰੇ ਿਵਖੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ
ਰਿਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 28 ਇਸਹਾਕ 180 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ। 29 ਫ਼ੇਰ ਇਸਹਾਕ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਲੰਮੀ ਭਰਪੂਰ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਏਸਾਓ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਵਾਲੀ ਥਾਵੇਂ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ।

ਏਸਾਓ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ

ਏਸਾਓ (ਅਦੋਮ) ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ। 2 ਏਸਾਓ ਨੇ ਕਨਾਨ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਏਸਾਓ ਦੀਆਂ
ਪਤਨੀਆ ਂਸਨ: ਆਦਾਹ, ਜੋ ਿਹੱਤੀ ਏਲੋਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਅਤੇ

ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ, ਜੋ ਿਹੱਤੀ ਿਸਬਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 3

ਬਾਸਮਾਥ, ਨਬਾਯੋਥ ਦੀ ਭੈਣ, ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਧੀ। 4 ਏਸਾਓ ਅਤੇ ਆਦਾਹ ਦਾ
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਲੀਫ਼ਾਜ਼। ਬਾਸਮਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਊਏਲ। 5 ਅਤੇ
ਆਹਾਲੀਬਮਾਹ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਯਊਸ਼, ਯਾਲਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਹ। ਇਹ ਏਸਾਓ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜਨਮ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।

6 ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਇਨੇੰ ਵੱਧ ਗਏ ਿਕ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਏਸਾਓ ਨੇ ਕਨਾਨ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਪਤਨੀਆ ਂਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ-ਂਧੀਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮਾ,ਂ ਗਊਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ
ਪਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕੀਤੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨਾਲ ਲਈ ਅਤੇ
ਸੇਈਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। (ਏਸਾਓ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦੋਮ ਵੀ ਹੈ-
ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੇਈਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ।)

9 ਏਸਾਓ, ਅਦੋਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾਮਾ ਹੈ। ਸੇਈਰ (ਅਦੋਮ) ਦੇ ਪਹਾੜੀ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ:

10 ਇਹ ਨਾਮ ਏਸਾਓ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਸਨ: ਏਸਾਓ ਅਤੇ ਆਦਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਲੀਫ਼ਾਜ਼। ਏਸਾਓ ਅਤੇ ਬਾਸਮਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਊਏਲ।
11 ਅਲੀਫ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਤੇਮਾਨ, ਓਮਾਰ, ਸਫ਼ੋ, ਗਾਤਾਮ ਅਤੇ ਕਨਜ਼।
12 ਏਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਫ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਮਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ।
ਿਤਮਨਾ ਅਤੇ ਅਲੀਫ਼ਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਲੇਕ ਸੀ। ਇਹ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਆਦਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ।
13 ਰਊਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਨਹਥ, ਜ਼ਰਹ, ਸ਼ੰਮਾਹ ਅਤੇ ਿਮਜ਼ਾਹ੍ਹ।
ਇਹ ਏਸਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਸਮਥ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਨ।
14 ਏਸਾਓ ਦੀ ਹੋਰ ਪਤਨੀ ਅਨਾਹ ਦੀ ਧੀ, ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਸੀ। ਅਨਾਹ
ਿਸਬਾਓਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਏਸਾਓ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ: ਯਊਸ,
ਯਾਲਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਹ।

15 ਇਹ ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਏਸਾਓ (ਅਦੋਮ) ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਸਨ:
ਏਸਾਓ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਲੀਫ਼ਾਜ਼। ਅਲੀਫ਼ਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਸਨ:
ਤੇਮਾਨ, ਓਮਾਰ, ਸਫ਼ੋ ਕਨਜ਼, 16 ਕੋਰਹ, ਗਾਤਾਮ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ। ਅਦੋਮ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਲੀਫ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ।
ਅਦੋਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਦਾਹ ਤੋਂ
ਆਏ।
17 ਏਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਊਏਲ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦਾ ਪੁਰੱਖਾ ਸੀ: ਨਹਥ,
ਜ਼ਰਹ, ਸ਼ੰਮਾਹ ਅਤੇ ਿਮਜ਼ਾਹ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਸਮਥ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਸਨ।
18 ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ, ਅਨਾਹ ਦੀ ਧੀ, ਨੇ ਯਊਸ, ਯਲਾਮ
ਅਤੇ ਕੋਰਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ
ਿਪਤਾਮਾ ਸਨ।

19 ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਏਸਾਓ (ਅਦੋਮ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਿਰਵਾਰਕ ਆਗੂ ਸਨ।
20 ਏਸਾਓ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰੀ ਆਦਮੀ ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ। ਸੇਈਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ:

ਲੋਟਾਨ, ਸ਼ੋਬਾਲ, ਿਸਬਉਨ, ਅਨਾਹ, 21 ਿਦਸ਼ੋਨ, ਏਸਰ, ਦੀਸ਼ਾਨ। ਇਹ
ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸੇਈਰ ਤੋਂ ਹੋਰੀ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਆਗੂ
ਸਨ।
22 ਲੋਟਾਨ ਹੋਰੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। (ਿਤਮਨਾ ਲੋਟਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ।)
23 ਸੋਬਾਨ ਅਲਵਾਨ, ਮਾਨਹਥ, ਏਬਾਲ ਸ਼ਫ਼ੋ ਅਤੇ ਓਨਾਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
24 ਿਸਬਓਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅੱਯਾਹ ਅਤੇ ਅਨਾਹ। (ਅਨਾਹ ਉਹ ਆਦਮੀ
ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਪਹਾੜਾ ਂਿਵੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਿਮਆ ਂਦੀ ਖੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਗਿਧਆ ਂਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਿਰਰਾ ਸੀ।)
25 ਿਦਸ਼ੋਨ ਅਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਅਨਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ।
26 ਦੀਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਹਮਦਾਨ, ਅਸੁਬਾਨ, ਿਯਤਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਨ।
27 ਏਸਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਿਬਲਹਾਨ, ਜ਼ਾਵਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਨ।
28 ਦੀਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਊਸ ਅਤੇ ਅਰਾਨ।
29 ਹੋਰੀ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ: ਲੋਟਾਨ, ਸੋਬਾਲ,
ਿਸਬਓਨ, ਅਨਾਹ, 30 ਿਦਸ਼ੋਨ, ਏਸਰ ਅਤੇ ਦੀਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਹੋਰੀ ਆਗੂ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਸੇਈਰ (ਅਦੋਮ) ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ।

31 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਕਈ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਪਿਹਲਾ ਂਰਾਜੇ ਸਨ।

32 ਬਓਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ
ਸੀ। ਉਹ ਿਦਨਹਾਬਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ।
33 ਜਦੋਂ ਬਲਾ ਮਿਰਆ, ਯੋਬਾਬ ਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਯੋਬਾਬ ਜ਼ਰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਸਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ।
34 ਜਦੋਂ ਯੋਬਾਬ ਮਿਰਆ, ਹੁਸਾਮ ਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਹੁਸਾਮ ਤੇਮਾਨ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ।
35 ਹੁਸਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਹਦਦ ਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਹਦਦ ਬਦਦ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। (ਹਦਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਮਦਯਾਨ ਨੂੰ
ਹਰਾਇਆ ਸੀ।) ਹਦਦ ਅਵੀਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੀ।
36 ਜਦੋਂ ਹਦਦ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਸਮਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਸਮਲਾਹ ਮਸਰੇਕਾਹ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
37 ਜਦੋਂ ਸਮਲਾਹ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਸਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਸਾਊਲ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਰਹੋਬੋਥ ਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
38 ਜਦੋਂ ਸਾਊਲ ਮਿਰਆ, ਤਾ ਂਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਆਲ ਹਾਨਾਨ ਨੇ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ। ਬਆਲ ਹਾਨਾਨ ਅਕਬੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
39 ਜਦੋਂ ਬਆਲ ਹਨਾਨ, ਅਕਬੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਰਆ, ਹਦਰ ਰਾਜਾ ਬਣ
ਿਗਆ। ਹਦਦ ਪਾਊ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਹਦਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹੇਟਬਏਲ
ਸੀ ਜੋ ਮਟਰੇਦ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। (ਮੇਜ਼ਾਹਾਬ ਮਟਰੇਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।)

40 ਏਸਾਓ ਇਨ੍ਹਾ ਂਅਦੋਮੀ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾਮਾ ਸੀ:
ਿਤਮਨਾ, ਅਲਵਾਹ, ਯਥੇਥ, ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ, ਏਲਾਹ, ਫ਼ੀਨੋਨ, ਕਨਜ਼,
ਤੇਮਾਨ, ਿਮਬਸਾਰ, ਮਗਦੀਏਲ ਅਤੇ ਈਰਾਮ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਜਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ।

ਸੁਪਨੇਬਾਜ਼ ਯੂਸੁਫ਼

ਯਾਕੂਬ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਿਹਣ
ਲੱਗਾ। ਇਹ ਓਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 2

ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।
ਯੂਸੁਫ਼ 17 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਕੱਤਾ ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ

ਚਾਰਨਾ ਸੀ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੀਤਾ; ਿਜਹੜੇ
ਿਬਲਹਾਹ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਪਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। (ਿਬਲਹਾਹ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਪਾਹ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਸਨ।) ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਬਾਰੇ
ਮਾੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਹੀਆ।ਂ 3 ਯੂਸੁਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ
ਯਾਕੂਬ ਬਹੁਤ ਿਬਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ
ਕੋਟ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਟ ਲੰਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। 4 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਇਨੰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸੱਕਾਰ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।
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5 ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

6 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। 7 ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀਆ ਂਭਰੀਆ ਂਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ।
ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਭਰੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ। ਇਹ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਿਕ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਮੇਰੇ ਵਾਲੀ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕਣਕ
ਦੀਆ ਂਭਰੀਆ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਭਰੀ ਵੱਲ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ।”

8 ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗਾ?” ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ
ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਸੁਪਨੇ
ਲੈਂਦਾ ਸੀ।

9 ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ
ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਅਤੇ 11 ਤਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਦਆਂ
ਵੇਿਖਆ।”

10 ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ
ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ, “ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੇਰੀ ਮਾ,ਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੁਕਾਗਂੇ?” 11 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ
ਭਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ
ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਿਵੱਚਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ
ਅਰਥ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।

12 ਇੱਕ ਿਦਨ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਚਾਰਨ ਸ਼ਕਮ ਵੱਲ
ਚੱਲੇ ਗਏ। 13 ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਜਾਹ।
ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਸਾਭਂ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜਾਵਾਗਂਾ।”
14 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਾਹ ਜਾਕੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਾਂ

ਹਨ। ਆਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਂ ਿਕ ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਨ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।” ਇਸ
ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਬਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ਕਮ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।

15 ਸ਼ਕਮ ਜਾਕੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਿਗਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਭਟਕਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਦੇਿਖਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਭਾਲ
ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”

16 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਕੀ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨਾਲ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?”

17 ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਤਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੋਥਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਸ ਲਈ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੋਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਿਮਿਲਆ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਵੇਿਚਆ ਜਾਣਾ

18 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਘੜੀ। 19 ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਹ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯੂਸੁਫ਼, ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। 20 ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਹੋ ਸੱਕੇ ਤਾ ਂਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਰ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਿਕਸੇ ਸਖਣੇ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਆਗਂੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਆਖ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ
ਨੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਿਸਧ ਕਰ ਿਦਆਗਂੇ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਝੂਠੇ ਹਨ।”

21 ਪਰ ਰਊਬੇਨ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਨਾ।” ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। 22 ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਕੋਲ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲੰਮਾ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਕੋਟ ਪਾੜ ਿਦੱਤਾ। 24 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ।

25 ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾ ਂਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਵਪਾਰੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਿਗਲਆਦ ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਊਠਾ ਂਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਦੌਲਤਾ ਂਲੱਦੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ।
26 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਆਗਂੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਿਦਆਗਂੇ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਕੀ

ਲਾਭ ਿਮਲੇਗਾ? 27 ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਵਪਾਰੀਆ ਂਹੱਥ ਵੇਚ ਦੇਈਏ ਤਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਲੱਗੇਗਾ।” ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਮੰਨ ਗਏ। 28 ਜਦੋਂ ਿਮਿਦਯਾਨੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇੜੇ ਆਏ,
ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਖੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਦਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਦੇ 20
ਿਸੱਿਕਆ ਂਬਦਲੇ ਵਪਾਰੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਲੈ
ਗਏ।

29 ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਊਬੇਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ
ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਰਊਬੇਨ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਿਦੱਤੇ। 30

ਰਊਬੇਨ ਭਰਾਵਾ ਂਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੁੰਡਾ ਤਾ ਂਖੂਹ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ” 31 ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਟ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਮਲ ਿਦੱਤਾ। 32 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਕੋਟ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟ
ਲੱਿਭਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ?”

33 ਿਪਤਾ ਨੇ ਕੋਟ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ
ਹੀ ਸੀ। ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ,ਂ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ! ਸ਼ਾਇਦ ਿਕਸੇ ਜੰਗਲੀ
ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਖਾ
ਿਗਆ!” 34 ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨੰਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੋਗ ਦੇ ਖਾਸ ਬਸਤਰ
ਪਿਹਨ ਲਏ। ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਂਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ। 35 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਧੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਿਦਲ ਨਾ ਧਿਰਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਮਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਦਂਾ।” ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।

36 ਿਮਿਦਯਾਨੀ ਵਪਾਰੀਆ ਂਨੇ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਵੇਚ
ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਗਾਰਦਾ ਂਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪੋਟੀਫ਼ਰ
ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ।

ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਤਾਮਾਰ

ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਯਹੂਦਾਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਹੀਰਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ। ਹੀਰਾਹ ਅਦੂਲਾਮ ਕਸਬੇ ਦਾ ਸੀ। 2 ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ

ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਕੁੜੀ ਿਮਲ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੁੜੀ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੂਆ ਸੀ। 3 ਕਨਾਨੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਏਰ ਰੱਿਖਆ। 4 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੇ ਓਨਾਨ ਰੱਿਖਆ। 5 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਲਾਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ
ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਕਜ਼ੀਬ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।

6 ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਪੁੱਤਰ ਏਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਹੁਟੀ ਲੱਭੀ। ਔਰਤ
ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਮਾਰ ਸੀ। 7 ਪਰ ਏਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ
ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 8 ਫ਼ੇਰ
ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਓਨਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਿਮ੍ਰਤਕ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਜਾਹ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਸ
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ।”

9 ਓਨਾਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਸੰਭੋਗ ਿਵੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਉਸਦਾ
ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਓਨਾਨ ਨੇ ਤਾਮਾਰ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋਿੜਆ ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਗਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਵਜੋ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 10 ਇਸ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਗੁੱਸਾ ਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਓਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 11 ਫ਼ੇਰ
ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ
ਚਲੀ ਜਾਹ। ਉੱਥੇ ਠਿਹਰ ਅਤੇ ਓਨਾ ਿਚਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੇਰਾ
ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਲਾਹ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂਾ।” ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ੇਲਾਹ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਵਾਗਂ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਮਾਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ
ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ।

12 ਬਾਦ ਿਵੱਚ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸ਼ੂਆ ਦੀ ਧੀ, ਮਰ ਗਈ। ਸੋਗ ਦੇ
ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਉਸ ਅਦੂਲਾਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਹੀਰਾਹ ਨਾਲ
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ਿਤਮਨਾਥ ਕੋਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਯਹੂਦਾਹ ਿਤਮਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਉੱਨ
ਲਾਹੁਣ ਿਗਆ ਸੀ। 13 ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਸੌਹਰਾ
ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਉੱਨ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਿਤਮਨਾਥ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 14 ਤਾਮਾਰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਿਜਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਿਜਸਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਿਕ ਉਹ ਿਵਧਵਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਖਰੇ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਘੁੰਡ
ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਏਿਨਯਮ ਫ਼ਾਟਕ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਜੋ ਿਤਮਨਾਥ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਮਾਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਲਾਹ
ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹੁਣ ਦੀਆਂ
ਿਵਉਂਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ।

15 ਯਹੂਦਾਹ ਉਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ
ਪਰ ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੇਸਵਾ ਹੈ। (ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਵੇਸਵਾ ਵਾਗਂ
ਨਕਾਬ ਨਾਲ ਕਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।) 16 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਉਸ ਕੋਲ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ” (ਯਹੂਦਾਹ
ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਤਾਮਾਰ ਸੀ।)

ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ?”
17 ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ

ਬੱਕਰਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।” ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਂਭੇਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ।”

18 ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੀ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਂਭੇਜਾਗਂਾ?”

ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਸੀ ਦੇ ਿਜਹੜੀ
ਤੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਿਚਠੀਆ ਂਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਲਣ
ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਦੇ।” ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਾਮਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। 19

ਤਾਮਾਰ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਹਨ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਧਵਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਸਨ।

20 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਹੀਰਾਹ ਨੂੰ ਏਨਿਯਮ ਘਿਲਆ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਆਵੇ। ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ
ਹੀਰਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਖਾਸ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ
ਆਵੇ। ਪਰ ਹੀਰਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ ਸੱਿਕਆ। 21 ਹੀਰਾਹ ਨੇ ਏਨਿਯਮ ਿਜਲ੍ਹੇ
ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਵੇਸਵਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸੜਕ ਕੰਢੇ
ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ?”

ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੇਸਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।”
22 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਯਹੂਦਾਹ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ

ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਂਉਹ ਔਰਤ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਥਾ ਂਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱਥੇ ਤਾ ਂਕੋਈ ਵੇਸਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

23 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਰੱਖ ਲੈਣ ਿਦਉ। ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇ, ਇਨੰੀ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।”

ਤਾਮਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ

24 ਤਕਰੀਬਨ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਤੇਰੀ
ਨੂੰਹ ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੈ।”

ਤਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਜਲਾ ਿਦਉ।”
25 ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ

ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ। ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਸ ਆਦਮੀ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀਆ ਂਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਇਹ ਿਕਸ ਦੀਆ ਂਹਨ? ਇਹ ਖਾਸ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਰੱਸੀ
ਿਕਸਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਿਕਸਦੀ ਹੈ?”

26 ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਪਛਾਣ ਲਈਆ ਂਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਲਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਵਆਿਹਆ ਿਜਹਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਫ਼ੇਰ ਦੋਬਾਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ।

27 ਤਾਮਾਰ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜਨਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਜੌੜੇ ਬੱਚੇ ਜਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 28 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚੇ ਜਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ, ਦਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਿਹਲਾ ਂਜੰਿਮਆ ਸੀ।” 29 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ

ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਿਖੱਚ ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਪਿਹਲਾ ਂਬਾਹਰ
ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਈ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ
ਬਣਾਇਆ।” ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਸ ਧਰਇਆ। 30 ਇਸਤੋਂ
ਮਗਰੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਜਨਿਮਆ। ਇਸ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲਾਲ
ਧਾਗਾ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰਾਹ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਿਚਆ ਿਗਆ

ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਵਪਾਰੀਆ ਂਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਿਦਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਗਾਰਦ ਦੇ
ਕਪਤਾਨ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਹੱਥ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। 2 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਸੁਫ਼ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਆਦਮੀ ਬਣ ਿਗਆ। ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ, ਿਮਸਰੀ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।

3 ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਨੇ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਿਦੰਦਾ ਸੀ!
4 ਇਸ ਲਈ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਸਦਾ ਮੁਖਤਾਰ
ਸੀ। 5 ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਯੂਸੁਫ਼
ਕਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ
ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। 6 ਇਸ ਲਈ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ
ਦੀ ਿਜ਼ਂਮੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀ। ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੀ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ

ਯੂਸੁਫ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨਖਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। 7 ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ, ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ
ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਗੀ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਂ।”

8 ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ
ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ
ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਿਜ਼ਂਮੇਦਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ! ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਹੈ।”

10 ਔਰਤ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਸੌਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 11 ਇੱਕ ਿਦਨ ਯੂਸੁਫ਼ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 12 ਉਸ
ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪਨਤੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕੋਟ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ।” ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਇਨੰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ
ਭਿਜਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਕੋਟ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹ
ਿਗਆ।

13 ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਹੀ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰ ਿਲਆ। 14 ਉਸ ਨੇ
ਬਾਹਰ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖੋ, ਇਸ ਇਬਰਾਨੀ
ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ
ਮਾਰੀਆ।ਂ 15 ਮੇਰੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ
ਿਗਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਿਗਆ।” 16 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਟ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ, ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਤੀਕ ਰੱਿਖਆ।
17 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ
ਇਬਰਾਨੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਿਲਆਦਂਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। 18 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਚੀਕਾਂ
ਮਾਰੀਆ।ਂ ਉਹ ਭੱਜ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਛੱਡ ਿਗਆ।”

19 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ। 20 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਦਖਾਨਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ
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ਰੱਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਕੈਦ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਰਹਾ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਕੈਦ ਿਵੱਚ

21 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ
ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ, ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀ ਗਾਰਦ ਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼
ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 22 ਗਾਰਦ ਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਕੈਦੀਆ ਂਦਾ ਇਚੰਾਰਜ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਯੂਸੁਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਉਹ
ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। 23 ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨੂੰ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਇਚੰਾਰਜ ਹੁੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਕੈਦਖਾਨੇ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਦੋ ਸੁਪਿਨਆ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਦੋ ਨੌਕਰਾ ਂਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਦਾ
ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਨੌਕਰ ਸਨ ਨਾਨਬਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਮੈਅ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। 2 ਿਫ਼ਰਊਨ ਆਪਣੇ ਨਾਨਬਾਈ

ਅਤੇ ਸਾਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਿਗਆ। 3 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸੇ
ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਸੀ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਗਾਰਦ ਵੀ
ਕਮਾਡਂਰ ਪੋਟੀਫ਼ਰ, ਇਸ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦਾ ਇਚੰਾਰਜ ਸੀ। 4 ਕਮਾਡਂਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ
ਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾ ਂਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਕੈਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। 5 ਇੱਕ ਰਾਤ, ਦੋਹਾ ਂਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ
ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਕੈਦੀ ਨਾਨਬਾਈ ਅਤੇ ਸਾਕੀ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸਨ।
ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸੁਪਣਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਆਪੋ-
ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਸੀ। 6 ਯੂਸੁਫ਼ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਿਗਆ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਦਮੀ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਸਨ। 7 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਨੇੰ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਿਕਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਂ?”

8 ਦੋਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਿਨਆ ਂਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇ।”

ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੁਪਿਨਆ ਂਨੂੰ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੱਸੋ।”

ਸਾਕੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

9 ਇਸ ਲਈ ਸਾਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਾਕੀ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। 10 ਵੇਲ ਉੱਤੇ
ਿਤੰਨ ਟਿਹਣੀਆ ਂਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਨੂੰ ਵੱਧਿਦਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ੁੱਲ ਉੱਗਿਦਆਂ
ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਅੰਗੂਰ ਬਣਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। 11 ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਿਪਆਲਾ
ਫ਼ਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਤੋਂੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਰਸ ਿਨਚੋੜਕੇ
ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਿਪਆਲਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।”

12 ਤਾ ਂਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖ਼ਆ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਗਂਾ।
ਿਤੰਨ ਟਿਹਣੀਆ ਂਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਤੰਨ ਿਦਨ। 13 ਿਤੰਨਾ ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਤੂੰ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 14 ਪਰ
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਂ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰੀਂ ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਂ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਂ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕੈਦਖਾਨੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਸੱਕਾ।ਂ 15 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ, ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ
ਤੋਂ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ
ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਨਾਨਬਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

16 ਨਾਨਬਾਈ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਨੌਕਰਾ ਂਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਨਾਨਬਾਈ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ

ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀਆ ਂਿਤੰਨ ਟੋਕਰੀਆ ਂਸਨ। 17

ਉੱਪਰਲੀ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਸੀ। ਇਹ ਭੋਜਨ
ਰਾਜੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ।”

18 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੀ
ਅਰਥ ਹੈ। ਿਤੰਨ ਟੋਕਰੀਆ ਂਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਤੰਨ ਿਦਨ। 19 ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਖਤਮ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਿਸਰ
ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ! ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਛੀ ਤੇਰੀ
ਲਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਮਾਸ ਖਾਣਗੇ।”

ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ

20 ਿਤੰਨਾ ਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਂ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਜਨਮਿਦਨ ਸੀ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ ਦਾਵਤ ਿਦੱਤੀ। ਦਾਵਤ ਉੱਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਨਾਨਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦਖਾਨੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 21 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਸਾਕੀ ਨੂੰ ਿਰਹਾ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਕੀ ਨੇ ਮੈਅ
ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਹੱਥ ਫ਼ੜਾ ਿਦੱਤਾ। 22 ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਨਾਨਬਾਈ ਨੂੰ
ਫ਼ਾਸਂੀ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵਾਪਰੀ ਿਜਵੇਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਸੀ। 23 ਪਰ ਸਾਕੀ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਨੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ। ਸਾਕੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ
ਿਗਆ।

ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ

ਦੋ ਸਾਲਾ ਂਬਾਦ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ
ਸੁਪਨਾ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2

ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ, ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਗਊਆ ਂਿਨਕਲੀਆ ਂਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ
ਕੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਬੜੀਆ ਂਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗਊਆ ਂਸਨ। 3

ਫ਼ੇਰ ਸੱਤ ਹੋਰ ਗਊਆ ਂਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲੀਆ ਂਅਤੇ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਿਸਹਤਮੰਦ
ਗਊਆ ਂਕੋਲ ਖੜੀਆ ਂਹੋ ਗਈਆ।ਂ ਪਰ ਇਹ ਗਊਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀਆ ਂਸਨ। 4 ਸੱਤ ਿਬਮਾਰ ਗਊਆ ਂਸੱਤ ਿਸਹਤਮੰਦ ਗਊਆ ਂਨੂੰ
ਖਾ ਗਈਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਜਾਗ ਿਪਆ।

5 ਿਫ਼ਰਊਨ ਫ਼ੇਰ ਸੌਣ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ
ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ, ਇੱਕੋ ਗੰਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਸੱਤ ਬੱਲੀਆ ਂਉੱਗਦੀਆਂ
ਵੇਖੀਆ।ਂ ਉਹ ਨਰੋਈਆ ਂਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਬੱਲੀਆ ਂਸਨ। 6 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਸੱਤ ਬੱਲੀਆ ਂਉੱਗਦੀਆ ਂਦੇਖੀਆ।ਂ ਪਰ ਉਹ ਪਤਲੀਆ ਂਅਤੇ
ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਾਲ ਝੁਲਸੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। 7 ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਸੱਤ ਬੱਲੀਆ ਂਨੇ
ਚੰਗੇ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆ ਂਬੱਲੀਆ ਂਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਤਾ ਂਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ। 8 ਅਗਲੀ
ਸਵੇਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੁਪਿਨਆ ਂਬਾਰੇ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਬੁਲਾ ਲਏ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸੁਣਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਿਕਆ।

ਨੌਕਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ

9 ਤਾ ਂਸਾਕੀ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੁਰਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਨਾਨਬਾਈ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਡੱਕ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। 11 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ
ਅਰਥ ਵਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਸੀ। 12 ਉੱਥੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ
ਇਬਰਾਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ। 13 ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਿਨਕਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਤ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਨਾਨਬਾਈ ਮਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰ ਿਗਆ!”
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ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਿਨਆ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ

14 ਇਸ ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਦ ਿਲਆ। ਗਾਰਦਾਂ
ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਦਂਾ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਮੂੰਹ ਿਸਰ
ਮੁਨਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ ਲਈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 15 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ
ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਿਕਆ।
ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾ ਂਤੂੰ ਉਸਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

16 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਸੱਕੇ, ਿਫ਼ਰਊਨ।”

17 ਫ਼ੇਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ
ਿਕ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾ।ਂ 18 ਫ਼ੇਰ ਸੱਤ ਗਊਆ ਂਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨਕਲੀਆ ਂਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਕੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਨਰੋਈਆ ਂਅਤੇ
ਸੁਨਖੀਆ ਂਗਊਆ ਂਸਨ। 19 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਸੱਤ ਹੋਰ
ਗਊਆ ਂਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲੀਆ।ਂ ਪਰ ਇਹ ਗਊਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀਆ ਂਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗਊਆ ਂਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਖਧ ਸਨ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਹੈ! 20 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ
ਿਬਮਾਰ ਗਊਆ ਂਨੇ ਪਿਹਲੀਆ ਂਨਰੋਈਆ ਂਗਊਆ ਂਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ। 21 ਪਰ ਉਹ
ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਿਦਸਦੀਆ ਂਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸੱਕਦੇ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਰੋਈਆ ਂਗਊਆ ਂਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਓਨੀਆ ਂਹੀ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆ ਂਸਨ ਿਜੰਨੀਆ ਂਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਸਨ।
ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ।

22 “ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਸੱਤ
ਬੱਲੀਆ ਂਉੱਗਦੀਆ ਂਦੇਖੀਆ।ਂ ਉਹ ਨਰੋਈਆ ਂਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ।
23 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਸੱਤ ਹੋਰ ਬੱਲੀਆ ਂਉੱਗ ਪਈਆ।ਂ
ਪਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੂ ਨਾਲ ਝੁਲਸੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। 24 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਪਤਲੀਆ ਂਬੱਲੀਆ ਂਨੇ ਸੱਤਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਬੱਲੀਆ ਂਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ।

“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੁਪਿਨਆ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸੱਿਕਆ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੀ
ਅਰਥ ਹੈ?”

ਯੂਸੁਫ਼ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

25 ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰੇ
ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। 26

ਦੋਹਾ ਂਸੁਿਪਨਆ ਂਦਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਸੱਤ ਚੰਗੀਆ ਂਗਊਆਂ
ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਸੱਤ ਚੰਗੀਆ ਂਬੱਲੀਆ ਂਸੱਤ ਚੰਗੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਹਨ। 27 ਅਤੇ ਸੱਤ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਿਦਸਣ ਵਾਲੀਆ ਂਗਊਆ ਂਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਪਤਲੀਆਂ
ਬੱਲੀਆ ਂਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਅਕਾਲ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ
ਸੱਤ ਬੁਰੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਸੱਤ ਚੰਿਗਆ ਂਵਿਰ੍ਹਆ ਂਬਾਦ ਆਉਣਗੇ। 28 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦਰਸਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ
ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। 29 ਸੱਤ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੱਕ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਚੋਖਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ
ਿਕੰਨਾ ਭੋਜਨ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 31 ਿਕਉਂਿਕ
ਅਕਾਲ ਇਨੰਾ ਿਭਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਚੋਖਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੀ।

32 “ਿਫ਼ਰਊਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਅਵੱਸ਼
ਵਾਪਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਦੇਵੇਗਾ! 33 ਇਸ ਲਈ
ਿਫ਼ਰਊਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਬੁਧੀਮਾਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦਾ ਇਚੰਾਰਜ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 34 ਫ਼ੇਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਭੋਜਨ
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸੱਕਣ। ਸੱਤ ਚੰਗੇ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ
ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਂਿਹੱਸਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 35 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸੱਤ
ਚੰਗੇ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੌਰਾਨ ਚੋਖਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ
ਤੱਕ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਿਫ਼ਰਊਨ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ

ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠਾ ਂਰਹੇਗਾ। 36 ਫ਼ੇਰ ਸੱਤ ਮੰਦੇ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੌਰਾਨ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ
ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

37 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਇਹ ਿਵੱਚਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ। 38 ਫ਼ੇਰ ਿਫ਼ਰੂਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ
ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧੇਰੇ ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ
ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸੱਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

39 ਇਸ ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦਖਾਈਆ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। 40 ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼
ਮੰਨਣਗੇ। ਿਸਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ
ਹੋਵਾਗਂਾ।”

41 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਪਦਾ ਹਾ।ਂ” 42 ਫ਼ੇਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਮੁੰਦਰੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ। ਇਸ ਮੁੰਦਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਹਰ ਸੀ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਲਨਨ
ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਿਨਹਰੀ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਇਆ। 43

ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ।”
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਿਗਆ।

44 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਿਮਸਰ ਦਾ ਕੋਈ
ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਿਗਆ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।” 45 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ, ਸਾਫ਼ਨਥ ਪਾਨੇਆਹ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਸਨਥ। ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਜਾਜਕ
ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯੂਸੁਫ਼ ਪੂਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ
ਿਗਆ।

46 ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ
ਦਾ ਸੀ। ਯੂਸੁਫ਼ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਘੁੰਿਮਆ। 47 ਸੱਤ ਚੰਗੇ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੌਰਾਨ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸਲਾ ਂਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆ ਂਹੋਈਆ।ਂ 48 ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਤਾ ਂਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਬਚਾਇਆ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਅਨਾਜ
ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰ ਿਲਆ। ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰ ਿਲਆ
ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 49 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਇਨੰਾ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਜੰਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਿਕਨਾਰੇ ਰੇਤ। ਉਸ ਨੇ ਇਨੰਾ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਨਾਜ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਔਖਾ ਸੀ।

50 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਸਨਥ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਜਾਜਕ ਪੋਟੀਫ਼ਰਾ
ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਆਸਨਥ
ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। 51 ਪਿਹਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੱਸ਼ਹ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਯੂਸੁਫ਼
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ
ਹਰ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।” 52 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਰੱਿਖਆ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਿਦੱਤੀ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।”

ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾ ਂਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

53 ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ, ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਸੀ। ਪਰ
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। 54 ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ, ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਖਾਣ
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ! ਿਕਉਂਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਅਨਾਜ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। 55 ਕਾਲ ਦਾ
ਸਮਾ ਂਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂ ਜਾਕੇ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਹੈ।”

56 ਹਰ ਥਾ ਂਅਕਾਲ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਿਜੱਥੇ
ਅਨਾਜ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਯੂਸੁਫ਼
ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਚਆ। ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਅਕਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸੀ। 57 ਪਰ ਅਕਾਲ ਹਰ ਥਾ ਂਸਖ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਮਸਰ ਦੇ
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ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਮਸਰ
ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਏ

ਅਕਾਲ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ
ਿਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਨਕੰਮੇ ਿਕਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾ?ਂ 2 ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ

ਹੈ ਿਕ ਿਮਸਰ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ
ਲਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਿਦਆ ਂਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ
ਿਜਉਂ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ”

3 ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਦਸ ਭਰਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਮਸਰ ਗਏ। 4

ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ। (ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਹੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਸੀ।) ਯਾਕੂਬ ਡਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ।

5 ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਨਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਮਸਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ।

6 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯੂਸੁਫ਼ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਹੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ ਿਜਹੜੇ
ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ
ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। 7 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆ ਂਉਹ ਬੜਾ ਕੁਰੱਖਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ?”

ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹਾ।ਂ”

8 ਯੂਸੁਫ਼ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। 9 ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਲਈ ਸਨ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆਏ!
ਤੁਸੀਂ ਜਾਸੂਸ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹੋ।”

10 ਪਰ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ! ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ
ਨੌਕਰ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾ।ਂ 11 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਭਰਾ ਹਾ-ਂਸਾਡਾ ਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਇੱਕੋ ਿਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ
ਜਾਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ”

12 ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ: “ਨਹੀਂ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
ਲੱਭਣ ਆਏ ਹੋਂ।”

13 ਅਤੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ! ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਾ।ਂ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵੱਚ 12 ਭਰਾ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਿਰਆ ਂਤੋਂ ਛੋਟਾ
ਭਰਾ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰਾ ਂਵਾਗਂ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਕਨਾਨ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਾ।ਂ”

14 ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਸਹੀ
ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਸੂਸ ਹੋ। 15 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦਆਗਂਾ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਿਦਆਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਦਂਾ। 16 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿਲਆਉਣ ਿਦਆਗਂਾ, ਜਦ ਿਕ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਗਂੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ, ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਮੈਂ ਜਾਣ ਜਾਵਾਗਂਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਸੂਸ ਹੋ।” 17 ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਿਤੰਨਾ ਿਦਨਾ ਲਈ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ।

ਿਸ਼ਮਓਨ ਨੂੰ ਬਂਧਕ ਵਜੋਂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ

18 ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਖੌਫ਼
ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹਾ!ਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦਆਗਂਾ।
19 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਕੈਦਖਾਨੇ

ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ
ਹਨ। 20 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”

ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। 21 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮੰਦੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ
ਭਰਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਿਭਿਖਆ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ”

22 ਫ਼ੇਰ ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੁੰਡੇ
ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ
ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।”

23 ਯੂਸੁਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬੋਲੀ
ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਖੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ।
24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਿਸਮਓਨ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ
ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। 25 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਬੋਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਭਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਿਦੱਤੇ। ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਬੋਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਦਂੇ
ਵਕਤ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵੀ ਿਦੱਤਾ।

26 ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਖੋਿਤਆ ਂਉੱਪਰ ਲੱਿਦਆ ਅਤੇ ਚੱਲੇ
ਗਏ। 27 ਉਸ ਰਾਤ ਭਰਾ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾ ਂਠਿਹਰ ਗਏ। ਭਰਾਵਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਖੋਿਲ੍ਹਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ। 28 ਉਸ
ਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਅਨਾਜ
ਬਦਲੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਬੋਰੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।” ਭਰਾ
ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

ਭਰਾਵਾ ਂਦਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣਾ

29 ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ
ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ। 30

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖਾ ਬੋਿਲਆ।
ਉਸਦਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਸੂਸ ਹਾ!ਂ 31 ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਜਾਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾ!ਂ 32 ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਸੀਂ 12 ਭਰਾ ਸਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ
ਿਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਿਸਆ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ
ਨਾਲ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ।

33 “ਤਾ ਂਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, ‘ਇਹ ਸਾਬਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ: ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਉ। ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਉ। 34 ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉ।
ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਾ ਂਜਾਸੂਸ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸੱਕੋਂਗੇ।’”

35 ਫ਼ੇਰ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆ ਂਬੋਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਿਵੱਚ ਪੈਿਸਆ ਂਦੀ ਥੈਲੀ ਿਮਲੀ।
ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ।

36 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਲਵਾ?ਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਿਸਮਓਨ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

37 ਪਰ ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਪਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ
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ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਉ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ
ਕੇ ਆਵਾਗਂਾ।”

38 ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ
ਿਦਆਗਂਾ। ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਬੱਿਚਆ ਂਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਗੀ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ
ਿਦਉਂਗੇ।”

ਯਾਕੂਬ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। 2 ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਖਰੀਿਦਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਖਾ ਿਲਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਅਨਾਜ ਮੁੱਕ ਿਗਆ, ਤਾ ਂਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,

“ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜਾਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ
ਿਲਆਉ।”

3 ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।’
4 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਿਦਉਂਗੇ, ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ 5 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈਏ।”

6 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਿਕਉਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਭਰਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ?”

7 ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, ‘ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹਾਲੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਵੀ
ਘਰ ਹੈ?’ ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਸਦੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਲਈ
ਆਖੇਗਾ!”

8 ਫ਼ੇਰ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਿਦਉ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਾਗਂਾ। ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਹਾਿਸਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਸਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ,
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਸਮੇਤ, ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਗਂੇ। 9 ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਿਖਆਲ
ਰੱਖਾਗਂਾ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਜੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੇਰੇ
ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਧਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। 10 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਜਾਣ ਿਦੰਦੇ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਲਈ ਦੋ ਚਕਰ ਲਾ ਆਉਣੇ ਸਨ।”

11 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਉ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਕੁਝ
ਸੁਗਾਤਾ ਂਲੈਂਦੇ ਜਾਉ ਿਜਹੜੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ
ਕਰ ਸੱਕੇ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲੈ ਜਾਉ। ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਿਹਦ, ਿਪਸਤਾ,
ਬਦਾਮ, ਗੂੰਦ ਅਤੇ ਮੁਰ ਲੈ ਜਾਊ। 12 ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ
ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਉ ਿਜਹੜੇ ਿਪੱਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
13 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਉ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਉ। 14 ਮੈਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਸਮਓਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਘਰ ਿਲਆਵੇ। ਜੇ
ਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਾਗਂਾ।”

15 ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਗਾਤਾ ਂਲੈ ਲਈਆ ਂਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਪੱਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਵਾਰ,
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਆਖਰਕਾਰ, ਉਹ
ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ।

ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

16 ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ, ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ। ਯੂਸੁਫ਼
ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਆ। ਇੱਕ

ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਰੰਨ੍ਹ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਦੁਿਪਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ।” 17 ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਗਆ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਿਲਆਦਂਾ।

18 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ ਤਾ ਂਭਰਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਕਾਰਣ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਿਪੱਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆ ਂਬੋਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੋਤੇ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।”

19 ਇਸ ਲਈ ਭਰਾ ਉਸ ਨੌਕਰ ਕੋਲ ਗਏ ਿਜਹੜਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਦਾ
ਇਚੰਾਰਜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 20

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ “ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ:
ਿਪੱਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਸੀ। 21

ਘਰ ਜਾਦਂੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਬੋਰੀਆ ਂਖੋਲ੍ਹੀਆ ਂਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੋਰੀ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਿਮਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਿਕਵੇਂ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਏ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸੱਕੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਿਜਹੜਾ ਅਨਾਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ
ਿਲਆਏ ਹਾ।ਂ”

23 ਪਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਡਰੋ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਪੱਛਲੀ ਵਾਰ
ਅਨਾਜ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।”

ਫ਼ੇਰ ਨੌਕਰ ਿਸਮਓਨ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। 24 ਨੌਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੋਿਤਆ ਂਨੂੰ ਚਾਰਾ ਿਦੱਤਾ।

25 ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਿਪਹਰ ਤੱਕ ਸੁਗਾਤਾ ਂਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

26 ਯੂਸੁਫ਼ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਗਾਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਏ ਸਨ।

27 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਿਛਆ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਪਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ?”

28 ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ,ਂ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹਾਲੇ ਜੀਿਵਤ ਹੈ।” ਉਹ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ।

29 ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। (ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਮਾ ਂਇੱਕੋ ਸੀ।) ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ?” ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਪੁੱਤਰ!”

30 ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਿਗਆ। ਯੂਸੁਫ਼ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਸੀ। ਉਸਦਾ ਰੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਰੋਂਿਦਆ ਂਦੇਖਣ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਜਾਕੇ ਰੋ ਿਪਆ। 31 ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਖਾਣ ਦਾ
ਵੇਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।”

32 ਨੌਕਰਾ ਂਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕਿਲਆ ਂਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ
ਭਰਾ ਦੂਸਰੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਦੂਸਰੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਖਰੇ ਬੈਠੇ
ਸਨ। ਿਮਸਰੀਆ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕੇ
ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। 33 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ
ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। 34 ਨੌਕਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ
ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਿਲਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਨੌਕਰਾ ਂਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ
ਹੋਰਨਾ ਂਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧੇਰੇ ਖਾਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਭਰਾ ਓਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ
ਖਾਦਂੇ ਅਤੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ

ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਬੋਰੇ ਓਨੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦਉ
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ਿਜੰਨਾ ਇਹ ਚੁੱਕ ਸੱਕਣ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ
ਦੇ ਬੋਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦਉ। 2 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੋਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਿਦਉ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬੋਰੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਵੀ ਰੱਖ ਿਦਉ।”
ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ।

3 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ, ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੋਿਤਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਅਤੇ
ਆਖ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ! ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਿਕਉਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 5 ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ
ਉਸ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚ ਮੈਅ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾ ਂਜਾਨਣ ਲਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ।’”

6 ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ ਉਹ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਸੀ।

7 ਪਰ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਕਉਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ! 8 ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ
ਆਏ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਬੋਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਮਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਾਦਂੀ ਜਾ ਂਸੋਨਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
9 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੋਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਗਂੇ।”

10 ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਗਂੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ
ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਗਂਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ।”

ਜਾਲ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ; ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਫ਼ਿੜਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

11 ਫ਼ੇਰ ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ। 12 ਨੌਕਰ ਨੇ ਬੋਰੀਆ ਂਦੇਖਣੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਭਰਾ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਬੋਰੀ ਿਵੱਚ ਿਪਆਲਾ ਲੱਭ ਿਲਆ। 13 ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ
ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਬੋਰੀਆ ਂਵਾਪਸ ਖੋਿਤਆ ਂਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲਈਆ ਂਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ।

14 ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਭਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ।
15 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾ ਂਜਾਨਣ ਦਾ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।”

16 ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੱਿਚਆ!ਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਿਜਸ
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸੱਕੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ
ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵਾਗਂੇ ਿਜਸਦੇ ਬੋਰੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਲਾ ਿਮਿਲਆ
ਸੀ।”

17 ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਵਾਗਂਾ! ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰਾ ਿਪਆਲਾ ਚੁਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ
ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ।”

ਯਹੂਦਾਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

18 ਫ਼ੇਰ ਯਹੂਦਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਦਉ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ
ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਵਾਗਂ ਹੋ। 19 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ, ‘ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਭਰਾ ਹੈ?’
20 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ‘ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ-ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਮਾ ਂਤੋਂ

ਜੰਿਮਆ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਬੱਿਚਆ ਂਹੈ। ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ 21 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਉ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ’ 22 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ,
‘ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸੱਕਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਿਲਆ, ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਇਨੰਾ
ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।’ 23 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ,
‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲਾਗਂਾ।’ 24 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਗਏ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ।

25 “ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ
ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਿਲਆਉ।’ 26 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ
ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।’ 27 ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਰਾਖੇਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 28 ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੱਥੋਂ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਤੋਂ
ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। 29 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ
ਜਾਵੋਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੀ ਮਰ
ਜਾਵਾਗਂਾ।’ 30 ਹੁਣ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਘਰ ਜਾਦਂੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 31 ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਕੇ ਮਰ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਗੀ
ਮਨੁੱਖ ਵਾਗਂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦਆਗਂੇ।

32 “ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਸੀ, ‘ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ
ਭਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।’ 33 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ
ਿਦਉ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠਿਹਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਗਂਾ। 34 ਜੇ ਇਹ
ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਯੂਸੁਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ

ਯੂਸੁਫ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ
ਸੱਿਕਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਿਪਆ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇੱਥੋਂ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ।” ਇਸ ਲਈ ਸਭ

ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਿਸਰਫ਼ ਭਰਾ ਹੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। 2 ਯੂਸੁਫ਼ ਰੋਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ। 3 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਹਾ।ਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ?” ਪਰ
ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡਰੇ
ਹੋਏ ਸਨ।

4 ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਆਿਖਆ,
“ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਇੱਥੇ ਆਓ।” ਇਸ ਲਈ ਭਰਾ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ
ਯੂਸੁਫ਼ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਵਜੋਂ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 5

ਹੁਣ, ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉੱਤੇ
ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾ।ਂ 6 ਅਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਸਮਾਂ
ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾ ਂਦੀ ਿਬਜਾਈ ਜਾ ਂਵਾਢੀ ਤੋਂ
ਿਬਨਾ ਰਿਹਣਗੇ। 7 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਾ।ਂ 8 ਇਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਿਪਤਾ ਵਾਗਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹਾ।ਂ”
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ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

9 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾਉ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ
ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ ਹੈ: ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉ। ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।
ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਉ। 10 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਯੋਗ
ਹਨ। 11 ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਾਗਂਾ। ਇਸ
ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’

12 “ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੂਸੁਫ਼ ਹੀ ਹਾ।ਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੂਸੁਫ਼ ਹੀ ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ। 13 ਇਸ
ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਿਜਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਹੁਣ
ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉ।” 14 ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਫ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰੋ ਪਏ। 15

ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ
ਰੋਇਆ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲੱਗੇ।

16 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨੌਕਰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇਿਜ਼ਤ ਸਨ। 17 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ
ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ
ਜਾਣ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ।” 19 ਫ਼ੇਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੀਆ ਂਕੁਝ
ਵੱਧੀਆ ਂਗੱਡੀਆ ਂਵੀ ਿਦਉ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਕਨਾਨ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ,
ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਗੱਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਬਠਾਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। 20

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਵਾਗਂੇ।”

21 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਡੀਆ ਂਦੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜਹਾ ਿਕ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 22 ਯੂਸੁਫ਼
ਨੇ ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੂਟ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ
ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਟ ਿਦੱਤੇ। ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਦੇ 300
ਿਸੱਕੇ ਵੀ ਿਦੱਤੇ। 23 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗਾਤਾ ਂਭੇਜੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ
ਿਮਸਰ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੇ ਥੈਲੇ ਦਸ ਖੋਿਤਆ ਂਉੱਤੇ
ਲੱਦ ਿਦੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਦਸ ਖੋਤੇ ਅਨਾਜ
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਲੱਦ ਹੋਏ ਵੀ ਭੇਜੇ। 24 ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾ ਂਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਿਸੱਧੇ ਘਰ ਜਾਇਓ। ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਲਿੜਓ ਨਾ।”

25 ਇਸ ਲਈ ਭਰਾ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਗਏ। 26 ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਿਪਤਾ ਜੀ,
ਯੂਸੁਫ਼ ਹਾਲੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ।”

ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਿਕ ਕੀ ਸੋਚੇ। ਪਿਹਲਾ ਂਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 27 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ
ਿਜਹੜੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆ ਂਵੀ ਦੇਖੀਆਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਵਾਪਸ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆ ਂਸਨ। ਫ਼ੇਰ
ਯਾਕੂਬ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇਿਜਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ। 28 ਇਸਰਾਏਲ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼
ਅਜੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ! ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪਿਹਲਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬਏਰਸਬਾ
ਪਹੁੰਿਚਆ। ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ

ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ 2

ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਾਕੂਬ, ਯਾਕੂਬ।”

ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ”
3 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ,ਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

ਿਮਸਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ। ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਬਣਾ
ਿਦਆਗਂਾ। 4 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਤੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਬੰਦ
ਕਰੇਗਾ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

5 ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਬਏਰਸਬਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਆਪਣੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਭੇਜੀਆ ਂਸਨ। 6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵੀ ਸਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 7 ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਸ
ਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਅਤੇ ਪੋਤਰੀਆ ਂਸਨ। ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਮਸਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ

8 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ:

ਰਊਬੇਨ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 9 ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਹਨੋਕ,
ਫ਼ੱਲੂ, ਹੇਸਰੋਨ ਅਤੇ ਕਰਮੀ।
10 ਿਸਮਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਯਮੂਏਲ, ਯਾਮੀਨ, ਓਹਦ, ਯਾਕੀਨ ਅਤੇ
ਸੋਹਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਸੀ (ਸ਼ਾਊਲ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਸੀ।)
11 ਲੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਗੇਰਸ਼ੋਨ, ਕਹਾਥ ਅਤੇ ਮਰਾਰੀ।
12 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਏਰ, ਓਨਾਨ, ਸ਼ੇਲਾਹ, ਫ਼ਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰਹ। (ਏਰ
ਅਤੇ ਓਨਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਨ।)
ਫ਼ਰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਹਸਰੋਨ ਅਤੇ ਹਾਮੂਲ।
13 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੋਂਲਾ, ਪੁੱਵਾਹ ਯੋਬ ਅਤੇ ਿਸਮਰੋਨ।
14 ਜ਼ਬੁਲੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸਰਦ, ਏਲੋਨ ਅਤੇ ਯਹਲਏਲ।

15 ਰਊਬੇਨ, ਿਸਮਓਨ, ਲੇਵੀ, ਯਹੂਦਾਹ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬੁਲੂਨ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਲੇਆਹ ਤੋਂ, ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਲੇਆਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਪਦਨ
ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨਾਹ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ 33 ਸਦੱਸ ਸਨ।

16 ਗਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਿਸਫ਼ਯੋਨ, ਹੱਗੀ, ਸ਼ੂਨੀ, ਅਸਬੋਨ, ਏਰੀ, ਅਰੋਦੀ
ਅਤੇ ਅਰਏਲੀ।
17 ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਮਨਾਹ, ਿਯਸ਼ਵਾਹ, ਿਯਸ਼ਵੀ, ਬਰੀਆਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਭੈਣ ਸਰਹ ਸੀ। ਬਰੀਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਹਬਰ ਅਤੇ ਮਲਕੀਏਲ।

18 ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦਾਸੀ, ਿਜ਼ਲਫ਼ਾਹ
ਤੋਂ ਸਨ। (ਿਜ਼ਲਫ਼ਾਹ ਉਹ ਦਾਸੀ ਸੀ ਜੋ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ। ਇਸ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ 16 ਸਦੱਸ ਸਨ।)

19 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਵੀ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਰਾਖੇਲ
ਤੋਂ, ਪੁੱਤਰ ਸੀ (ਯੂਸੁਫ਼ ਵੀ ਰਾਖੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸੀ।)
20 ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ, ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ।
(ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਓਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਜਾਜਕ ਪੋਟੀਫ਼ਰਾ ਦੀ ਧੀ, ਆਸਨਥ ਸੀ।)
21 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਲਾ, ਬਕਰ, ਅਸ਼ਬੇਲ, ਗੇਰਾ, ਨਾਮਾ, ਏਹੀ,
ਰੋਸ਼, ਮੁੱਫ਼ੀਮ, ਹੁੱਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਆਰਦ।

22 ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰੱਖੇਲ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ, ਇਸ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ
14 ਸਦੱਸ ਸਨ।

23 ਦਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸ਼ੀਮ ਸੀ।
24 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਯਹਸਏਲ, ਗੂਨੀ, ਯੇਸਰ ਅਤੇ ਿਸ਼ੱਲੇਮ।
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25 ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਿਬਲਹਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। (ਿਬਲਹਾਹ ਉਹ ਦਾਸੀ ਸੀ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਖੇਲ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।) ਇਸ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ 7
ਸਦੱਸ ਸਨ।

26 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸਨ, 66 ਸੀ। (ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸ
ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।) 27 ਇਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਸੁਫ਼
ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਕੁਲ ਿਗਣਤੀ 70 ਸੀ।

ਇਸਰਾਏਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ

28 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ। ਯਹੂਦਾਹ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਏ। 29 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ
ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਗੋਸ਼ਨ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਿਚਂਬੜ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਕਾਫ਼ੀ ਿਚਰ ਰੋਂਦਾ ਿਰਹਾ।

30 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਮਰ
ਸੱਕਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਦੇਖ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਹਾਲੇ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।”

31 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ।
ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਖਾਗਂਾ, ‘ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ
ਹਨ। 32 ਉਹ ਆਜੜੀਆ ਂਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਪਸ਼ੂ
ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ
ਆਦਂੀਆ ਂਹਨ।’ 33 ਜਦੋਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ‘ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?’ 34 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ‘ਅਸੀਂ ਆਜੜੀ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਜੜੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਬਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਵਾਗਂ।’
ਫ਼ੇਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਿਮਸਰੀ ਲੋਕ ਆਜੜੀਆ ਂਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਗੋਸ਼ਨ ਿਵਖੇ ਰਹੋ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਗੋਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਟਕ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

ਯੂਸੂਫ਼ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਧਨ ਵੀ ਹੈ

ਿਜਹੜਾ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ।” 2 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਪੰਜਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ।

3 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?”
ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਆਜੜੀ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਸਾਡੇ

ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਆਜੜੀ ਹੀ ਸਨ।” 4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਕਾਲ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਕਨਾਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਲਈ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਦਉ।”

5 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਏ ਹਨ। 6 ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾ ਂਚੁਣ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾਹਰ ਆਜੜੀ ਹਨ ਤਾਂ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।”

7 ਤਾ ਂਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਆਕੇ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਸੱਿਦਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।

8 ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡੀ ਿਕੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ?”
9 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ

ਮੇਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਨ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ 130 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਜੀਵੇ ਸਨ।”

10 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਹੋਈ
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

11 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਿਮਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਿਹੱਸੇ ਵੱਲ ਰਾਮਸੇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ। 12

ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ
ਅਨਾਜ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ

13 ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਅਨਾਜ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਇਸ ਮੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ।
14 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਿਦਆ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। 15 ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ, ਿਮਸਰ ਅਤੇ
ਕਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਨਾਜ
ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ
ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਿਦਉ। ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕ
ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਗਂੇ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਿਦਆ-ਂਦੇਖਿਦਆ ਂਅਸੀਂ ਮਰ
ਜਾਵਾਗਂੇ।”

16 ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਿਦਉ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਨਾਜ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ।” 17 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ ਘੋਿੜਆਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਬਦਲੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ, ਯੂਸੁਫ਼
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।

18 ਪਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹ ੇ, ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾ ਂਕੋਈ ਪਸ਼ੂ
ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੱਿਚਆ-ਂ
ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ-ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ। 19 ਅਵਸ਼
ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਿਦਆ-ਂਦੇਖਿਦਆ ਂਮਰ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ
ਦੇ ਦੇਵੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਿਦਆਗਂੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ
ਬਣ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਵੋ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਾ ਸੱਕੀਏ। ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ
ਰਹਾਗਂੇ, ਮਰਾਗਂੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫ਼ੇਰ ਅਨਾਜ ਉਗਾਵਾਗਂੇ।”

20 ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਿਮਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ
ਲਈ। ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵੇਚ ਿਦੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਸਨ। 21 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾ ਂਲੋਕ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ
ਸਨ। 22 ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਜਹੜੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ
ਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਕਉਂਿਕ ਿਫ਼ਰਊਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ।

23 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ਼ ਿਦਆਗਂਾ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਿਬਜਾਈ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। 24 ਵਾਢੀਆ ਂਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਦਾ ਪੰਜਵਾ ਂਿਹੱਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਚਾਰ ਿਹੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਾ ਂਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਅਤੇ
ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੀ ਿਬਜਾਈ ਲਈ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।”

25 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖ਼ਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆ ਂਜਾਨਾ ਬਚਾਈਆ ਂਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਾਗਂੇ।”

26 ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ
ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ
ਿਹੱਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਜਹੜੀ
ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

“ਮੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ”

27 ਇਸਰਾਏਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰ ਿਗਆ। ਉਹ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਰਿਹ ਿਗਆ। ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਧ ਫ਼ੁੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਮਲੀ।
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28 ਯਾਕੂਬ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ 17 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ 147
ਵਿਰ੍ਹਆ ਦਾ ਸੀ। 29 ਹੁਣ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਦਾ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੇਠਾ ਂਰੱਖ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ। ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਕ ਤੂੰ
ਉਹੀ ਕਰੇਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾ,
ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ। 30 ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾ ਂਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਿਜੱਥੇ
ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਦਫ਼ਨ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾ ਦੇਵੀਂ।”

ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ
ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਗਂਾ।”

31 ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰ।” ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਹੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਦੇ ਸਰਾਹਣੇ ਤੇ ਝੁਕ
ਿਗਆ।

ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਲਈ ਅਸੀਸਾਂ

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ, ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਬਹੁਤ
ਿਬਮਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾ ਂਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲ ਿਗਆ।

2 ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਇਆ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ “ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਤੈਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਹੈ।” ਇਸਰਾਏਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ।

3 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੂਜ਼
ਿਵਖੇ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਿਟਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਿਰਵਾਰ
ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਲਾਦ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਬਣੋਂਗੇ।
ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ 5 ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਦਾ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇੱਥੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਿਸਮਓਨ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। 6 ਇਸ
ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਤਾ ਂਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ-ਅਰਥਾਤ, ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣਗੇ। 7

ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖੇਲ ਦਾ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ
ਅਫ਼ਰਾਤ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਫ਼ਰਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ
ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।” (ਅਫ਼ਰਾਤ ਬੇਤਲਹਮ ਹੈ।)

8 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਹਨ?”

9 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ
ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

10 ਇਸਰਾਏਲ ਬਹੁਤ ਿਬਰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਮੁੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ
ਮੁੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁੱਿਟਆ। 11 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਿਚਹਰਾ
ਦੇਖਾਗਂਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿਦਖਾ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।”

12 ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਮੁੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਗੋਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਗਏ। 13 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਿਬਠਾਇਆ। (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਸੀ।) 14 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਛੋਟੇ
ਮੁੰਡੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ। ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ
ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਨੱਸ਼ਹ ਉੱਤੇ

ਰੱਿਖਆ ਭਾਵੇਂ ਮਨੱਸ਼ਹ ਪਿਹਲੋਠਾ ਸੀ। 15 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ,ਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ

ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

16 ਉਹ ਦੂਤ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੁੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੁੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ
ਦਾ ਨਾਮ ਿਮਲੇਗਾ।

ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਵੱਧ ਫ਼ੁੱਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਰਵਾਰ
ਅਤੇ ਕੌਮਾ ਂਬਨਣ।”

17 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 18 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਗਲਤ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।
ਮਨੱਸ਼ਹ ਪਿਹਲੋਠਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ।”

19 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ,ਂ
ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਮਨੱਸ਼ਹ ਪਿਹਲੋਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

20 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਿਦਨ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ,
“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ।

ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਵਰਗਾ ਬਣਾਵੇ।’”
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਿਦੱਤਾ।
21 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਦੇਹਾਤਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

22 “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਵੱਧ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਉਹ ਪਰਬਤ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਧਨੁੱਖ
ਨਾਲ ਿਲਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਧਨੁਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਜੱਤ ਿਗਆ ਸੀ।”

ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ। ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।

2 “ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਸੁਣੋ, ਯਾਕੂਬ ਿਦਉ ਪੁੱਤਰੋ।
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।

ਰਊਬੇਨ

3 “ਰਊਬੇਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ,
ਮੇਰੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸਬੂਤ।

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ
ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀ।

4 ਪਰ ਤੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਸੀ,
ਤੇਰਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗਾ।

ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚਿੜ੍ਹਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ।

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਬਸਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਿਜਸ ਿਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਲੇਿਟਆ ਸੀ।
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ਿਸਮਓਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀ

5 “ਿਸਮਓਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।

6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ
ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਗੁਪਤ ਸਭਾਵਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੋਧਵਾਨ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਦਲ ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਲਈ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ।
7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਰਾਪ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ,
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਲ ਜਾਣਗੇ।

ਯਹੂਦਾਹ

8 “ਯਹੂਦਾਹ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ।

9 ਯਹੂਦਾਹ ਤੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਯਹੂਦਾਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਨੰਾ ਬਹਾਦੁਰ

ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ।
10 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸਲੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ-ਦੰਡ,
ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।

ਫ਼ੇਰ ਕੌਮਾ ਂਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ
11 ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀ ਵੇਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਾ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਾ।
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੈਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ।

12 ਮੈਅ ਪੀਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਲਾਲ ਹਨ।
ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ ਦੰਦ ਿਚੱਟੇ ਹਨ।

ਜ਼ਬੂਲੁਨ

13 “ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਸਾਗਰ ਕੰਢੇ ਰਹੇਗਾ।
ਉਸਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾ ਂਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਦੂਰ ਸੀਦੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਤੀਕ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਿਯੱਸਾਕਾਰ

14 “ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਉਸ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਭਾਰਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੇਟ ਜਾਵੇਗਾ।

15 ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣੀ ਦੇਖੇਗਾ।

ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਭਾਰੇ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਵਾਗਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਾਨ

16 “ਦਾਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਵਾਗਂ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ।

17 ਦਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ
ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸੱਪ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੈਰ ਡੱਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

18 “ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

ਗਾਦ

19 “ਲੁਟੇਿਰਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ, ਗਾਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇਗਾ।

ਆਸੇਰ

20 “ਆਸੇਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਅਨਾਜ ਉਗਾਵੇਗੀ,
ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਾਈਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਫ਼ਤਾਲੀ

21 “ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਅਜ਼ਾਦ ਭੱਜਦੇ ਿਹਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ,
ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਿਹਰਨੋਿਟਆ ਂਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਸੁਫ਼

22 “ਯੂਸੁਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਹੈ। ਯੂਸੁਫ਼ ਫ਼ਲ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ,
ਚਸ਼ਮੇ ਲਾਗੇ ਉੱਗ ਰਹੀ ਵੇਲ ਵਾਗਂ,
ਅਤੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਉੱਗ ਰਹੀ ਵੇਲ ਵਾਗਂ ਹੈ।

23 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਉਸ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੜੇ।

ਤੀਰਾ ਂਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਏ।
24 ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਭਰੇ ਹਿਥਆਰਾਂ

ਨਾਲ ਜੰਗ ਿਜੱਤ ਿਗਆ।
ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯਾਕੂਬ ਪਾਸੋਂ, ਅਯਾਲੀ ਪਾਸੋਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਪਾਸੋਂ,

25 ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ, ਤਾਕਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
“ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ

ਅਸੀਸਾ ਂਦੇਵੇ,
ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਡੂੰਘ ਿਵੱਚੋਂ ਅਸੀਸਾ ਂਦੇਵੇ।

ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾ ਂਦੇਵੇ।
26 ਮੇਰੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ।
ਅਤੇ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਭਾਗਾ ਸਾ।ਂ
ਤੇਿਰਆ ਂਭਰਾਵਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਅਸੀਸਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਪਹਾੜ

ਵਾਗਂ ਉੱਚੀਆ ਂਹਨ।

ਿਬਨਯਾਮੀਨ

27 “ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਭੁੱਖੇ ਬਿਘਆੜ ਵਾਗਂ ਹੈ।
ਉਹ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਖਾਦਂਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆ ਂਹੋਇਆ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
28 ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 12 ਪਿਰਵਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਹਨ

ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹੀ
ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੀ। 29 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਿਹੱਤੀ
ਅਫ਼ਰੋਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। 30 ਉਹ ਗੁਫ਼ਾ ਮਮਰੇ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਮਕਫ਼ੇਲਾਹ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੇ ਉਹ ਖੇਤ ਅਫ਼ਰੋਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਿਦਆ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। 31 ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਉਸੇ ਗੁਫ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨ ਹਨ। ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਿਰਬਕਾਹ ਉਸੇ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਦਫ਼ਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਸੀ।
32 ਇਹ ਗੁਫ਼ਾ ਉਸ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਹੱਤੀ ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ
ਸੀ।” 33 ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਹਿਟਆ, ਉਹ ਲੇਟ
ਿਗਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਿਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਿਟਕਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਮਰ ਿਗਆ।

ਉਤਪਤ 49:5 41 ਉਤਪਤ 49:33
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ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਯੂਸੁਫ਼ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ
ਿਗਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਿਚਂਬੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗਾ। 2 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਹਕੀਮਾਂ

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆ ਂਲਾਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਿਮਸਰੀਆ ਂਵਾਗਂ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 40 ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਉਸ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ
ਲਾਈਆ।ਂ 3 ਜਦੋਂ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂ40 ਿਦਨ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ।
ਫ਼ੇਰ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਸਮਾ ਂ70
ਿਦਨ ਦਾ ਸੀ।

4 ਸੱਤਰ ਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਂ, ਸੋਗ ਦਾ ਸਮਾ ਂਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ: 5 ‘ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮਰਨ ਿਕਨਾਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰਾਗਂਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਫ਼ਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਿਦਉ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਗਂਾ।’”

6 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਿਨਭਾ। ਜਾਹ ਅਤੇ ਜਾਕੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ।”

7 ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ (ਆਗੂ) ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। 8 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਸ
ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ।
ਿਸਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। 9 ਇਹ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਲਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਰੱਥਾ ਂਅਤੇ ਘੋਿੜਆ ਂਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ।

10 ਉਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਗੋਰੇਨ-ਹਾ-ਆਤਾਦ ਵੱਲ ਗਏ। ਇਸ
ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਸੱਕਾਰ ਲਈ ਲੰਮੀਆ ਂਰੀਤਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ
ਇਹ ਸਸੱਕਾਰ ਦੀਆ ਂਰੀਤਾ ਂਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆ।ਂ 11 ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਗੋਰੇਨ-ਹਾ-ਆਤਾਦ ਿਵੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਸਸੱਕਾਰ
ਦੀਆ ਂਰੀਤਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹ ਿਮਸਰੀਆ ਂਲਈ ਸੋਗ ਦਾ
ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਵਸਰ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਬੇਲ-
ਿਮੱਸਰਾਈਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਿਕ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ।

12 ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ। 13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਨਾਨ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ
ਮਾਕਫ਼ੇਲਾਹ ਿਵਖੇ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਫ਼ਾ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਮਮਰੇ
ਨੇੜੇ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਹੱਤੀ ਅਫ਼ਰੋਨ ਤੋਂ ਖਰੀਿਦਆ
ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਖਰੀਿਦਆ ਸੀ। 14 ਜਦੋਂ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹਰ
ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਭਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹਨ

15 ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਮਿਰਆ, ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ
ਗੱਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਸਨ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ, ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲੋਂ ਉਸ
ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਿਵਹਾਰ ਕਾਰਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਾਇਦ
ਯੂਸੁਫ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਣ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।” 16

ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ: “ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮਰਨ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। 17 ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭੈੜੇ ਕਾਿਰਆ ਂਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ।’ ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਯੂਸੁਫ਼, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹਾਂ
ਭੈੜੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਿਜਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ, ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ”

ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋ ਿਪਆ। 18

ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹੋਵਾਗਂੇ।”

19 ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੈ? 20 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਮੇਰੀ ਵਰਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਜਾਨਾ ਂਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ! 21 ਇਸ ਲਈ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਿਦਆਗਂਾ।” ਜੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਖ
ਿਦੱਤਾ।

22 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਿਖਆ। ਯੂਸੁਫ਼ ਜਦੋਂ 110 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ ਿਗਆ। 23

ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮਾਕੀਰ। ਯੂਸੁਫ਼ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਜੀਿਵਆ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ

24 ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ
ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਧਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ,
ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

25 ਫ਼ੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਅਸਥੀਆ ਂਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਲੈ ਜਾਵੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।”

26 ਯੂਸੁਫ਼ ਜਦੋਂ 110 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ
ਿਗਆ। ਹਕੀਮਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ, ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਾਬੂਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।
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ਕੂਚ

ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ

ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨਾਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ
ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ; 2 ਰਊਬੇਨ, ਿਸਮਓਨ, ਲੇਵੀ, ਯਹੂਦਾਹ,

3 ਿਯੱਸਾਕਾਰ, ਜ਼ਬੂਲੁਨ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ, 4 ਦਾਨ, ਨਫ਼ਤਾਲੀ, ਗਾਦ, ਆਸ਼ੇਰ। 5

ਕੁੱਲ 70 ਲੋਕ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। (ਯੂਸੁਫ਼
ਵੀ 12 ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸੀ।)

6 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਯੂਸੁਫ਼, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ ਿਗਆ। 7 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਔਲਾਦ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ
ਿਮਸਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ

8 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਰਾਜਾ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਯੂਸੁਫ਼
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 9 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। 10

ਸਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਜ਼ਰੂਰ
ਬਨਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਂਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ। ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਿਨਕਲ ਜਾਣ।”

11 ਇਸ ਲਈ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾ ਂਵਾਗਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਕੰਮ
ਿਨਰੀਖਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਫ਼ਤੋਮ ਤੇ ਰਾਮਸੇਸ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।

12 ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜੰਨਾ ਵੱਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧੇਰੇ ਵੱਧੇ ਫ਼ੁੱਲੇ ਤੇ ਫ਼ੈਲੇ। ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਲੋਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਡਰ ਗਏ। 13 ਤਾ ਂਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।

14 ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਲਈ ਿਜਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਟਾ ਂਗਾਰੇ ਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਉਹ ਦਾਈਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ

15 ਦੋ ਦਾਈਆ ਂਸਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਇਸਰਾਏਲੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਸਨ ਿਸਫ਼ਰਾਹ ਤੇ ਫ਼ੂਆਹ। ਿਮਸਰ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਈਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 16 ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀ
ਔਰਤਾ ਂਦੀ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆ ਂਰਹੋਂਗੀਆ।ਂ ਜੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮੇ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦਓ ਪਰ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਿਦਓ।”

17 ਪਰ ਦਾਈਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੁੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਿਜਉਣ
ਿਦੱਤਾ।

18 ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਈਆ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤਾ?”

19 ਦਾਈਆ ਂਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਬਰਾਨੀ ਔਰਤਾ ਂਿਮਸਰੀ ਔਰਤਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ।” 20 ਇਸ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਾਈਆ ਂਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਦੱਤੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਧਾ।

ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਏ। 22 ਇਸ ਲਈ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ; “ਸਾਰੀਆ ਂਕੁੜੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਰਿਹਣ ਿਦਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਨਮੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ
ਨੀਲ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਓ।”

ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਨਮ

ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ। 2 ਔਰਤ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਮਾ ਂਨੇ

ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੁਹਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ
ਲੁਕਾਈ ਰੱਿਖਆ। 3 ਮਾ ਂਡਰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਿਤੰਨਾ ਮਹੀਿਨਆ ਂਮਗਰੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਪ ਲਗਾਇਆ ਤਾ ਂਿਕ
ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਤਰ ਸੱਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੋਕਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਨਦੀ ਿਵੱਚਲੀ ਕਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 4 ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੈਣ ਇਹ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਿਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।

5 ਓਸੇ ਵੇਲੇ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ
ਕਾਹੀ ਅੰਦਰ ਟੋਕਰਾ ਦੇਿਖਆ। ਉਸ ਦੀਆ ਂਦਾਸੀਆ ਂਨਦੀ ਕੰਢੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ
ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ।
6 ਉਸ ਨੇ ਟੋਕਰਾ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ, ਜੋ ਿਕ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ; ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਬੱਿਚਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਹੈ।

7 ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਖਢ਼ੀ ਹੋਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਇਬਰਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਕੇ ਿਲਆਵਾ ਂਿਜਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁਂਘਾ
ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕੇ?”

8 ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ,ਂ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ।”
ਇਸ ਲਈ ਕੁੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਆਈ।
9 ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਮਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ

ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਦੇਵਾਗਂੀ।”

ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ
ਕੀਤੀ। 10 ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ, ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚਾ ਰਾਜੇ ਦੀ
ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਧੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਿਲਆ।
ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਰੱਿਖਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਿਢਆ ਸੀ।

ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ

11 ਮੂਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਬਰਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਕੁੱਟਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। 12 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ
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ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ।

13 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੋ ਇਬਰਾਨੀ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”

14 ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡਾ
ਿਨਆਕਂਾਰ ਹੋਵੇਂ? ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਿਜਵੇਂ
ਕੱਲ ਤੂੰ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ?”

ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਡਰ ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ ਤਾ ਂਹਰ ਕੋਈ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

15 ਜਦੋਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰ ਿਲਆ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਸ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਿਮਦਯਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਠਿਹਰ ਿਗਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਿਗਆ।

ਮੂਸਾ ਿਮਦਯਾਨ ਿਵੱਚ

ਮੂਸਾ ਿਮਦਯਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾਕੇ ਰੁਕ ਿਗਆ। 16 ਿਮਦਯਾਨ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀ ਿਜਸਦੀਆ ਂਸੱਤ ਧੀਆ ਂਸਨ। ਉਹ ਕੁੜੀਆ ਂਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਲਈ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਆਈਆ।ਂ ਉਹ ਚੁਬੱਚੇ ਿਵੱਚ
ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। 17 ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਯਾਲੀ ਸਨ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੁੜੀਆ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਿਦੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੁੜੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਿਦੱਤਾ।

18 ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਰਊਏਲ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆ ਗਈਆ ਂਹੋ।”

19 ਕੁੜੀਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ ਂਜੀ, ਅਯਾਲੀਆ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਪਲਾਇਆ।”

20 ਇਸ ਲਈ ਰਊਏਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਉਹ
ਆਦਮੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਕਉਂ ਆ ਗਈਆ?ਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੱਦੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖੁਆਓ।”

21 ਮੂਸਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਠਿਹਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਰਊਏਲ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਧੀ ਿਸੱਪੋਰਾ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੀ। 22 ਿਸੱਪੋਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਰੱਿਖਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਅਜਨਬੀ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ

23 ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਬੀਤ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਿਗਆ। ਪਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ। 24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਰਾਹਾ ਂਸੁਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। 25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆਂ
ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦੇਿਖਆ,ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ

ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਦਾ ਨਾ ਿਯਥਰੋ ਸੀ। (ਿਯਥਰੋ ਿਮਦਯਾਨ ਦਾ ਜਾਜਕ
ਸੀ।) ਮੂਸਾ ਿਯਥਰੋ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਿਦਨ
ਮੂਸਾ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਹੋਰੇਬ

(ਿਸਨਈ) ਨਾ ਂਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਬਤ ਸੀ। 2

ਉਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ
ਦੇਿਖਆ। ਇਹ ਇਉਂ ਵਾਪਿਰਆ।

ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇਖੀ ਿਜਹੜੀ ਭਸਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। 3

ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਝਾੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਿਕ ਕੋਈ
ਝਾੜੀ ਭਸਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਬਲਦੀ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੂਸਾ ਝਾੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੂਸਾ, ਮੂਸਾ।”

ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ।”
5 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਆਪਣੀਆ ਂਜੁੱਤੀਆਂ

ਲਾਹ ਲੈ। ਿਜਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਥਾ ਂਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੈ। 6 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ”

ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਕੱਜ ਿਲਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ
ਡਰਦਾ ਸੀ।

7 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
ਦੇਖੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਝੱਲੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ
ਪਤਾ ਹੈ। 8 ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੇਠਾ ਂਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆ ਂਤੋਂ
ਬਚਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ ਜੋ
ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਿਜਹੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ; ਕਨਾਨੀ,
ਿਹੱਤੀ, ਅਮੋਰੀ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ, ਿਹੱਵੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ। 9 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਿਕਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਿਜਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 10 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਵੱਲ ਭੇਜ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਜਾਹ, ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ।”

11 ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ”

12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖ਼ਆ, “ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ;ਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਕੇ ਇਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰੇਂਗਾ।”

13 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਕੋਲ ਜਾਵਾ ਂਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖਾ,ਂ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ।’ ਤਾ ਂਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ, ‘ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ?’ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾ?ਂ”

14 ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੀ ‘ਮੈਂ ਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾ’ਂ
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੀਂ ‘ਮੈਂ ਹਾ’ਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।” 15 ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ‘ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਹਵੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲੋਕ ਪੀੜੀਆ ਂਦਰ
ਪੀੜੀਆ ਂਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਣਗੇ।’ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ।’”

16 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਜਾਹ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ
ਇੱਕਸਾਥ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ, ‘ਯਾਹਵੇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 17 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ;ਂ ਕਨਾਨੀਆ,ਂ ਿਹੱਤੀਆ,ਂ ਅਮੋਰੀਆ,ਂ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆ,ਂ ਿਹੱਵੀਆ ਂਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ
ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ
ਜਾਵਾਗਂਾ।’

18 “ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ
ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋਂਗੇ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਇਬਰਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਿਖਆ। ਓੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਹਵੇਹ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰ
ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।’

19 “ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਿਸਰਫ਼ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
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ਜਾਣ ਦੇਵੇ। 20 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਵਰਤਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਮਸਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਮਹਰਬਾਨ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਿਮਸਰ
ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਿਮਸਰੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਦੇਣਗੇ।

22 “ਸਾਰੀਆ ਂਇਬਰਾਨੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਮਸਰੀ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਿਮਸਰੀ ਔਰਤਾ ਂਪਾਸੋਂ ਚਾਦਂੀ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧੀਆ
ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਛੱਡੋਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਉੱਪਰ ਪਾ ਿਦਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰੀਆ ਂਦੀ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਲੈ ਜਾਵੋਂਗੇ।”

ਮੂਸਾ ਲਈ ਸਬੂਤ

ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ

ਹੋਇਆ।’”
2 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ

ਹੈ?”
ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਹੈ।”
3 ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ।”
ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਸੱਪ ਬਣ

ਗਈ। ਮੂਸਾ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਦੂਰ ਭਿਜਆ। 4 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੂੰਛ ਤੋਂ ਫ਼ੜ ਲੈ।”

ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਅੱਗੇ ਵੱਿਧਆ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂੰਛ ਫ਼ੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਸੱਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਸੋਟੀ ਬਣ ਿਗਆ। 5 ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵਰਤੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ
ਿਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।”

6 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਪਾ।”

ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਚੋਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਬਰਫ਼ ਵਾਗਂ ਸਫ਼ੇਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।

7 ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ
ਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰ।” ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰ
ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਬਦਲ
ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ
ਸੀ।

8 ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਂ ਪਰ
ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾ ਂਤੂੰ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦਖਾਵੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 9 ਜੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਜਦ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦਖਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹੋਣ, ਤਾ ਂਨੀਲ ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਲਵੀਂ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵੀਂ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਛੂਹੇਗਾ ਇਹ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।”

10 ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਰਹਾ
ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ
ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਹੁਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ
ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਬੇਢਂਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹਾ।ਂ”

11 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਿਕਸਨੇ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ? ਅਤੇ ਕੌਣ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਜਾ ਂਗੂਂਗਾ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਿਕਸੇ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ ਂਉਹ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ-ਮੈਂ
ਯਾਹਵੇਹ ਹਾ।ਂ 12 ਇਸ ਲਈ ਜਾਹ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ
ਹੋਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

13 ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ।”

14 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਲੇਵੀ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ, ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਗਂਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ
ਹਾਰੂਨ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ
ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਗੱਲਾ ਂਆਖਣ। 16 ਹਾਰੂਨ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ
ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬੁਲਾਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਇਸ ਲਈ ਜਾਹ ਇਹ ਸੋਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾ,ਂ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।”

ਮੂਸਾ ਿਮਸਰ ਪਰਤਦਾ ਹੈ

18 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਿਯਥਰੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ
ਿਯਥਰੋ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਿਦਓ। ਮੈਂ
ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ।”

ਿਯਥਰੋ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।”
19 ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਹਾਲੇ ਿਮਦਯਾਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ

ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਿਮਸਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ
ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

20 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਗਧੇ ਉੱਤੇ
ਿਬਠਾਇਆ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ
ਵੀ ਲੈ ਲਈ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ, ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ।

21 ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਂ ਤਾਂ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਿਦਖਾਉਣੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ
ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 22 ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; 23 ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਇਸਰਾਏਲ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਆਗਂਾ।’”

ਮੂਸਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੁੰਨਤ

24 ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਥਾ ਂਰਾਤ ਿਬਤਾਉਣ ਲਈ ਠਿਹਰ
ਿਗਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। 25 ਪਰ ਿਸੱਪੋਰਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਛੁਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ
ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਚਮੜੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਲਾੜਾ ਹੈਂ।” 26 ਿਸੱਪੋਰਾਹ ਨੇ
ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨੀ
ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਮਾਿਰਆ।

ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਹਮਣੇ

27 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਸੀ, “ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਜਾਹ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਮਲ।” ਇਸ ਲਈ ਹਾਰੂਨ ਚੱਲਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਿਮਿਲਆ। ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ। 28 ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਕਿਰਸ਼ਿਮਆਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਰਨੀਆ ਂਸਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਉਹ
ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ।

29 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ। 30 ਤਾ ਂਹਾਰੂਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ
ਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 31 ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦੇਖ ਲਈਆ ਂਸਨ
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ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ।

ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟੇ, ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਦਓ ਤਾਂ

ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਨਮਾਨ ਿਵੱਚ ਦਾਵਤ ਕਰ ਸੱਕਣ।’”
2 ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ? ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ

ਿਕਉਂ ਮੰਨਾ?ਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾ?ਂ ਮੈਂ ਤਾ ਂਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ”

3 ਤਾ ਂਹਾਰੂਨ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਬਰਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਲਈ
ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਗੁੱਸੇ
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾ ਂਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।”

4 ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਿਮਆ ਂਨੂੰ
ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ
ਕਰੋ। 5 ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਿਫ਼ਰਊਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

6 ਓਸੇ ਿਦਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ
ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਦਾਸਾ ਂਦੇ ਸੁਆਮੀਆ ਂਅਤੇ
ਇਬਰਾਨੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, 7 “ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੂੜੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਟਾ ਂਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਟਾ ਂਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤੂੜੀ, ਖੁਦ ਜਾਕੇ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ। 8

ਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਿਜੰਨੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀਆ ਂਇੱਟਾ ਂਬਨਾਉਣੀਆਂ
ਪੈਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ
ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਿਦਆ।ਂ 9 ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਸਖਤ ਕੰਮ
ਕਰਾਓ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੁਝਾਈ ਰੱਖੋ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਮੂਸਾ ਦੀਆ ਂਝੂਠੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਸੁਣਨ ਦੀ ਿਵਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

10 ਇਸ ਲਈ ਿਮਸਰੀ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਆਗੂ (ਫ਼ੋਰਮੈਨ)
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਇੱਟਾ ਂਲਈ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ
ਜਾਕੇ ਤੂੜੀ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਿਜੰਨੀਆ ਂਹੀ ਇੱਟਾਂ
ਬਨਾਉਣੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ।ਂ”

12 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾ ਂਤੂੜੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਗਏ। 13

ਦਾਸਾ ਂਦੇ ਸੁਆਮੀਆ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਿਜੰਨੀਆ ਂਇੱਟਾ ਂਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। 14 ਿਮਸਰੀ ਸੁਆਮੀਆ ਂਨੇ ਇਬਰਾਨੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਮਸਰੀ
ਸੁਆਮੀਆ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਕੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਓਨੀਆ ਂਹੀ
ਇੱਟਾ ਂਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਿਜੰਨੀਆ ਂਪਿਹਲਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਸੀ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।”

15 ਤਾ ਂਇਬਰਾਨੀ ਆਗੂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਵਰਤਾਓ
ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 16 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਜੰਨੀਆ ਂਹੀ ਇੱਟਾ ਂਬਣਾਈਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਸਾਨੂੰ
ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਹਨ।”

17 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾ।ਂ ਅਤੇ ਇਹੀ
ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 18 ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂੜੀ

ਨਹੀਂ ਿਦਆਗਂੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਿਜੰਨੀਆ ਂਹੀ ਇੱਟਾ ਂਬਨਾਉਣੀਆਂ
ਪੈਣਗੀਆ।ਂ”

19 ਇਬਰਾਨੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਆਗੂ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਿਜੰਨੀਆ ਂਇੱਟਾ ਂਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਸਨ।

20 ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ। ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। 21 ਇਸ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾ ਂਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ
ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

22 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ
ਸੁਆਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿਕਉਂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ? 23 ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹੀ
ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਆਖਣ ਲਈ ਕਹੀਆ ਂਸਨ। ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕਮੀਨਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”

ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ
ਵਰਤਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ

ਜਾਣ ਲਈ ਇਨੰਾ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ।”

2 ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ 3 ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲ ਸ਼ੱਦਾਈ
ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਯਾਹਵੇਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ
ਕਰਵਾਇਆ। 4 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਨਾਨ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਸੁਣ
ਲਈਆ ਂਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਚੇਤੇ ਹੈ। 6 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਦੱਸੋ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ‘ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਸ਼ਟਾ ਂਤੋਂ
ਬਚਾਵਾਗਂਾ ਜੋ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ
ਕਰਾਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਿਮਸਰੀਆ ਂਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ
ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾਗਂਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਭਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਚਾਵਾਗਂਾ। 7 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ,ਂ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਕਸ਼ਟਾ ਂਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। 8 ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾ।ਂ’”

9 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲ ਮੂਸਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੜੀ
ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

10 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 11 “ਜਾਹ, ਜਾਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇਵੇ।”

12 ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਿਫ਼ਰਊਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਥਨ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ।”

13 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਾਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ, ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਜਾਣ ਿਵੱਚ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ।

ਕੂਚ 5:2 46 ਕੂਚ 6:13
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ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿਰਵਾਰ

14 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ:
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੁੱਤਰ, ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਨ,
ਹਨੋਕ, ਫ਼ਲੂ, ਹਸਰੋਨ, ਅਤੇ ਕਰਮੀ।
15 ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਯਮੂਏਲ, ਯਾਮੀਨ, ਓਹਦ, ਯਾਕੀਨ, ਸੋਹਰ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ। (ਸ਼ਾਊਲ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।)
16 ਲੇਵੀ 137 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ। ਲੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਗੇਰਸ਼ੋਨ, ਕਹਾਥ ਅਤੇ
ਮਰਾਰੀ।
17 ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਿਲਬਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਈ।
18 ਕਹਾਥ 133 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ। ਕਹਾਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਮਰਾਮ, ਿਯਸਹਾਰ,
ਹਬਰੋਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ੀਏਲ।
19 ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਮਹਲੀ ਅਤੇ ਮੂਸ਼ੀ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੇਵੀ ਤੋਂ ਸਨ।
20 ਅਮਰਾਮ 137 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ। ਅਮਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਭੈਣ
ਯੋਕਬਦ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਅਮਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਕਬਦ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
21 ਿਯਸਹਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਕੋਰਹ, ਨਫ਼ਗ ਅਤੇ ਿਜ਼ਕਰੀ।
22 ਉਜ਼ੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਮੀਸ਼ਾਏਲ, ਅਲਸਾਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਿਸਤਰੀ।
23 ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਅਲੀਸਬਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾਇਆ। (ਅਲੀਸ਼ਬਾ
ਅਮੀਨਾਦਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਹਸੋਨ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ।) ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਅਲੀਸ਼ਬਾ ਨੇ ਨਾਦਾਬ ਅਬੀਹੂ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ।
24 ਕੋਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਰਾਹੀਆ ਂਦੇ ਪੁਰਖੇ ਸਨ; ਅੱਸੀਰ, ਅਲਕਾਨਾਹ ਅਤੇ
ਅਬੀਅਸਾਫ਼।
25 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੇ ਫ਼ੂਟੀਏਲ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਲੇਵੀ ਤੋਂ ਸਨ।
26 ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ

ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਟੋਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚੱਲੋ।”
27 ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਹੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇਵੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ

28 ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 29 ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ”

30 ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਿਬਨ ਅੜਿਕਆ ਂਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸੱਕਦਾ।
ਿਫ਼ਰਊਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਹਾਰੂਨ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। 2

ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ
ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। 3 ਪਰ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ
ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਂਨੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਾਗਂਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। 4 ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ
ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਜਾਵਾਗਂਾ। 5 ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ।”

6 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੰਨ ਲਈਆ,ਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਖੀਆ ਂਸਨ। 7 ਮੂਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 80 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ, ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ 83 ਵਿਰ੍ਹਆਂ
ਦਾ ਸੀ।

ਮੂਸਾ ਦੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 9 “ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਂਗੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰੇਗਾ। ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਟੀ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।”

10 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮੰਿਨਆ। ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੋਟੀ ਸੱਪ ਬਣ ਗਈ।

11 ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਆਿਣਆ ਂਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਂਚੁਸਤੀਆ ਂਵਰਤੀਆ ਂਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਵਰਗੀ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। 12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਸੋਟੀਆ ਂਧਰਤੀ
ਤੇ ਸੁੱਟੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਟੀਆ ਂਸੱਪ ਬਣ ਗਈਆ।ਂ ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਦੀ
ਸੋਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਟੀਆ ਂਖਾ ਲਈਆ।ਂ 13 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਓਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ
ਿਕ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ।

ਪਾਣੀ ਖੂਨ ਬਿਣਆ

14 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਫ਼ਰਊਨ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਫ਼ਰਊਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। 15 ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਦੀ ਤੇ
ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਵੀਂ। ਉਹ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਲਵੀਂ ਿਜਹੜੀ
ਸੱਪ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 16 ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੀਂ; ‘ਇਬਰਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਿਲਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਤੈਨੂੰ ਆਖਾ ਂਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ
ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂ। 17 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ
ਨੀਲ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੋਟੀ ਮਾਰਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਨਦੀ ਖੂਨ ਿਵੱਚ
ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। 18 ਨਦੀ ਦੀਆ ਂਮਛੀਆ ਂਮਰ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਸਢ਼ਾਦਂ
ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਫ਼ੇਰ ਿਮਸਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸੱਕਣਗੇ।’”

19 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਫ਼ੜਕੇ
ਨਦੀਆ,ਂ ਨਿਹਰਾ,ਂ ਝੀਲਾ ਂਅਤੇ ਹਰ ਓਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਲੱਕੜ ਦੇ ਜਾ ਂਪੱਥਰ ਦੇ ਗਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਭਿਰਆ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲ
ਜਾਵੇਗਾ।”

20 ਤਾ ਂਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਰੂਨ
ਨੇ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖੂਨ
ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ। 21 ਨਦੀ ਦੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਮਰ ਗਈਆ,ਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਚੋਂ
ਸਿੜਆਦਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਿਮਸਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ
ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾ ਂਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਸੀ।

22 ਿਮਸਰੀ ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਜਾਦੂਗਰੀਆ ਂਵਰਤੀਆ ਂਅਤੇ ਓਹੀ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ,
ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। 23 ਉਹ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਮੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਅੰਦਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

24 ਿਮਸਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਦੀ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਖੂਹ ਪੁੱਟੇ।

ਡੱਡੂ

25 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ ਂਸੱਤ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ।
ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਦੇ। 2 ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ

ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਡੱਡੂਆ ਂਨਾਲ ਭਰ ਿਦਆਗਂਾ। 3 ਉਹ ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ
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ਕਮਿਰਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਸਤਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਡੱਡੂ ਤੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ
ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਿਲ੍ਹਆ ਂਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। 4 ਡੱਡੂ
ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ।’”

5 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਸੋਟੀ ਫ਼ੜੇ ਅਤੇ ਨਿਹਰਾ,ਂ ਨਦੀਆ ਂਅਤੇ ਝੀਲਾ ਂਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ। ਤਾ ਂਡੱਡੂ ਿਨਕਲ
ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫ਼ੈਲ ਜਾਣਗੇ।”

6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਾਰੂਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਂਉੱਪਰ ਉੱਠਾਇਆ,
ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ
ਿਦੱਤਾ।

7 ਿਮਸਰੀ ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਜਾਦੂਗਰੀਆ ਂਵਰਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਡੱਡੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫ਼ੈਲਾ ਿਦੱਤੇ।

8 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਖੋ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਡੱਡੂਆ ਂਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

9 ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡੂਆ ਂਨੂੰ ਕਦੋਂ
ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਡੱਡੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ
ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਡੱਡੂ ਿਸਰਫ਼ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਡੱਡੂ
ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣ?”

10 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੱਲ ਨੂੰ।”
ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ

ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
11 ਡੱਡੂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਡੱਡੂ ਿਸਰਫ਼ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ।”

12 ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਡੱਡੂਆ ਂਬਾਰੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਿਖਲਾਫ਼ ਭੇਜੇ
ਸਨ। 13 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘਰਾਂ
ਿਵੱਚਲੇ, ਿਵਹਿੜਆ ਂਿਵੱਚਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚਲੇ ਡੱਡੂ ਮਰ ਗਏ। 14 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਵੱਡੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਨ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ
ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਿੜਆਦਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 15 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਡੱਡੂਆ ਂਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣ ਿਗਆ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ
ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਸਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵਾਪਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ।

ਜੂਆਂ

16 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹਾਰੂਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕ ਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਖ, ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਹਰ ਥਾ ਂਦੀ ਧੂੜ ਜੂਆਂ
ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।”

17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕੀ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਹਰ ਥਾ ਂਦੀ ਧੂੜ ਜੂਆ ਂਬਣ
ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੁਂਬੜ ਗਈਆ।ਂ

18 ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਧੂੜ ਿਵੱਚੋਂ ਜੂਆ ਂਨਾ ਬਣਾ ਸੱਕੇ। ਜੂਆ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਚੁੰਬੜ ਗਈਆ।ਂ 19 ਇਸ ਲਈ ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ।

ਮੱਖੀਆਂ

20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾਵੀਂ।
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਦੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। 21 ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤਾ ਂਮੱਖੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾ ਂਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਮੱਖੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਉੱਪਰ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਘਰ ਮੱਖੀਆ ਂਨਾਲ
ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੱਖੀਆ ਂਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ। 22 ਪਰ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਮਸਰੀ ਲੋਕਾ ਂਵਰਗਾ ਵਰਤਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਗੋਸ਼ਨ
ਿਵੱਚ ਮੱਖੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਿਜੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾ।ਂ 23 ਇਸ ਲਈ ਕਲ

ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਾਗਂਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ
ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।’”

24 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮੱਖੀਆ ਂਆ ਗਈਆ।ਂ ਮੱਖੀਆ ਂਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸਨ। ਮੱਖੀਆਂ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਨ। ਮੱਖੀਆ ਂਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। 25

ਇਸ ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਵੋ।”

26 ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਮਸਰੀ
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਗਂੇ ਤਾ ਂਿਮਸਰੀ ਸਾਨੂੰ
ਦੇਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। 27

ਸਾਨੂੰ ਿਤੰਨਾ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਿਦਉ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਿਦਉ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਿਖਆ ਸੀ।”

28 ਇਸ ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ
ਦੇਵਾਗਂਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।”

29 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆ ਂਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਕਲ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ।”

30 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੂਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 31 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਓਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੰਿਗਆ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਮੱਖੀਆ ਂਨੂੰ
ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। 32 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਿਜ਼ਦ ਫ਼ੜ ਲਈ
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ।

ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆਂ

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਆਖੇ: “ਇਬਰਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ।’ 2 ਜੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ

ਰੋਕੀ ਰੱਖੇਂਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ, 3 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤਾਂ
ਿਵੱਚਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਵਰਤੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਿੜਆ,ਂ
ਖੋਿਤਆ,ਂ ਊਠਾ,ਂ ਪਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਿਵੱਚ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। 4

ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨਾਲ ਿਮਸਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ
ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। 5

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਸਮਾ ਂਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਕਲ ਨੂੰ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਾਰਣ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।”

6 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ। ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਆ। 7 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਕੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਆ ਸੀ। ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹੀ
ਿਰਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

ਫ਼ੋੜੇ

8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਕਸੇ ਚੁਲ੍ਹੇ ਿਵੱਚੋਂ ਰਾਖ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਭਰੋ। ਮੂਸਾ ਨੇ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰਾਖ ਹਵਾ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟੀ। 9 ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਹੜੀ ਿਮਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਫ਼ੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਖ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਂਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗੀ,
ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੋੜੇ ਿਨਕਲ ਆਉਣਗੇ।”

10 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚੋਂ ਰਾਖ ਲਈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਜਾਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਾਖ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਡਾ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ
ਪਸ਼ੂਆ ਂਉੱਤੇ ਫ਼ੋੜੇ ਿਨਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 11 ਜਾਦੂਗਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸੱਕੇ, ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਦੇ ਵੀ ਫ਼ੋੜੇ ਿਨਕਲ ਆਏ। ਇਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹਰ
ਥਾ ਂਵਾਪਿਰਆ। 12 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ

ਕੂਚ 8:4 48 ਕੂਚ 9:12
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ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਿਜਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ
ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ।

ਗੜ੍ਹੇ

13 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਵੱਲ
ਜਾਵੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਇਬਰਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ। 14 ਜੇ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਵਰਤਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ
ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਸੱਕਦਾ ਸਾ ਂਅਤੇ ਅਿਜਹੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਾ ਸੱਕਦਾ ਸਾ ਂਿਜਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਨਾਮੋ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। 16 ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦਖਾ ਸੱਕਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ। 17 ਤੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਰਹਾ। 18 ਇਸ ਲਈ ਕਲ
ਇਸੇ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਿਭਆਨਕ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਕਰਾਗਂਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਿਮਸਰ ਇੱਕ ਕੌਮ
ਬਿਣਆ ਹੈ। 19 ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾ ਂਤੇ ਰੱਖੇਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਹੁਣ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਹੈ,
ਿਕਸੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾ ਂਰੱਖੀਂ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਂਜਾਨਵਰ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ
ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੜ੍ਹੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਣਗੇ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’”

20 ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ
ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਘਰਾ ਂਅੰਦਰ ਲੈ ਆਦਂਾ। 21 ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ, ਖੇਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਗਏ।

22 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਠਾ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾ ਂਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੜ੍ਹੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਪੌਿਦਆ ਂਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਣਗੇ।”

23 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਿਹਲਾਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਗਰਜ, ਚਮਕ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇ ਵਰ੍ਹਾ ਿਦੱਤੇ। ਗੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹ ੇ। 24 ਗੜ੍ਹੇ
ਵਰ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਿਬਜਲੀ ਿਲਸ਼ਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਿਮਸਰ
ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਿਣਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਿਭਆਨਕ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਸੀ। 25 ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਗਿੜਆ ਂਨੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਅਤੇ ਪੌਿਦਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਗਿੜਆ ਂਨੇ ਖੇਤਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਝੰਬ
ਿਦੱਤੇ। 26 ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾ ਂਿਜੱਥੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।

27 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ
ਲੋਕ ਗਲਤ ਹਨ। 28 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਜ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”

29 ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਉੱਠਾਵਾਗਂਾ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ
ਗਰਜਨਾ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਧਰਤੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ। 30 ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”

31 ਸਣ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੌ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਪਲਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੌਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। 32 ਪਰ ਕਣਕ ਦੂਿਜਆ ਂਅਨਾਜਾ ਂਤੋਂ
ਪਛੇਤੀ ਪਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

33 ਮੂਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ। ਅਤੇ ਗਰਜ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਰੁਕ ਗਈ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਬਾਿਰਸ਼ ਵੀ ਹਟ ਗਈ।

34 ਜਦੋਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੀਂਹ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਅਤੇ ਗਰਜ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਫ਼ੇਰ ਿਜ਼ਦ ਫ਼ੜ
ਲਈ। 35 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ

ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ।

ਿਟੱਡੀ ਦਲ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾਹ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ
ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਰਸ਼ਮੇ

ਿਦਖਾ ਸੱਕਾ।ਂ 2 ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾ-ਂ
ਪੋਿਤਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਿਰਸ਼ਿਮਆ ਂਅਤੇ ਕਾਰਨਾਿਮਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸੱਕੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

3 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਇਬਰਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਂਗੇ? ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਿਦਉ। 4 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਿਦਉਂਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ
ਕਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਛੱਡਾਗਂਾ। 5 ਿਟੱਡੀਆ ਂਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫ਼ੈਲ
ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਿਟੱਡੀਆ ਂਇਨੰੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ
ਆਵੇਗੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਟੱਡੀਆ ਂਖਾ
ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਿਟੱਡੀਆ ਂਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚਲੇ ਹਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 6

ਿਟੱਡੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾ,ਂ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਇਨੰੀਆ ਂਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-
ਦਾਿਦਆ ਂਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਟੱਡੀਆ ਂਦੀ ਇਨੰੀ ਵੱਡੀ ਤੌਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ
ਿਕ ਿਮਸਰੀ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹਨ।’” ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾ ਂਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ।

7 ਤਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸੇ ਰਹਾਗਂੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ
ਿਦਉਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਿਮਸਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

8 ਇਸ ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ ਜਾਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

9 ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜੁਆਨ ਤੇ ਬੁੱਢੇ, ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾ-ਂਧੀਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਵਾਗਂੇ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਵਾਸਤੇ
ਹੈ।”

10 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-
ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ
ਰਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। 11 ਆਦਮੀ ਜਾਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਮੰਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸੱਕਦੇ।” ਫ਼ੇਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਉੱਠਾ ਅਤੇ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਟੱਡੀਆ ਂਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲ
ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਿਟੱਡੀਆ ਂਉਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆ ਂਿਜਹੜੇ ਗਿੜਆ ਂਨੇ
ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਸਨ।”

13 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਈ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗਾਈ। ਹਵਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ
ਵਗਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹਵਾ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਿਟੱਡੀਆ ਂਲੈ
ਆਈ। 14 ਿਟੱਡੀਆ ਂਉੱਡਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਬੈਠ ਗਈਆ।ਂ ਇਨੰੀਆ ਂਿਟੱਡੀਆ ਂਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆ ਂਗਈਆਂ
ਸਨ। ਅਤੇ ਇਨੰੀਆ ਂਿਟੱਡੀਆ ਂਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 15 ਿਟੱਡੀਆ ਂਨੇ
ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਢੱਕ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਿਗਆ। ਿਟੱਡੀਆ ਂਨੇ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਪੌਦਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦਾ ਹਰ ਉਹ ਫ਼ਲ ਖਾ ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਗਿੜਆਂ
ਨੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਕੱਧਰੇ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਂਜਾ ਂਪੌਿਦਆ ਂਉੱਤੇ ਪੱਤੇ
ਨਹੀਂ ਬਚੇ।

16 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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17 ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਿਦਓ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ
ਇਸ ਮੌਤ (ਿਟੱਡੀ ਦਲ) ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ।”

18 ਮੂਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
19 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਟੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਉਡਾਕੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਿਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। 20 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

ਹਨੇਰਾ

21 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਠਾ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਨੰਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸੱਕੋਂਗੇ।”

22 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਠਾਇਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ
ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਨੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ। ਹਨੇਰਾ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਿਰਹਾ।
23 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਤੰਨ
ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਿਕਸੇ ਥਾ ਂਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਪਰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਓੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੀ।

24 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਿਲਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਤੇ ਪਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ।”

25 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂੇ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਗਂੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਤੇ ਬਲੀਆਂ
ਵੀ ਦੇਵੋਂਗੇ। 26 ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਕੋਈ ਖੁਰ ਵੀ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ
ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਗਂੇ
ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਆਪਣੇ ਲਈ
ਿਲਜਾਣੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ।ਂ”

27 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 28 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਥੋਂ
ਚੱਿਲਆ ਜਾਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਫ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਆਵੇਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ
ਿਮਲਣ ਆਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ।”

29 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ
ਹੈਂ। ਮੈਂ ਦੋਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾਗਂਾ।”

ਪਲੋਿਠਆ ਂਦੀ ਮੌਤ

ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ
ਿਮਸਰ ਉੱਪਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ; ‘ਆਦਮੀਓ ਅਤੇ ਔਰਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਪਾਸੋਂ ਸੋਨਾ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਮੰਗੋ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਿਮਹਰਬਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਿਮਸਰੀ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।’”

4 ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ,
ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਾਗਂਾ, 5 ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜਨਿਮਆ ਹਰ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤ,
ਿਮਸਰ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਨਾਜ ਪੀਹਣ ਵਾਲੀ
ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ। 6 ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਪੈਣ
ਵਾਲੇ ਵੈਣ ਇਨੇ ਭੈੜੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ
ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੈਣਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੋਣਗੇ। 7 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਭੌਕੇਗਾ।’ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੋਈ
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ
ਿਮਸਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ (ਿਮਸਰੀ),
ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ‘ਜਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ।’ ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਗਂਾ।” ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

9 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਾ ਸੱਕਾ।ਂ” 10 ਇਹੀ ਕਾਰਣ
ਹੈ ਿਕ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਸ਼ਮੇ
ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਇਨੰਾ ਿਜ਼ੱਦੀ
ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਦੰਦਾ।

ਪਸਾਹ

ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਹ ਮਹੀਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਬਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ; ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ, ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਿਲਆਉਣ ਪਵੇਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਜਣੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਲੇਲਾ। 4 ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਲੇਲਾ ਖਾ ਸੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੰਦੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਲੇਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਲੇਲਾ ਇੱਕ
ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਜਾਨਵਰ ਜੁਆਨ ਭੇਡੂ ਜਾ ਂਜੁਆਨ ਬੱਕਰਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਚੌਦਵੇਂ ਿਦਨ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਿਦਨ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। 7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾ ਂਦੀਆ ਂਚੁਗਾਠਾ ਂਦੇ
ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਪਾਿਸਆ ਂਉੱਤੇ ਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੋਜਣ ਖਾਣ।

8 “ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ
ਲਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੀਆ ਂਬੂਟੀਆ ਂਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 9

ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਉਬਾਲੋ। ਪੂਰੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ
ਭੁਂਨੋ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੇਲੇ ਦੀ ਿਸਰੀ, ਲੱਤਾ ਂਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। 10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਉਸੇ ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਮਾਸ
ਸਵੇਰ ਲਈ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

11 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਸੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ-ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਲੈ ਿਗਆ।

12 “ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਾਗਂਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ
ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪਲੋਠੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਦਰਸਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ
13 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾ ਂਉੱਤੇ ਖੂਨ, ਖਾਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਗਂਾ
ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
ਸੁੱਟਾਗਂਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈੜੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।

14 “ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਂਗੇ-ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ। 15 ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਲਈ ਪਤੀਰੀ
ਰੋਟੀ ਖਾਵੋਂਗ਼ੇ। ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰਾ
ਖਮੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦਉਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਖਮੀਰ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 16 ਛੁੱਟੀਆ ਂਦੇ ਪਿਹਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾਵਾਂ
ਹੋਣਗੀਆ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ। 17 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਰਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਟੋਿਲਆ ਂਿਵੱਚ
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ ਸਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਿਦਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੇਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ।
18 ਇਸ ਲਈ, ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 14ਵੇਂ ਿਦਨ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ
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ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 21ਵੇਂ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਾਵੋਂਗੇ। 19 ਸੱਤਾਂ
ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਜਾ ਂਿਵਦੇਸ਼ੀ ਜਨਿਮਆ ਵਾਸੀ, ਿਜਹੜਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਮੀਰ ਖਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਮੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੋਂਗੇ। ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ
ਹੋਵੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੋਂਗੇ।”

21 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਲੇਲੇ ਿਲਆਵੋ। ਪਸਾਹ ਲਈ ਲੇਲੇ
ਿਜ਼ਬਾਹ ਕਰੋ। 22 ਜ਼ੂਫ਼ੇ ਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਿਪਆਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਡੋਬੋ। ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਦੀਆ ਂਸਰਦਲਾ ਂਦੇ ਪਾਸੇ
ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਮਲੋ। ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 23 ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪਲੋਠੀ ਸੰਤਾਨ
ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੰਘੇਗਾ, ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਦੀਆ ਂਚੁਗਾਠਾ ਂਦੇ
ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਪਾਿਸਆ ਂਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ
ਬਚਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 24 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਯਾਦ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 25 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਵੋਂ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 26

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਸਮ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ?ਂ’ 27

ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਖੋਂਗੇ, ‘ਇਹ ਪਸਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਦਰ ਲਈ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬਚਾ ਿਲਆ।’”

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
28 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਓਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

29 ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀ ਦੇ
ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ। ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। 30 ਉਸ ਰਾਤ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਿਗਆ। ਿਫ਼ਰਊਨ, ਉਸ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ

31 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਾਤ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ।
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦਉ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰੋ। 32 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਜਾ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ
ਅਸੀਸ ਿਦਉ।” 33 ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੇਤੀ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਆਿਖਆ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ
ਜਾਵਾਗਂੇ।”

34 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚ ਖਮੀਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ
ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਟੇ ਦੀਆ ਂਤੌਣਾ ਂਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਬੰਨ੍ਹੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮੋਿਢਆ ਂਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਿਲਆ। 35 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਓਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਮਸਰੀ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਕੋਲ
ਗਏ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਮੰਗੇ। 36 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਵੱਲ ਿਮਹਰਬਾਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੀ, ਿਦੱਤਾ। ਇਝੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰੀਆ ਂਤੋਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕੀਮਤੀ
ਮਲਕੀਅਤਾ ਂਲੈ ਲਈਆ।ਂ

37 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਰਾਮਸੇਸ ਤੋਂ ਸੁੱਕੋਥ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਬੱਿਚਆ ਂਤੋਂ
ਿਬਨਾ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 6,00,000 ਆਦਮੀ ਸਨ। 38 ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ-ਇਹ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਹੀ ਿਮਸਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 39 ਨਾ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ
ਆਪਣੇ ਆਟੇ ਿਵੱਚ ਖਮੀਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਸੀ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ

ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ
ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਰੁਕੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਬਨਾ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਰੋਟੀਆ ਂਸੇਕੀਆ।ਂ

40 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ 430 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਲਈ ਰਹੇ। 41 ਚਾਰ ਸੌ
ਤੀਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਂ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ ਨੇ ਿਮਸਰ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ। 42 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਕਰਨੀ
ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਰੱਖਣਗੇ।

43 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਸਾਹ ਲਈ ਇਹ ਨੇਮ ਹਨ;
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 44 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਗੁਲਾਮ
ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 45 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼
ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਪਸਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੈ।

46 “ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ
ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਡੀ ਨਾ ਤੋੜੋ। 47 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 48 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਇਸਰਾਏਲੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਸਾਹ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਿਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਭੋਜਨ ਸਾਝਂਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾ ਂਉਹ
ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸੱਕਦਾ। 49 ਇਹੀ ਿਬਵਸਥਾ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਹਰੀ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹੈ-ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ
ਹੈ।”

50 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। 51 ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਿਦਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਲੋਕ ਟੋਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਚੱਲੇ
ਗਏ।

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਹਰੇਕ ਉਹ ਨਰ ਦੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਪਿਹਲੋਠਾ ਨਰ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਹਰ

ਪਿਹਲੋਠਾ ਨਰ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
3 ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਓ। ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ

ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਮੀਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
4 ਅੱਜ ਹਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। 5 ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਾਨੀਆ,ਂ ਿਹੱਤੀਆ,ਂ ਅਮੋਰੀਆ,ਂ ਿਹੱਵੀਆ ਂਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ
ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਦਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਇਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6 “ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ
ਮਹਾ ਂਭੋਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭੋਜ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਆਦਰ ਦਰਸਾਵੇਗਾ। 7 ਇਸ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਖਮੀਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਥਾ ਂਵੀ ਖਮੀਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 8 ਇਸ
ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਇਸ
ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ
ਸੀ।’

9 “ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ  ਿਨਸ਼ਾਨ ਵਾਗਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲ੍ਹਾਂ
ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ
ਸੀ। 10 ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ।

11 “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ
ਦੇਵੇਗਾ, 12 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪਿਹਲੋਠਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਰਪਨ ਕਰਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਜੰਿਮਆ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਹਰੇਕ ਪਿਹਲੋਠੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਵਾਪਸ ਖਰੀਿਦਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਖੋਤਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ
ਿਗੱਚੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ
ਖਰੀਿਦਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

14 “ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ‘ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?’ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਵਾਬ ਿਦਉਂਗੇ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾ ਂਗੁਲਾਮ ਸਾ।ਂ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਿਲਆਇਆ। 15 ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਿਜ਼ੱਦੀ
ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਹਰ ਪਲੋਠੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। (ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ
ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।) ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪਿਹਲੋਠਾ ਨਰ
ਜਾਨਵਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਹਰੇਕ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾ।ਂ’ 16 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ  ਹੋਏ ਧਾਗੇ ਵਾਗਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਸਾਹਮਣੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਵਾਗਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ।”

ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

17 ਜਦੋਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਫ਼ਲੀਸਤੀਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ ਸੜਕ
ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦ ਿਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਹ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਦਲ ਕੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ।” 18 ਇਸ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੀ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਦੀ
ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਛੱਿਡਆ,
ਉਹ ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ-ਬਰ-ਿਤਆਰ ਸਨ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਘਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

19 ਮੂਸਾ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀਆ ਂਅਸਥੀਆ ਂਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈਆ।ਂ (ਮਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ
ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਅਸਥੀਆ ਂਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣੀਆ ਂਚੇਤੇ
ਰੱਖਣਾ।”)

ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

20 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੁੱਕੋਥ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਏਥਾਮ ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ
ਲਾਇਆ। ਏਥਾਮ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। 21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਰਸਤਾ ਿਦਖਾਇਆ।
ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਵਰਿਤਆ
ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਿਦਖਾਉਣ
ਲਈ ਵਰਿਤਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਦੰਦੀ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸੱਕਣ। 22 ਲੰਮਾ ਬੱਦਲ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ
ਪੀ-ਹਹੀਰੋਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਿਮਗਦੋਲ
ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਬਆਲ-ਸਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਤ

ਗੁਜ਼ਾਰਨ। 3 ਿਫ਼ਰਊਨ ਸੋਚੇਗਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਭਟਕ
ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾ ਂਨਹੀਂ। 4 ਮੈਂ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਿਲਆਵੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ” ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਿਨਆ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ।

ਿਫ਼ਰਊਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

5 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਸੂਹ ਿਮਲੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚ ਿਨਕਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਕੀਤੇ ਿਨਆ ਂਬਾਰੇ ਮਨ ਬਦਲ ਿਲਆ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੱਜਣ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤਾ?
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਗੁਆ ਲਏ ਹਨ।”

6 ਇਸ ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਏ। 7 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 600 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਬੰਦੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੱਥ ਨਾਲ ਲਈ। ਹਰ ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ। 8

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ।

9 ਿਮਸਰੀ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਰੱਥ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾ ਘੇਿਰਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਕੰਢੇ ਬਆਲ-ਸਫ਼ੋਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪੀ-ਹਹੀਰੋਥ ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ
ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

10 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ
ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ,
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। 11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਉਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਮਾਰਨ ਲਈ
ਿਕਉਂ ਿਲਆਦਂਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਮਰ ਸੱਕਦੇ ਸਾ-ਂਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਕਬਰਾ ਂਸਨ। 12 ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੇਗੀ।
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ।
ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆ ਂਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ।’ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ
ਆਕੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਓੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਰਿਹਣਾ ਵੱਧੇਰੇ ਚੰਗਾ
ਹੁੰਦਾ।”

13 ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਡਰੋ ਨਾ। ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਿਦ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ
ਖਲੋਵੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ
ਫ਼ੇਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਮਸਰੀਆ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ। 14 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਤਂ ਰਹੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ।”

15 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਪੁਕਾਰ
ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ ਲਈ ਆਖੋ। 16 ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਪਾਟ
ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸੱਕਣਗੇ। 17 ਮੈਂ
ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ।
ਪਰ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ, ਉਸ ਦੇ ਘੋਿੜਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱਥਾਂ
ਤੋਂ ਪਰਤਾਪਮਈ ਹੋਵਾਗਂਾ। 18 ਫ਼ੇਰ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰ
ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਅਤੇ ਰੱਥਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਆਗਂਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਸਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ

19 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਿਗਆ। (ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।) ਇਸ ਅਲੀ ਲੰਮਾ
ਬੱਦਲ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 20

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੱਦਲ ਿਮਸਰੀਆ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ
ਿਗਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਿਮਸਰੀਆ ਂਲਈ ਹਨੇਰਾ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਮਸਰੀ ਉਸ ਰਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।

21 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗਾਈ। ਹਵਾ ਰਾਤ ਭਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਟ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤੀ। 22 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੁੱਕੀ ਥਾ ਂਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਵਾਗਂ ਸੀ।
23 ਫ਼ੇਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਥਾ ਂਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 24 ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੰਮੇ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ
ਰਾਹੀਂ ਿਮਸਰੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆ ਂਦੇ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ
ਮੁਸੀਬਤ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੰਸ਼ੋਪੰਚ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 25 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ
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ਰੱਥਾ ਂਦੇ ਪਹੀਆ ਂਨੂੰ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਥਾ ਂਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਿਮਸਰੀ ਚੀਕੇ, “ਆਓ ਆਪਾ ਂਇੱਥੋਂ ਿਨਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

26 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਪਰ
ਉੱਠਾ। ਪਾਣੀ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਰੱਥਾ ਂਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਨੂੰ ਡੋਬ
ਦੇਵੇਗਾ।”

27 ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਫ਼ੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਲੀ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਦੌਿੜਆ।
ਿਮਸਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋੜ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। 28 ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਰੀ
ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰੱਥਾ ਂਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਨੂੰ ਡੋਬ ਿਦੱਤਾ।
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੌਜ
ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ।

29 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ।
ਪਾਣੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧਾ ਂਵਾਗਂ ਖਲੋਤਾ ਿਰਹਾ। 30 ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਿਦਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਦ
ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਿਮਸਰੀ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਦੀਆਂ
ਲਾਸ਼ਾ ਂਦੇਖੀਆ।ਂ 31 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦੋਂ
ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ
ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੀਤ

ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ
ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ:
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਗਾਵਾਗਂਾ।

ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।
2 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

3 ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

4 ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਰੱਥਾਂ
ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।

ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਫ਼ੌਜੀ
ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ।

5 ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੱਜ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾ ਂਵਾਗਂ ਹੇਠਾ ਂਡੁੱਬ ਗਏ।

6 “ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭੰਨ ਿਦੱਤਾ।

7 ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਤੇਰੇ ਕਰੋਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,
ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਕੱਖਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

8 ਿਜਹੜਾ ਸਾਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਨਾਸਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਛੱਿਡਆ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਿਦੱਤਾ।

ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਕੰਧ ਬਣ ਿਗਆ।
ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੀਆ ਂਗਿਹਰਾਈਆ ਂਤਾਈਂ ਠੋਸ ਬਣ ਿਗਆ।

9 “ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਿਖਆ,
‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾਗਂਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਦੌਲਤ ਵੰਡ ਲਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ।

ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗੀ।’
10 ਪਰ ਤੂੰ ਫ਼ੂਕ ਮਾਰੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ।

ਉਹ ਿਸੱਕੇ ਵਾਗਂ ਡੂੰਘੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ।

11 “ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਹਨ?
ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ
ਤੂੰ ਅਦਭੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਂ
ਤੂੰ ਅਦਭੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

12 ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ,
ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਗਲ ਗਈ।

13 ਪਰ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ
ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ।

ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਕੀਤੀ।

14 “ਦੂਸਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣਗੇ।

15 ਅਦੋਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਬਣਗੇ।
ਮੋਆਬ ਦੇ ਆਗੂ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣਗੇ।
ਕਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

16 ਉਹ ਲੋਕ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖਣਗੇ।

ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ
ਤੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੀਕ ਚੱਟਾਨ ਵਾਗਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਣਗੇ।

17 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਆਪਣੇ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਂਗਾ।

ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਰਿਹਣ ਦੇਵੇਂਗਾ।
ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵੇਂਗਾ।

18 “ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।”
19 ਹਾ,ਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਅਤੇ

ਰੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਦਂਾ। ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਲੰਘ ਗਏ।

20 ਤਾ ਂਹਾਰੂਨ ਦੀ ਭੈਣ, ਔਰਤ ਨਬੀਆ ਿਮਰਯਮ, ਨੇ ਤੰਬੂਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ।
ਿਮਰਯਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾ ਂਗਾਉਣ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀਆ।ਂ 21 ਿਮਰਯਮ ਨੇ ਇਹ
ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਏ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਓ।
ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾ ਂਨੂੰ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ

22 ਮੂਸਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰਾ ਂਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾ ਂਸੂਰ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ
ਅੰਦਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। 23 ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਆ ਂਲੋਕ ਮਾਰਾਹ ਆ
ਗਏ। ਮਾਰਾਹ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਕੌੜਾ ਸੀ। (ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ
ਥਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਾਹ ਸੀ।)

24 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਅੱਗੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਵਾਗਂੇ?”

25 ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਿਦਖਾਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂਨ ਿਦੱਤਾ।
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ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪਰੱਿਖਆ। 26 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਾਨੂਨ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰੀਆ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਿਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

27 ਫ਼ੇਰ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਿਲਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਏਿਲਮ ਿਵਖੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 12
ਚਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਖਜੂਰਾ ਂਦੇ 70 ਰੁੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ
ਲਾ ਿਲਆ।

ਇਸਰਾਏਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਭੇਜਣਾ

ਫ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਏਿਲਮ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨਈ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਆ
ਗਏ, ਏਿਲਮ ਤੇ ਸੀਨਈ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਦਰ੍ਹਾ ਂਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। 2 ਤਾਂ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅੱਗੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। 3 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਿਬਹਤਰ
ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓੱਥੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਤਾ ਂਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਤਾ ਂਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਦਂਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵਾਗਂੇ।”

4 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਵਰ੍ਹਾਵਾਗਂਾ।
ਇਹ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕ ਲੋਕ ਓਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ 5 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਦਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਦੋ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਹੈ।”

6 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ। 7 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਦੇਖੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ
ਸਾਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਰਾਮ
ਕਰ ਸੱਕੋਂ।”

8 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਸੁਣ ਲਈਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਟੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ
ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਰਾਮ
ਕਰ ਸੱਕਾਗਂੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

9 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ, ‘ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਸੁਣ ਲਈਆ ਂਹਨ।’”

10 ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ
ਥਾ ਂਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਰੂਨ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁੜੇ ਅਤੇ
ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਇੱਕ ਬੱਦਲ
ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 12 “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆਂ
ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਸੁਣ ਲਈਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ, ‘ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ
ਖਾਵੋਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੋਂਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ
ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।’”

13 ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਇਲਾ ਂਡੇਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਆਈਆ।ਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮਾਸ ਲਈ
ਇਹ ਪੰਛੀ ਫ਼ੜ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤ੍ਰੇਲ ਪਈ
ਸੀ। 14 ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਲ ਸੁੱਕ ਗਈ ਤਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਰੇ ਦੀਆ ਂਪਤਲੀਆ ਂਪਰਤਾਂ
ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਸੀ। 15 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, “ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ” ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ

ਆਿਖਆ, “ਇਹੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
16 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਜੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਓਮਰ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’”

17 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ। 18 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਮਾਿਪਆ
ਜਾਦਂਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ
ਬੰਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

19 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਾ
ਬਚਾਓ।” 20 ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ
ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਨ ਲੱਗਾ। ਮੂਸਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ।

21 ਹਰ ਸਵੇਰ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰਦਾ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਿਪਹਰ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਿਪਘਲ ਜਾਦਂਾ
ਅਤੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾਦਂਾ।

22 ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੁੱਗਣਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ
ਲਈ ਦੋ ਓਮਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ।

23 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹੀ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਿਕਉਂਿਕ ਕੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਦਰ
ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ, ਸਬਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜੰਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਲ ਸਵੇਰ ਲਈ ਬਚਾ ਲਵੋ।”

24 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲਈ ਬਚਾ ਿਲਆ।
ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਕੀੜੇ
ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

25 ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਸਬਤ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ ਹੈ। ਕਲ ਦਾ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਭੋਜਨ ਖਾਵੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ। 26 ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇ ਿਦਨ
ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸੱਤਵਾ ਂਿਦਨ ਅਰਾਮ ਕਰਨ
ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਏਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ।”

27 ਸ਼ਿਨਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। 28 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਿਬਵਸਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਰਹੋਂਗੇ? 29 ਦੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਦਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਿਦਨਾ ਂਲਈ
ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਿਹ ਕੇ
ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।” 30 ਇਸ ਲਈ
ਲੋਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

31 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ “ਮੰਨ” ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੰਨ ਧਣੀਏ ਦੇ
ਛੋਟੇ ਸਫ਼ੇਦ ਬੀਜਾ ਂਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੁਆਦ ਸ਼ਿਹਦ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕੇਕ
ਵਰਗਾ ਸੀ। 32 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ; ‘ਇਸ ਭੋਜਨ
ਦੇ ਅੱਠ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਲਈ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਇਸ ਭੋਜਨ
ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ ਸੀ।’”

33 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਜੱਗ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਅੱਠ ਕੱਪ ਮੰਨ ਦੇ ਭਰੋ। ਇਸ ਮੰਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਬਚਾਵੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਲਈ ਬਚਾਵੋ।” 34 (ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਬਾਦ
ਿਵੱਚ ਓਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਰੂਨ
ਨੇ ਮੰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ।) 35 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ 40 ਸਾਲਾ ਂਤੀਕ ਮੰਨ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਹਣ ਯੋਗ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਿਕ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। 36 (ਿਜਸ ਪੈਮਾਨੇ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਓਮਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਓਮਰ
ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।)
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ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਨ ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚਲੇ।
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਥਾ ਂਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾ ਂਸਫ਼ਰ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਰਫ਼ੀਦੀਮ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਡੇਰਾ

ਲਾ ਿਲਆ। ਓੱਥੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮੂਸਾ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ
ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਦਉ।”

ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰੱਖ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?”

3 ਪਰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਪਆਸੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆ।ਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਉਂ ਿਲਆਏ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਿਲਆਏ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਮਰ ਜਾਣ?”

4 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, “ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।”

5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ।
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ
ਲੈ। ਇਹੀ ਸੋਟੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਨੀਲ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸੀ। 6 ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰੇਬ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਉਸ ਚੱਟਾਨ
ਉੱਪਰ ਮਾਰੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਿਨਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ
ਸੱਕਣਗੇ।”

ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ। 7 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਬਾਹ ਅਤੇ ਮੱਸਾਹ ਰੱਿਖਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹੀ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰੱਖ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨਾਲ ਯੁੱਧ

8 ਰਫ਼ੀਦੀਮ ਿਵਖੇ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਲੜੇ। 9 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਚੁਣੋ ਅਤੇ
ਜਾਕੇ ਕਲ ਨੂੰ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ
ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਟੀ ਫ਼ੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ।”

10 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਮਾਲੇਕੀ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਿਗਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਹੂਰ ਪਹਾੜੀ ਦੀ
ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਗਏ। 11 ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਿਜੱਤ ਜਾਦਂੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠਾ ਂਕਰਦਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਦਂੇ।

12 ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਕ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ
ਤਰਕੀਬ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾ ਂਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ। ਇਸ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਰੱਖ ਿਦੱਤੀ। ਫ਼ੇਰ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਹੂਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ। ਹਾਰੂਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਸੀ ਅਤੇ ਹੂਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੇ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। 13 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।

14 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਯਾਦ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਕਿਹ ਿਕ ਮੈਂ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ
ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।”

15 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਰੱਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਝੰਡਾ ਹੈ।” 16 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਵੱਲ ਉੱਠਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਲਿੜਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ

ਮੂਸਾ ਦਾ ਸੌਹਰਾ, ਿਯਥਰੋ, ਿਮਦਯਾਨ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ

ਦੀ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 2 ਇਸ ਲਈ ਿਯਥਰੋ ਮੂਸਾ ਕੋਲ
ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਿਯਥਰੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਸੱਪੋਰਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਇਆ। (ਿਸੱਪੋਰਾਹ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।)
3 ਿਯਥਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਲਆਇਆ। ਪਿਹਲੇ ਪੁੱਤਰ
ਦਾ ਨਾਮ ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਿਮਆ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ,
“ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹਾ।ਂ” 4 ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਅਜ਼ਰ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।”
5 ਇਸ ਲਈ ਿਯਥਰੋ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬਤ
(ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ) ਨੇੜੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਿਯਥਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।

6 ਿਯਥਰੋ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ। ਿਯਥਰੋ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ
ਸੌਹਰਾ ਿਯਥਰੋ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋਹਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ”

7 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੂਸਾ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ। ਦੋਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖਬਰ
ਸਾਰ ਪੁੱਛੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ। 8

ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਯਥਰੋ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਈਆ।ਂ
ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

9 ਜਦੋਂ ਿਯਥਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਤਾ ਂਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆ ਂਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। 10

ਿਯਥਰੋ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

11 ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ

ਕੀਤਾ।”
12 ਿਯਥਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦਰ ਲਈ ਕੁਝ ਬਲੀਆ ਂਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ

ਆਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਿਯਥਰੋ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ।

13 ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਸੀ। ਓੱਥੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ
ਹੋਣਾ ਿਪਆ।

14 ਿਯਥਰੋ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਇਹ ਿਕਉਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਿਨਆਕਂਾਰ ਿਕਉਂ ਹੈਂ?
ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?”

15 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਿਨਆ ਂਪੁੱਛਾ।ਂ 16 ਜੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ। ਮੈਂ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਕਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ”

17 ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ
ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਇਹ ਤੇਰੇ ਇੱਕਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ
ਇੱਕਿਲਆ ਂਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਥਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਥਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। 19 ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ
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ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਸੁਣਨੀਆ ਂਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 20

ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਬਧੀ ਨਾ ਤੋੜਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਣ
ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੱਸ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 21

ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਆਕਂਾਰ ਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇਕ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਚੁਣ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ-ਉਹ

ਆਦਮੀ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੁਣ ਿਜਹੜੇ
ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਬਦਲਣ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਹਾਕਮ ਬਣਾ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀਆ,ਂ ਸੌ ਆਦਮੀਆ,ਂ ਪੰਜਾਹ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ
ਦਸ ਆਦਮੀਆ ਂਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਕਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 22 ਇਨ੍ਹਾ ਂਹਾਕਮਾ ਂਨੂੰ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਹ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਦੇਣ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ
ਖੁਦ ਿਨਪਟਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਹ ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਝਂਾ ਕਰ
ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। 23 ਜੇ ਤੂੰ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇੱਕ ਹੋਵੇਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਂਸੁਲਝੀਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।”

24 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਯਥਰੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ। 25

ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ। 1,000 ਆਦਮੀਆ,ਂ 100 ਆਦਮੀਆ,ਂ 50 ਆਦਮੀਆਂ
ਅਤੇ 10 ਆਦਮੀਆ ਂਉੱਪਰ ਹਾਕਮ ਸਨ। 26 ਇਹ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਿਨਆਕਂਾਰ ਸਨ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਝਗੜ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਹਾਕਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆ
ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨਾ
ਸੀ।

27 ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ, ਿਯਥਰੋ ਨੂੰ ਅਲਿਵਦਾ ਆਖੀ।
ਅਤੇ ਿਯਥਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ
ਸੀਨਈ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਫ਼ੀਦੀਮ ਤੋਂ ਸੀਨਈ
ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹੋਰੇਬ

ਪਰਬਤ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। 3 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖ; 4 ‘ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ। 5 ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ
ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਮੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਿਦਆਂ
ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 6 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੌਮ ਹੋਵੋਂਗੇ-ਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਿਰਆਸਤ।’
ਮੂਸਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਆਿਖਆ
ਹੈ।”

7 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਉਤਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 8 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਾਗਂੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।”

ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ। 9 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਾਗਂਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਦਆ ਂਸੁਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ
ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਖੇਂ।”

ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਆਖੀਆ ਂਸਨ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਅਤੇ ਕਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ
ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣ।
11 ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ। ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ
ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। 12 ਪਰਬਤ ਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਿਖੱਚ ਦੇਵੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਲਕੀਰ ਨਾ ਟੱਪਣ ਦੇਵੀਂ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ
ਪੱਥਰਾ ਂਜਾ ਂਤੀਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਜਾਨਵਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਰ੍ਹੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਿਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।”

14 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਏ।

15 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

16 ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਰਬਤ੍ਰ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਣਾ ਬੱਦਲ ਹੇਠਾਂ
ਆਇਆ। ਓੱਥੇ ਗਰਜ ਅਤੇ ਚਮਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਦੇ ਿਸੰਗ ਦੀ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। 17 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ।
18 ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਧੂੰਆ ਂਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਉੱਠ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਭਠੀ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅਗਨੀ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਬਤ
ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। 19 ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਮੂਸਾ
ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗਰਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ।

20 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਹੇਠਾ ਂਆਇਆ। ਯਹੋਵਾਹ
ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ।

21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇਠਾ ਜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। 22 ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ
ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ।”

23 ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਲੋਕ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦੇ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਿਖੱਚ ਿਦਆ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲਕੀਰ
ਟੱਪਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਿਦਆ।ਂ”

24 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇਠਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਜਾ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ। ਪਰ ਜਾਜਕਾ ਂਜਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ
ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਿਦਆਗਂਾ।”

25 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਹੇਠਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੀਆ।ਂ

ਦਸ ਹੁਕਮ

ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ,
2 “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਂਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ;
3 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ।
4 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਜਾ ਂਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੁੱਤ ਜਾ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਨਾ ਬਨਾਓ। 5 ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜਾ ਂਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਿਦਆਂ
ਦੇਖਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਪੁੱਤਾ ਂਪੋਿਤਆ ਂਅਤੇ ਪੜਪੋਿਤਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। 6 ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
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ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਪੀੜੀਆ ਂਤੱਕ
ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵਾਗਂਾ।
7 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ
ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ।
8 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਦਨ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 9 ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ
ਛੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰੋ। 10 ਪਰ ਸੱਤਵਾ ਂਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦਰ
ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਓਸ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ-ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾ-ਂਧੀਆ,ਂ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ-ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ
ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਛੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ
ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਬਤ-ਅਰਾਮ ਦੇ
ਿਦਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਿਦਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।
12 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾ ਂਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਿਜਉਂ ਸੱਕੋ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
13 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
14 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
15 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
16 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
17 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾ ਂਦਾਸੀਆ,ਂ ਉਸ ਦੇ ਬਲਦ ਜਾ ਂਖੋਤੇ
ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।”

ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ

18 ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬੱਦਲਾ ਂਦੀ ਗਰਜ ਸੁਣੀ ਅਤੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਬਜਲੀ ਿਲਸ਼ਕਦੀ, ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਚੋਂ ਧੂੰਆ ਂਉੱਠਦਾ ਦੇਿਖਆ। ਉਹ
ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾ ਂਹਟ ਗਏ। 19 ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਸੁਣਾਗਂੇ।
ਪਰ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਜੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਗਂੇ।”

20 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਡਰੋ ਨਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੱਖਣ
ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ।”

21 ਲੋਕ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੂਸਾ ਉਸ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਵੱਲ
ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। 22 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣ ਲਈ ਆਿਖਆ: “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 23 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨੇ ਜਾ ਂਚਾਦਂੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

24 “ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਦਂ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀ ਵਜੋਂ ਭੇਂਟ ਕਰੋ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ
ਭੇਡਾ ਂਜਾ ਂਪਸ਼ੂਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਿਜਹਾ ਹਰ ਉਸ ਥਾ ਂਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਵਾਗਂਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਆਗਂਾ।
25 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਵੇਦੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੱਥਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾ ਂਨਾਲ ਤਰਾਿਸ਼ਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। 26 ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆ ਂਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ ਜੇ
ਓੱਥੇ ਪੌੜੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਤਾ ਂਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਜਗਵੇਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਸਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।”

ਹੋਰ ਨੇਮ ਤੇ ਹੁਕਮ

ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਹੋਰ ਨੇਮ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ:

2 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਯਹੂਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ, ਤਾ ਂਉਹ ਗੁਲਾਮ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਿਸਰਫ਼ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ। 6 ਸਾਲਾ ਂਬਾਦ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 3 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਿਵਆਿਹਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ
ਸਮੇਂ ਿਵਆਿਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 4 ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਿਵਆਿਹਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤਾ ਂਸੁਆਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਪੁੱਤਰਾ ਂਜਾ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ
ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ
ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

5 “ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਿਨਆ ਂਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ-ਮੈਂ ਰੁਕਾਗਂਾ।’ 6 ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇ, ਤਾ ਂਸੁਆਮੀ ਨੂੰ
ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਿਨਆਕਂਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦਰਵਾਜੇ
ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਤੱਖੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰੇਗਾ।

7 “ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ
ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਓਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਮਰਦ
ਗੁਲਾਮਾ ਂਲਈ ਹਨ। 8 ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਸ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਵੇਚ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। 9 ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਵਾਗਂ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਵਾਗਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10 “ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਜਾ ਂਕੱਪੜੇ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਿਜਸਦੀ
ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰਣ ਅਿਧਕਾਰਨ ਹੈ। 11 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਿਤੰਨ
ਗੱਲਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਔਰਤ
ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

12 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨੰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 13 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਬਨਾ ਯੋਜਨਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾ ਂਚੁਣਾਗਂਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਭੱਜ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 14 ਪਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਨਫਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮਾਰ ਿਦਓ।

15 “ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

16 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਵਜੋਂ ਵੇਚ
ਸੱਕੇ ਜਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

17 “ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਮਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

18 “ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਜਾ ਂਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ।
(ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਉਂਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਸਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ,
ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਿਟਆ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੀਦਾ।) 19 ਜੇ ਬੰਦਾ ਫ਼ੱਟੜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਦਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣਾ
ਪਵੇ ਤਾ ਂਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੱਟੜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਵੇ। ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਫ਼ੱਟੜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
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ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂਾ।

20 “ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਜਾ ਂਗੁਲਾਮ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਲਾਮ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। 21 ਪਰ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਂਬਾਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਿਦਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ।

22 “ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ
ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਔਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਿਜਸ
ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ
ਪਤੀ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਕੰਨਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵੇ। ਿਨਆਕਂਾਰ ਉਸ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ ਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਿਕੰਨਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 23 ਪਰ ਜੇ ਔਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾ,ਂ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਿਜਸਨੇ ਮਾਿਰਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੀ
ਕੀਮਤ ਦੂਸਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 24 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਅੱਖ, ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ, ਹੱਥ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਰ, 25

ਸੇਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੇਕ, ਝਰੀਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਝਰੀਟ, ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਖਮ ਅਦਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

26 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ
ਦੀ ਉਹ ਅੱਖ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਸਾ ਂਅਤੇ ਦਾਸੀਆ ਂਦੋਹਾਂ
ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। 27 ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਦੰਦ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ
ਦਾਸਾ ਂਅਤੇ ਦਾਸੀਆ ਂਦੋਹਾ ਂਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ।

28 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲਦ ਕਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾ ਂਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਬਲਦ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਸ ਬਲਦ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਲਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 29 ਪਰ ਜੇ ਬਲਦ ਨੇ
ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਮਲੀ ਹੋਵੇ
ਤਾ ਂਮਾਲਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਂਉਸਦੀ ਥਾ ਂਤੇ
ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਲਦ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ
ਬਲਦ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਿਦਓ। 30 ਪਰ ਮਰੇ
ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਸਦਾ ਬਲਦ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਿਨਆਕਂਾਰ ਆਖੇ।

31 “ਉਸੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਿਕਸੇ
ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। 32 ਪਰ ਜੇ ਬਲਦ ਿਕਸੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਵੇ ਤਾ ਂਬਲਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ (ਗੁਲਾਮ ਦੇ) ਮਾਲਕ ਨੂੰ 30 ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਦੇਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਨੇਮ ਦਾਸਾ ਂਅਤੇ ਦਾਸੀਆ ਂਦੋਹਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

33 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੂਹ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਲਾਹ ਦੇਵੇ ਜਾ ਂਉਹ ਕੋਈ
ਟੋਆ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕੇ ਨਾ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਟੋਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। 34 ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਦਾ
ਟੋਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

35 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਲਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ
ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਬਲਦ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਬਲਦ
ਵੇਚਕੇ ਿਮਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਦਮੀ
ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਲਦ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। 36 ਪਰ ਜੇ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਲਦ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਲਾਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਦਾ ਬਲਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬਲਦ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਬਲਦ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਿਡਆ। ਉਸ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਲਦ ਬਦਲੇ ਬਲਦ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲਦ ਮਰੇ
ਹੋਏ ਬਲਦ ਬਦਲੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

“ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਉਂਗੇ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਬਲਦ ਜਾਂ
ਭੇਡ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਵੇਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ

ਸੱਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾਏ ਹੋਏ ਬਲਦ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਬਲਦ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਬਦਲੇ ਚਾਰ ਭੇਡਾ ਂਦੇਣੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ।ਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2 ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ
ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ ਤਾ ਂਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਹਰ ਇੱਕ ਚੁਰਾਏ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਬਦਲੇ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਜਾਨਵਰ ਬਲਦ ਸੀ ਜਾ ਂਖੋਤਾ ਜਾ ਂਭੇਡ।

“ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਿਕਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਿਦਨ ਵੇਲੇ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

5 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਚਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਜਾ ਂਅੰਗੂਰਾਂ
ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ
ਦੇ ਖੇਤ ਜਾ ਂਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜਕੇ ਚਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

6 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਨੂੰ
ਸਾੜਨ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਫ਼ੈਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਗੁਆਢਂੀ ਦੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਜਸ
ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾੜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ
ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

7 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਜਾ ਂਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ
ਹੋ ਜਾਣ ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵੋਂ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਫ਼ੜ ਸੱਕੋਂ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਨਆਕਂਾਰਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਂਹ ਖਾਵੇ ਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ ਚੁਰਾਈਆ।ਂ

9 “ਜੇ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਿਕਸੇ ਬਲਦ ਜਾ ਂਖੋਤੇ ਜਾ ਂਭੇਡ ਜਾ ਂਕੱਪੜੇ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਖੇ,
‘ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ’, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਖੇ, ‘ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ’, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਨਆਕਂਾਰਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਨਆਕਂਾਰ
ਦੋਸ਼ੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਿਹੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ।

10 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਕਸੇ
ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ। ਇਹ ਖੋਤਾ ਜਾ ਂਬਲਦ ਜਾ ਂਭੇਡ ਵੀ ਹੋ
ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਾ ਂਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਾ ਂਕੋਈ
ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 11 ਉਸ ਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਗੁਆਢਂੀ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਇਆ। ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਮਾਲਕ
ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 12 ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਨਵਰ ਉਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਲਕ
ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 13 ਜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਿਜਹੜਾ
ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ।

14 “ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਉਹ ਜਾਨਵਰ
ਮਰ ਜਾਦਂਾ, ਤਾ ਂਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। 15 ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾ ਂਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਾ,ਂ ਜੇ ਗੁਆਢਂੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਾਂ
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ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਉਹ
ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

16 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕੁਆਰੀ ਮੁਿਟਆਰ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 17 ਜੇ ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਵੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ
ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

18 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆਂ
ਨਹੀਂ ਰਿਹਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

19 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ
ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

20 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

21 “ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਿਦਓ ਜਾ ਂਨੁਕਸਾਨ
ਨਾ ਪੁਚਾਓ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ।

22 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਿਜਹੜੇ ਯਤੀਮ ਹਨ। 23 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਧਵਾਵਾ ਂਜਾ ਂਯਤੀਮਾ ਂਨਾਲ ਮੰਦਾ
ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਸੁਣਾਗਂਾ। 24

ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਿਵਧਵਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

25 “ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ
ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਿਬਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। 26 ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਕੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਿਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦੱਤਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੂਰਜ
ਛੁਪਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਓ। 27 ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ
ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਿਤਆ ਂਹ੍ਹ ੋਇਆ ਂਸਰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ
ਕਰੇਗਾ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਿਧਆਨ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਿਮਹਰਬਾਨ ਹਾ।ਂ

28 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਜਾ ਂਆਪਣੇ ਿਨਆਕਂਾਰਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ
ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

29 “ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਅਨਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਲਾ ਂਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਂਟ ਕਰੋਂਗੇ। ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।

“ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਿਦਓ। 30 ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਿਦਓ। ਪਲੋਠੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਕੋਲ ਰਿਹਣ
ਿਦਓ। ਫ਼ੇਰ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ।

31 “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ ਜੋ
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਿਤਆ ਂਅੱਗੇ
ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ
ਗਵਾਹ ਹੋ, ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ
ਕਰੋ।

2 “ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਟੋਿਲਆ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ
ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਬਦਲੋ ਜੋ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗ ਹੈ।

3 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ
ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਤਾ ਂਹੀ ਲਵੋ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।

4 “ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਆਿਚਆ ਹੋਇਆ ਬਲਦ ਜਾ ਂਖੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

5 “ਜੇ ਤਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸੱਕਦਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਲਿਦਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸ
ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ।

6 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ
ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਉਸਦਾ ਿਨਆ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਵਾਗਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

7 “ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਂ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਗਂਾ।

8 “ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਮੁਨਸਫ਼ਾ ਂਨੂੰ ਅੰਿਨ੍ਹਆ ਂਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਤੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾ
ਸੱਕਦੀ ਹੈ।

9 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਿਵਹਾਰ ਨਾ
ਕਰੋ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ।

ਖਾਸ ਛੁੱਟੀਆਂ

10 “ਛੇ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੋ, ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾਂ
ਵੱਢੋ। 11 ਸੱਤਵਾ ਂਵਰ੍ਹਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮਾ ਂਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਬੀਜੋ। ਜੇ ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲਾ ਂਉੱਗਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾਂ
ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਛੱਡਣ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ
ਖਾ ਲੈਣ ਿਦਓ। ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗਾ ਂਨਾਲ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ
ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

12 “ਛੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫ਼ੇਰ ਸੱਤਵੇ ਿਦਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਗੁਲਾਮਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਕਾਿਮਆ ਂਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਸਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਿਮਲ
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਦਾ ਂਅਤੇ ਖੋਿਤਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਿਮਲੇਗਾ।

13 “ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਕਨੂਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਤੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

14 “ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਤੰਨ ਖਾਸ ਛੁੱਟੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਛੁੱਟੀਆਂ
ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੋਂਗੇ। 15

ਪਿਹਲੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ’ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੋਂਗੇ। ਇਹ ਸੱਤ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ
ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਂਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੀ ਉਹ
ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀ
ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।

16 “ਦੂਸਰੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲਾ ਂਦੇ ਪਰਬ’ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ
ਗਰਮੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਬੀਜੀਆ ਂਸਨ।

“ਤੀਸਰੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਵਾਢੀ ਦੇ ਪਰਬ’ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ
ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਿਰਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹੋ।

17 “ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ।

18 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਇਸਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬਲੀ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ
ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਮੀਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਬਲੀ ਦੇ ਮਾਸ
ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲਈ ਨਾ ਬਚਾਓ।

19 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਇੱਕਤਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਢੀ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

“ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਬਕਰੋਟੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦੇ ਦੁੱਧ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।”
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ

20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ
ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ। 21 ਦੂਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਚੱਲਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ
ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕਰੋਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 22 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਉਹ
ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੇਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।”

23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ-
ਅਮੋਰੀਆ,ਂ ਿਹੱਤੀਆ,ਂ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆ,ਂ ਕਨਾਨੀਆ,ਂ ਿਹੱਵੀਆ ਂਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆ ਂਦੇ।
ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਆਗਂਾ।

24 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਅੱਗੇ ਿਸਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਨਹੀਂ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 25 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਖੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਵਰਦਾਨ ਿਦਆਗਂਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
26 ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਰ
ਿਦਆਗਂਾ।

27 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ
ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਗਂਾ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਘਬਰਾ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। 28 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਹਾਰਨੈਟ ਨੂੰ ਭੇਜਾਗਂਾ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਿਹੱਵੀ ਲੋਕ, ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਿਹੱਤੀ
ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। 29 ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ
ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਜੇ ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਗਂਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 30 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੋਂਗੇ।

31 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਿਦਆਗਂਾ। ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸਾਗਰ (ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ) ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ
ਿਦਉਂਗੇ।

32 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨਾਲ ਕੋਈ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। 33 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਣ
ਨਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਿਹਣ ਿਦਉਂਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੰਧੇ
ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ-ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋਂਗੇ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ, ਹਾਰੂਨ, ਨਾਦਾਬ, ਅਬੀਹੂ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਬਤ ਕੋਲ ਆਕੇ ਦੂਰ ਤੋਂ
ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। 2 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਖੁਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ,

ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

3 ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਤੇ ਹੁਕਮ ਦੱਸੇ। ਤਾਂ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਾਗਂੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।”

4 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਉੱਪਰ ਿਲਖ ਲਏ।
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਮੂਸਾ ਉੱਿਠਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰਾਈ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰ ਧਰ ਿਦੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਥਰ। 5 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵਜੋਂ
ਬਲਦਾ ਂਦੀ ਬਲੀ ਿਦੱਤੀ।

6 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਅੱਧਾ ਖੂਨ
ਿਪਆਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖੂਨ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ
ਿਦੱਤਾ।

7 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਲਈ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ
ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਨਣ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ”

8 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਬਲੀਆ ਂਤੋਂ ਭਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਛੜਕ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਖੂਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ।”

9 ਤਾ ਂਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ, ਨਾਦਾਬ, ਅਬੀਹੂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 70 ਬਜ਼ੁਰਗ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਗਏ। 10 ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਿਜਹੜੀ
ਅਕਾਸ਼ ਵਾਗਂ ਸਾਫ਼ ਨੀਲਮ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। 11 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਰਲ-ਿਮਲ ਕੇ ਖਾਧਾ ਕੀਤਾ।

ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਲੈਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ
ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਤਖਤੀਆ ਂਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਿਲਖੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਾ ਸੱਕੇਂ।”

13 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ
ਗਏ। 14 ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਗਂੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਤਾ ਂਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆਂ
ਕੋਲ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ।”

ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ

15 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਕੱਜ ਿਲਆ।
16 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਹੇਠਾ ਂਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਬੱਦਲ ਨੇ ਛੇ
ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਕੱਜੀ ਰੱਿਖਆ। ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 17 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਤਾਪ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ
ਸਨ। ਇਹ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਸੀ।

18 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਉਤਾਹਂ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ 40 ਿਦਨ 40 ਰਾਤਾ ਂਿਰਹਾ।

ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਸੁਗਾਤਾਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਗਾਤਾ ਂਿਲਆਉਣ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ

ਸੁਗਾਤਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਵਾਨ ਕਰ। 3 ਿਜਹੜੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ
ਪਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ; ਸੋਨਾ, ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ
ਤਾਬਂਾ; 4 ਨੀਲਾ ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ
ਵਾਲ, 5 ਲਾਲ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰੰਗੀਆ ਂਭੇਡੂ ਦੀਆ ਂਖੱਲਾ,ਂ ਅਤੇ ਵੱਧੀਆ ਚਮੜਾ,
ਿਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ, 6 ਦੀਿਵਆ ਂਲਈ ਤੇਲ, ਮਸਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਲਈ
ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਤ ਧੂਫ਼ ਦੇ ਮਸਾਲੇ। 7 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ
ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਹੀਰੇ ਵੀ।”

ਕੂਚ 23:20 60 ਕੂਚ 25:7
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ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਬਨਾਉਣਗੇ, ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹ ਸੱਕਾਗਂਾ। 9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਿਕਵੇਂ ਿਦਖਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਨਾਉਣਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਸੰਦੂਕ

10 “ਿਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਉ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਢਾਈ ਹੱਥ, ਚੌੜਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਹੋਵੇ।
11 ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੋਿਨਆਂ
ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਲਗਾਓ। 12 ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸੁਿਨਹਰੀ ਕੜੇ
ਬਣਾਉ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੁਿਨਹਰੀ ਕਿੜਆ ਂਨੂੰ ਚਾਰਾ ਂਪਉੜਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਉ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੋ-ਦੋ।
13 ਫ਼ੇਰ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚੋਬਾ ਂਬਣਾਉ ਇਹ ਚੋਬਾ ਂਿਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ
ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਸੋਨਾ ਮਿਢ਼ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
14 ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੋਬਾ ਂਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆ ਂਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾਉ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਚੋਬਾ ਂਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ। 15 ਇਹ ਚੋਬਾ ਂਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕਿੜਆਂ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੋਬਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ।”

16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ। 17 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਬਨਾਉਣ
ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਬਨਾਉਣਾ ਇਹ ਢਾਈ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਡੇਢ ਹੱਥ ਚੌੜਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 18 ਫ਼ੇਰ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਤਰੀਆ ਂਤੋਂ ਦੋ ਕਰੂਬੀ ਦੂਤ
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। 19 ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਢੱਕਣ
ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਦੂਤਾ ਂਨੂੰ
ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਇੱਕਿਮਕ ਕਰ ਿਦਉ। 20 ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੂਤਾ ਂਦੇ ਖੰਭ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਫ਼ੈਲੇ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਤਾ ਂਨੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਖੰਭਾ ਂਨਾਲ ਕਿਜਆ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਤਾ ਂਦਾ ਿਚਹਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਢੱਕਣ
ਵੱਲ ਦੇਖਿਦਆ ਂਹੋਇਆ।ਂ

21 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ
ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦਉ, ਅਤੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। 22 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਮਲਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਉੱਤੇ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰੋਂ ਬੋਲਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵਾਗਂਾ।

ਮੇਜ਼

23 “ਿਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜ ਬਣਾਉ। ਮੇਜ ਦੋ ਹੱਥ ਲੰਮਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ
ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਡੇਢ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 24 ਮੇਜ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਮਢ਼ ਿਦਉ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਿਕਨਾਰੀ ਬਣਾ ਿਦਉ। 25 ਫ਼ੇਰ ਮੇਜ ਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਫ਼ਰੇਮ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਮ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਕੰਨੀਆ ਂਪਾਉ।
26 ਫ਼ੇਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕੜੇ ਬਣਾਇਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਜ ਦੇ ਚੌਹਾ ਂਕੋਿਨਆ ਂਉੱਤੇ
ਪੌੜਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। 27 ਕਿੜਆ ਂਨੂੰ ਮੇਜ ਦੇ ਉਤਲੇ ਿਸਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਫ਼ਰੇਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੋਬਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜੀ ਰੱਖਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਜ
ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। 28 ਚੋਬਾ ਂਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ
ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਸੋਨਾ ਮੜੋ। ਇਹ ਚੋਬਾ ਂਮੇਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਨ। 29

ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਪਲੇਟਾ,ਂ ਚਮਚੇ, ਘੜੇ ਅਤੇ ਿਪਆਲੇ ਬਣਾਉ। ਘੜੇ ਅਤੇ ਿਪਆਲੇ
ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਨੂੰ ਿਛੜਕਣ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। 30 ਖਾਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੇਜ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਮਾਦਾਨ

31 “ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਕੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬੇਸ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉ। ਸ਼ੁੱਧ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ ਪੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਕਲੀਆ ਂਬਣਾਉ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਕੇ ਜੋੜ
ਿਦਉ।

32 “ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੀਆ ਂਛੇ ਟਿਹਣੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ-ਿਤੰਨ
ਟਿਹਣੀਆ ਂਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। 33 ਹਰ ਟਿਹਣੀ ਉੱਪਰ ਿਤੰਨ ਫੁੱਟ

ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਵਰਗੇ ਕਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪੱਤੀਆ ਂਵਾਲੇ
ਬਣਾਉ। 34 ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫ਼ੁੱਲ ਬਣਾਉ। ਇਹ ਫ਼ੁੱਲ ਕਲੀਆ ਂਤੇ
ਪੱਤੀਆ ਂਵਾਲੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਵਰਗੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। 35 ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਉੱਪਰ ਛੇ
ਟਿਹਣੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ-ਂਿਤੰਨ ਟਿਹਣੀਆ ਂਡੰਡੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਿਸਓਂ ਿਨਕਲਦੀਆਂ
ਹੋਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨ ਥਾਵਾ ਂਦੇ ਹੇਠਾ,ਂ ਿਜੱਥੇ ਟਿਹਣੀਆ ਂਡੰਡੀ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀਆਂ
ਹਨ, ਕਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪੱਤੀਆ ਂਨਾਲ ਫ਼ੁੱਲ ਬਣਾਉ। 36 ਸਾਰਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ,
ਕਲਈਆ ਂਅਤੇ ਪਿਤਆ ਂਸਮੇਤ, ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਬਿਣਆ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 37 ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉ। ਇਹ
ਦੀਵੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। 38 ਬੱਤੀਆ ਂਬੁਝਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਿਟ੍ਰਮਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਆ ਂਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਵਰਤੋਂ। 39 ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਲਈ 75 ਪੌਂਡ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਵਰਤੋਂ। 40 ਹਰ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਵੱਧਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਬਤ
ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।”

ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ

“ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦਸ ਪਰਿਦਆ ਂਤੋਂ ਬਿਣਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪਰਦੇ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਨੀਲੇ, ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਲਾਲ
ਧਾਿਗਆ ਂਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਾਹਰ ਕਾਰੀਗਰ

ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਖੰਭਾ ਂਵਾਲੇ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਸ਼ਕਲਾ ਂਿਸਉਂਤੀਆਂ
ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 2 ਹਰੇਕ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਾਪ ਦੇ ਬਣਾਉ। ਹਰੇਕ
ਪਰਦਾ 28 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਪਰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਦੋ ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਜੋੜੋ। ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਜੋੜਕੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਰਦੇ
ਜੋੜਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉ। 4 ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਉੱਤੇ
ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਝਾਲਰ ਬਣਾਉ। ਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ
ਹੀ ਕਰੋ। 5 ਪਿਹਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਬੀੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 50 ਬੀੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 6

ਫ਼ੇਰ ਦੋਹਾ ਂਪਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂ50 ਕੰੁਡੀਆ ਂਬਣਾਉ। ਇਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ

7 “ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਂਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੱਜਣ ਬਨਾਉਣ ਲਈ,
ਪਰਿਦਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉ। 8 ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਪ ਦੇ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ 30 ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਅਤੇ 4 ਹੱਥ ਚੌੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 9 ਪੰਜ
ਪਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉ। ਛੇਵੇਂ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ
ਪਾਸੇ ਅੱਧਾ ਮੋੜ ਿਦਉ। 10 ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਉੱਤੇ 50
ਬੀੜੇ ਬਣਾਉ ਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰੋ। 11 ਫ਼ੇਰ
ਪਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂ50 ਕੰੁਡੀਆ ਂਬਣਾਉ। ਇਹ ਤੰਬੂ ਨੂੰ
ਜੋੜਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ 12 ਇਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਰਦੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਕਰਕੇ ਲਟਕੇਗਾ। 13 ਦੋਹਾ ਂਪਾਿਸਆਂ
ਦੇ ਇਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਕਨਾਿਰਆ ਂਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੇਠਾਂ
ਲਟਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਹ ਤੰਬੂ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੱਜ ਲਵੇਗਾ। 14

ਬਾਹਰਲੇ ਤੰਬੂ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬਣਾਉ। ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ
ਭੇਡੂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਦਾ ਮਹੀਨ ਚਮੜੇ ਦਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

15 “ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ
ਤਖਤੀਆ ਂਬਣਾਉ। 16 ਇਹ ਤਖਤੀਆ ਂ10 ਿਕਊਿਬਟ ਉੱਚੀਆ ਂਅਤੇ ਡੇਢ
ਿਕਊਿਬਟ ਚੌੜੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 17 ਹਰੇਕ ਫ਼ੱਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ,
ਹਰ ਫ਼ੱਟੀ ਤੇ ਦੋ ਚੀਥੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਜੋ ਹੇਠਾ ਂਚੂਲਾ ਂਿਵੱਚ ਿਫ਼ਟ ਬੈਠ
ਜਾਣ। ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਫ਼ੱਟੀਆ ਂਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 18 ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਲਈ 20 ਤਖਤੀਆਂ
ਬਣਾਉ। 19 ਫ਼ੱਟੀਆ ਂਲਈ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂ40 ਚੀਥੀਆ ਂਬਣਾਉ। ਹਰੇਕ ਫ਼ੱਟੀ ਦੇ
ਹੇਠਾ ਂਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਚੀਥੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਹੀਦੀਆ ਂਹਨ-ਹਰੇਕ
ਪਾਸੇ ਦੀ ਫ਼ੱਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਥੀ। 20 ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ (ਉੱਤਰੀ
ਪਾਸੇ) ਲਈ 20 ਫ਼ੱਟੀਆ ਂਬਣਾਉ। 21 ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੱਟੀਆ ਂਲਈ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆਂ
40 ਚੀਥੀਆ ਂਬਣਾਉ-ਹਰੇਕ ਫ਼ੱਟੀ ਹੇਠਾ ਂਦੋ ਚੀਿਥਆ।ਂ 22 ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ (ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ) ਲਈ ਛੇ ਹੋਰ ਫ਼ੱਟੀਆ ਂਬਣਾਉ। 23 ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕੋਿਨਆ ਂਲਈ ਦੋ ਫ਼ੱਟੀਆ ਂਬਣਾਉ। 24 ਫ਼ੱਟੀਆ ਂਦੇ ਕੋਨੇ ਹੇਠੋ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੜਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੱਟੀਆ ਂਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ
ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਦੋਹਾ ਂਕੋਿਨਆ ਂਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰੋ। 25 ਤੰਬੂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਿਸਰ
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ਲਈ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਫ਼ੱਟੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂ16 ਚੀਥੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆ-ਂਹਰੇਕ ਫ਼ੱਟੀ ਹੇਠਾ ਂਦੋ ਚੀਥੀਆ।ਂ

26 “ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਾਿਸਆ ਂਲਈ ਿਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆ ਂਟੇਕਾਂ
ਬਣਾਉ। ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਪੰਜ ਟੇਕਾ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। 27 ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆ ਂਫ਼ੱਟੀਆ ਂਲਈ ਪੰਜ ਟੇਕਾ ਂਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ (ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) ਦੀਆਂ
ਫ਼ੱਟੀਆ ਂਲਈ ਪੰਜ ਟੇਕਾ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 28 ਿਵੱਚਕਾਰਲੀ ਟੇਕ
ਫ਼ੱਟੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਗੁਜਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

29 “ਤਖਿਤਆ ਂਉੱਪਰ ਸੋਨਾ ਮਢ਼ੋ ਅਤੇ ਛੜਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ੱਟੀਆਂ
ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾਉ। ਛੜਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਢ਼ੋ। 30 ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਣਾਉ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਸੀ।

ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ

31 “ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਨੀਲੇ, ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣਾਉ। ਿਕਸੇ ਮਾਹਰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੰਭਾ ਂਵਾਲੇ
ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਸ਼ਕਲਾ ਂਿਸਉਂਤੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 32

ਿਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਥੰਮੀਆ ਂਬਣਾਉ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਥੰਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸੋਨੇ
ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੋ। ਚਾਰਾ ਂਥੰਮੀਆ ਂਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਹੁੱਕਾ ਂਲਗਾਉ। ਸੁਿਨਹਰੀ ਹੁੱਕਾ ਂਉੱਤੇ
ਪਰਦੇ ਲਟਕਾਉ। 33 ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਕੰੁਡੀਆ ਂਹੇਠਾ ਂਲਮਕਾਉ। ਫ਼ੇਰ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੇਗਾ। 34 ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਰੱਖੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਕੱਜਣ ਰੱਖ ਿਦਉ।

35 “ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖਾਸ ਮੇਜ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਜ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੇਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

36 “ਫ਼ੇਰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਪਰਦਾ ਬਣਾਉ। ਇਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 37 ਇਸ ਪਰਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਕੰੁਡੀਆ ਂਬਣਾਉ। ਅਤੇ ਸੋਨੇ
ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਿਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆ ਂਪੰਜ ਬੱਲੀਆ ਂਬਣਾਉ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਪੰਜ ਬੱਲੀਆ ਂਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਪੰਜ ਚੀਥੀਆ ਂਬਣਾਉ।

ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ

“ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉ।
ਜਗਵੇਦੀ ਚੌਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਿਕਊਿਬਟ ਲੰਮੀ,
ਪੰਜ ਿਕਊਿਬਟ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਕਊਿਬਟ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2 ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੌਹਾ ਂਕੋਿਨਆ ਂਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਿਸੰਗ ਬਣਾਈ। ਇਸਦੇ ਿਸੰਗ
ਉਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਸਤੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਪੱਤਲ ਚੜ੍ਹਾਵੀਂ।

3 “ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾ ਂਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ
ਬਣਾਈ। ਪਤੀਲੇ, ਕੜਛੇ, ਕੌਲੇ, ਿਚਮਟੇ ਅਤੇ ਤਸਲੇ ਬਣਾਈ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੋਂ ਰਾਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਜਾਲ
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਸਂੀ ਦੀ ਜਾਲੀ ਬਣਾਵੀਂ। ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਚੌਹਾ ਂਕੋਿਨਆਂ
ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਸਂੀ ਦਾ ਕੜਾ ਬਣਾਵੀਂ। 5 ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਕਰਕੇ
ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਿਟਕਾ ਦੇਵੀਂ। ਜਾਲੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਅੱਧ ਤੱਕ
ਜਾਵੇਗੀ।

6 “ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆ ਂਚੋਬਾ ਂਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ
ਿਪੱਤਲ ਮੜ੍ਹ ਦੇਵੀਂ। 7 ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦੋਹਾ ਂਪਾਿਸਆ ਂਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿੜਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਚੋਬਾ ਂਨੂੰ ਗੁਜਾਰ ਦੇਵੀਂ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੋਬਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
8 ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਖਾਲੀ ਬਕਸੇ ਵਾਗਂ ਬਣਾਈ ਿਜਸਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ
ਫ਼ੱਟੀਆ ਂਲੱਗੀਆ ਂਹੋਣ। ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਵੀਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।

ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਿਵਹੜਾ

9 “ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਹੜਾ ਬਣਾਈ। ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੌ ਹੱਥ ਲੰਮੇ
ਪਰਿਦਆ ਂਦੀ ਕੰਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 10 ਵੀਹ ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੋਬਾ ਂਦੇ ਹੇਠਾ ਂਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਵੀਹ
ਚੀਥੀਆ ਂਵਰਤੀਂ। ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂਲੱਕੜਾ ਂਲਈ ਕੰੁਿਡਆ ਂਚਾਦਂੀ
ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 11 ਉਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੌ ਹੱਥ
ਲੰਮੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀ ਕੰਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆ ਂਵੀ ਵੀਹ ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ
ਵੀਹ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਚੀਥੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ ਪਰਿਦਆਂ
ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆ ਂਕੁਡੀਆ ਂਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

12 “ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 50 ਿਕਊਿਬਟ ਲੰਮੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀ ਕੰਧ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10 ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ 10 ਚੀਥੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। 13 ਿਵਹੜੇ ਦਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ 50 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
14 ਇਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਿਵਹੜੇ ਦਾ ਲਾਘਂਾ ਹੈ। ਲਾਘਂੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 15 ਹੱਥ
ਲੰਬੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਿਤੰਨ ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ ਿਤੰਨ ਚੀਥੀਆਂ
ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 15 ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 15 ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਿਤੰਨ ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ ਿਤੰਨ ਚੀਥੀਆ ਂਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

16 “ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਲਾਘਂੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ 20 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਪਰਦਾ ਬਣਾਈਂ। ਇਹ
ਪਰਦਾ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਂ। ਉਸ ਪਰਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਚੋਬਾਂ
ਅਤੇ ਚਾਰ ਚੀਥੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 17 ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੋਬਾ ਂਪਰਦੇ ਦੀਆ ਂਲੱਕੜਾ ਂਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਚੋਬਾ ਂਦੀਆ ਂਕੰੁਡੀਆ ਂਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ
ਅਤੇ ਚੋਬਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਥੀਆ ਂਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 18 ਗੁੰਦੇ
ਹੋਏ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਦੇ ਪੰਜ ਿਕਊਿਬਟ ਉੱਚੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਵਹੜਾ 100
ਿਕਊਿਬਟ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 50 ਿਕਊਿਬਟ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਬਾ ਂਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਚੀਥੀਆ ਂਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 19 ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਿਕੱਲੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਿਪੱਤਲ
ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਰਿਦਆ ਂਲਈ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਕੱਲੀਆ ਂਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

ਦੀਵੇ ਲਈ ਤੇਲ

20 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦਉ ਿਕ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਦੀਵੇ ਨੂੰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 21

ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਿਜ਼ਂਮੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। (ਉਹ
ਪਰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਦੋਹਾ ਂਕਮਿਰਆ ਂਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।) ਇਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਦੀਵਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ
ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਕੱਪੜੇ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਨਾਦਾਬ, ਅਬੀਹੂ, ਅਲਆਜਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ

ਲਈ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।
2 “ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ

ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਬਨਾਉਣ। 3 ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਮੈਂ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਸਆਣਪ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸ
ਲਈ ਵਸਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 4 ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਸੀਨੇ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਏਫ਼ੋਦ, ਇੱਕ ਚੋਲਾ, ਉਿਣਆ ਹੋਇਆ ਿਚੱਟਾ
ਚੋਲਾ, ਇੱਕ ਅਮਾਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਟੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਵਸਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ
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ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 5 ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖਣਾ ਿਕ ਸੁਿਨਹਰੀ ਧਾਿਗਆ,ਂ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ
ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।

ਏਫ਼ੋਦ ਅਤੇ ਪੇਟੀ

6 “ਏਫ਼ੋਦ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਿਨਹਰੀ ਧਾਿਗਆ,ਂ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ
ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ
ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਕਤਰ ਹੋਵੇ। ਮੋਿਢਆ ਂਦੀਆ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਕਤਰਾ ਂਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਦੋ ਿਕਨਾਰੇ ਬਣਾਏ
ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

8 “ਕਾਰੀਗਰ ਏਫ਼ੋਦ ਲਈ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਬੁਨਣਗੇ। ਇਹ ਪੇਟੀ
ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਸੁਿਨਹਰੀ ਧਾਿਗਆ,ਂ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜੇ
ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਦੀ।

9 “ਦੋ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਲਵੋ। ਇਨ੍ਹਾ ਹੀਿਰਆ ਂਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ। 10 ਛੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਛੇ ਨਾਮ ਦੂਸਰੇ ਹੀਰੇ
ਉੱਤੇ ਿਲਖਣੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੱਕ ਕਰਮਵਾਰ ਿਲਖੇ ਹੋਣ।
11 ਇਨ੍ਹਾ ਂਹੀਿਰਆ ਂਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਮੁਹਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਹੀਿਰਆ ਂਨੂੰ ਸੁਿਨਹਰੀ ਫ਼ਰੇਮ ਿਵੱਚ ਜੜ ਿਦਉ। 12 ਫ਼ੇਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਹੀਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਦੋਹਾ ਂਮੋਿਢਆ ਂਦੀਆ ਂਕਤਰਾ ਂਉੱਤੇ ਲਾਉ। ਹਾਰੂਨ ਇਸ ਖਾਸ ਕੋਟ ਨੂੰ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਹਨੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖਲੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾਮਾ ਂਵਾਲੇ ਹੀਰੇ ਏਫ਼ੋਦ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋਣਗੇ। 13 ਹੀਿਰਆ ਂਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਉੱਤੇ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਵਰਤੋਂ। 14 ਡੋਰੀਆ ਂਵਾਗਂ ਗੁੰਦੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਦੋ ਸੋਨੇ
ਦੀਆ ਂਜੰਜੀਰੀਆ ਂਬਣਾਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਿਨਹਰੀ ਖਾਿਨਆ ਂਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦਉ।

ਸੀਨੇ-ਬੰਦ

15 “ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਲਈ ਿਨਆਉਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਬਣਾਉ। ਮਾਹਰ
ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਏਫ਼ੋਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਧਾਗੇ, ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਨੀਲੇ,
ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 16 ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਨੂੰ
ਦੂਹਰਾ ਕਰਕੇ ਚੌਕੋਰ ਜੇਬ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਗਠ ਲੰਮੀ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਿਗਠ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 17 ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੀਿਰਆ ਂਦੀਆਂ
ਚਾਰ ਕਤਾਰਾ ਂਰੱਖੀਂ। ਹੀਿਰਆ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਅਕੀਕ, ਸੁਿਨਹਰਾ
ਜਬਰਜ਼ਦ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਪੰਨਾ ਹੋਣ। 18 ਦੂਸਰੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਅਕੀਕ,
ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਦੁਧੀਯਾ ਿਬਲੌਰ ਹੋਣ। 19 ਤੀਸਰੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰਕਨ, ਹਰੀ
ਅਕੀਕ ਅਤੇ ਕਟਿਹਲਾ ਹੋਣ। 20 ਚੌਥੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਬੈਰੁਜ਼, ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਤੇ
ਯਬੁਸ਼ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਹੀਿਰਆ ਂਨੂੰ ਸੋਨੇ ਿਵੱਚ ਮੜ੍ਹੀ। 21 ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਉੱਤੇ
ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਮੋਤੀ ਹੋਣਗੇ-ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਤੀ। ਹਰੇਕ ਮੋਤੀ
ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਝੰ ਿਲਖੀਂ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ
ਮੁਹਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

22 “ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਲਈ ਰਸੀ ਵਾਗਂ ਗੁੰਦੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ
ਜੰਜੀਰੀਆ ਂਬਣਾਈ। 23 ਦੋ ਸੁਿਨਹਰੀ ਕੰੁਡਲ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ
ਦੇ ਦੋਹਾ ਂਿਕਨਾਿਰਆ ਂਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਵੀਂ। 24 ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਦੋਹਾ ਂਜੰਜੀਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸੀਨੇ-
ਬੰਦ ਦੇ ਿਸਿਰਆ ਂਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ  ਕੰੁਡਲਾ ਂਿਵੱਚ ਪਰੋ ਦੇਵੀ। 25 ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਜੰਜੀਰੀਆ ਂਦੇ
ਦੋਹਾ ਂਿਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਮੋਿਢਆ ਂਉੱਤੇ, ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋਹਾਂ
ਖਾਿਨਆ ਂਨਾਲ ਕੱਸ ਦੇਵੀਂ। 26 ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰੁਡਲ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਹਾ ਂਿਕਨਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੀਂ। ਇਹ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਲਗਦੇ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। 27 ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰੁਡਲ ਬਣਾਈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਢੇ ਿਦਆ ਂਕਤਰਾ ਂਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਂ।
ਏਫ਼ੋਦ ਦੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰੁਡਲ ਰੱਖੀਂ। 28 ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਕੰੁਡਲਾ ਂਨੂੰ
ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕੰੁਡਲਾ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਨੀਲੀਆ ਂਡੋਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਝੰ ਕਰੀਂ ਿਕ
ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਪੇਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਿਗਆ।

29 “ਜਦੋਂ ਹਾਰੂਨ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾ ਂਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ
ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾਮ
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਪਿਹਨੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ
ਰੱਖੇਗਾ। 30 ਊਰੀਮ ਅਤੇ ਤੁੰਮੀਮ ਨੂੰ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਂ। ਇਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ

ਿਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ
ਹਾਰੂਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ
ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇਗਾ।

ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਹੋਰ ਵਸਤਰ

31 “ਏਫ਼ੋਦ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਚੋਲਾ ਬਣਾਉ। 32 ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰ
ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਬਣਾਉ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ
ਿਸਉਂਕੇ ਲਗਾਉ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਨੂੰ
ਪਾਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। 33 ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅਨਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ
ਲਾਲ ਸੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਅਨਾਰਾ ਂਨੂੰ ਚੋਲੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ
ਲਟਕਾਉ। ਅਤੇ ਅਨਾਰਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਲਟਕਾਉ। 34 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਚੋਲੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਅਨਾਰ
ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਘੁੰਗਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 35 ਹਾਰੂਨ ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ
ਪਿਹਨੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਹਾਰੂਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਘੁੰਗਰੂ ਵੱਜਣਗੇ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਘੁੰਗਰੂ ਵੱਜਣਗੇ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਰੂਨ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ।

36 “ਨਮੂਿਨਆ ਂਨਾਲ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਸੁਿਨਹਰੀ ਫ਼ੱਟੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ’ ਇਝੰ ਿਲਖੋ ਿਜਵੇਂ ਲੋਕ ਮੁਹਰ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ। 37 ਸੁਿਨਹਰੀ ਫ਼ੱਟੀ ਨੂੰ ਅਮਾਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਿਰਬਨ
ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ । 38 ਹਾਰੂਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆਂ
ਸੁਗਾਤਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਗਾਤਾ ਂਉਹ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਰੂਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਪਿਹਨੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ।

39 “ਉਿਣਆ ਹੋਇਆ ਿਚੱਟਾ ਚੋਲਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਮਾਮਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜਾ ਵਰਤੋਂ। ਪੇਟੀ ਉੱਤੇ ਨਮੂਨੇ
ਕੱਢੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 40 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਲਈ ਵੀ ਕੋਟ, ਪੇਟੀਆ ਂਅਤੇ
ਅਮਾਮੇ ਬਣਾਉ। ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ
ਗੌਰਵਮਈ ਬਨਾਉਣਗੇ। 41 ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਾਓ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਜਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੇਲ
ਦਾ ਿਛੜਕਾਉ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ
ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।

42 “ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਸਤਰਾ ਂਲਈ ਿਲਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ
ਅੰਦਰਲੇ ਵਸਤਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਟਾ ਂਤੱਕ ਕੱਜਣਗੇ। 43 ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਸਤਰ ਪਿਹਣਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਰ
ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਣਗੇ ਤਾ ਂਉਹ
ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ
ਿਬਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।”

ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਥਾਪਣ ਦੀ ਰਸਮ

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵਿਹੜਕਾ ਅਤੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਭੇਡੂ ਲਵੀਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ
ਹੋਵੇ। 2 ਫ਼ੇਰ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਰੋਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਗੁਂਨ੍ਹਕੇ ਰੋਟੀਆ ਂਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ। ਅਤੇ
ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਛੋਟੀਆ,ਂ ਪਤਲੀਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਬਣਾਉ।
3 ਇਹ ਰੋਟੀਆ ਂਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਪਾਕੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇ
ਦੇਵੋ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਵਿਹੜਕਾ ਅਤੇ ਦੋ ਭੇਡੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ।

4 “ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ
ਿਲਆਉ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉ। 5 ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਸਤਰ
ਪਿਹਨਾਉ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਿਣਆ ਹੋਇਆ ਿਚੱਟਾ ਚੋਲਾ ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਨਾਲ ਪਿਹਨਣ
ਵਾਲਾ ਨੀਲਾ ਚੋਲਾ ਪਿਹਨਾਉ। ਉਸ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਅਤੇ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਪਿਹਨਾਉ। ਫ਼ੇਰ
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ਉਸ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦਉ। 6 ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਅਮਾਮਾ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ
ਅਮਾਮੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਸ ਤਾਜ ਰੱਖੋ। 7 ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਿਸਰ ਤੇ ਚੋਅ। ਇਹ ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਿਕ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੁਿਣਆ
ਿਗਆ ਹੈ।

8 “ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਿਲਆਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਣੇ ਹੋਏ
ਿਚੱਟੇ ਚੋਲੇ ਪੁਆਉਣੇ। 9 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਮਰਾ ਂਦੁਆਲੇ ਪੇਟੀਆ ਂਬੰਨ੍ਹਣੀਆ।ਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਖਾਸ ਟੋਪੀਆ ਂਦੇਣੀਆ।ਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਬਨਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਖਾਸ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਜਕ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਰਹੇਗਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਜਾਜਕ ਥਾਪੇਂਗਾ।

10 “ਫ਼ੇਰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਵਿਹੜਕਾ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣਾ। ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਿਹੜਕੇ ਦੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। 11 ਫ਼ੇਰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਥਾ ਂਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਉਸ ਵਿਹੜਕੇ ਨੂੰ ਿਜ਼ਬਾਹ ਕਰਨਾ। 12 ਫ਼ੇਰ ਵਿਹੜਕੇ ਦਾ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਖੂਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਖੂਨ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾ ਂਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਬੱਿਚਆ ਂਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ। 13 ਫ਼ੇਰ ਵਿਹੜਕੇ ਦੇ ਿਜਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ
ਲੈਣੀ, ਿਜਗਰ ਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਭਾਗ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਦੀ ਚਰਬੀ। ਇਸ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਾਲਣਾ। 14 ਫ਼ੇਰ ਵਿਹੜਕੇ ਦਾ
ਮਾਸ, ਇਸਦੀ ਚਮੜੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ
ਹੈ।

15 “ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਭੇਡੂਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਣਾ। 16 ਉਸ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਖੂਨ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚਾਰੀ ਪਾਸੀਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਛੜਕ
ਦੇਣਾ। 17 ਫ਼ੇਰ ਭੇਡੂ ਦੇ ਕਈ ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਭੇਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗਾ ਂਅਤੇ
ਲੱਤਾ ਂਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਭੇਡੂ ਦੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਹਿਸਆ ਂਦੇ
ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। 18 ਫ਼ੇਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੋਮ
ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਭੇਟ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧ।

19 “ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਭੇਡੂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਆਖਣਾ। 20 ਉਸ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ
ਖੂਨ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨਾ ਂਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਉੱਤੇ ਮਲ ਦੇਣਾ।
ਕੁਝ ਖੂਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥਾ ਂਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆ ਂਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੂਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੱਜੇ
ਪੈਰਾ ਂਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆ ਂਉੱਤੇ ਮਲ ਦੇਣਾ, ਫ਼ੇਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਿਛੜਕ ਦੇਣਾ। 21 ਫ਼ੇਰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੂਨ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੇਲ ਿਵੱਚ
ਿਮਲਾ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਸਤਰਾ ਂਉੱਤੇ ਿਛੜਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵਸਤਰਾ ਂਉੱਤੇ ਿਛੜਕ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਿਕ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵਸਤਰ
ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

22 “ਫ਼ੇਰ ਭੇਡੂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੈਣਾ। (ਇਹ ਉਹੀ ਭੇਡੂ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਰੂਨ
ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।) ਪੂਛ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਬੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ
ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਚਰਬੀ ਲੈਣਾ ਿਜਹੜੀ ਿਜਗਰ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ
ਗੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਲਗੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੱਤਾ ਂਨੂੰ ਲੈਣਾ। 23 ਫ਼ੇਰ
ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਲੈਣਾ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਬਣਾਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆ;ਂ ਇੱਕ ਡਬਲ
ਰੋਟੀ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਕੇਕ। 24 ਇਹ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣਾ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖਲੋਣ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੇਡੂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ।
ਇਹ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਭੇਟ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧੀ।

26 “ਫ਼ੇਰ ਭੇਡੂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਲੈਣਾ। (ਇਹ ਉਹੀ ਭੇਡੂ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ
ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।) ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਡੂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬੇਟਾ ਵਜੋਂ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੜੋ। ਫ਼ੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ

ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਲਵੋ। 27 ਉਸ ਭੇਡੂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਅਤੇ ਲੱਤ ਲਵੋ
ਿਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਹਿਸਆਂ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਖਾਸ ਿਹੱਸੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦਉ। 28 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਿਹੱਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ
ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਇਹ ਿਹੱਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਹਿਸਆ ਂਨੂੰ
ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ
ਹੋਵੇਗੀ।

29 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਖਾਸ ਕੱਪਿੜਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੇ ਹਾਰੂਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਸਨ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਿਜਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਜਕ ਚੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਣਗੇ। 30 ਹਾਰੂਨ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਸੱਤ
ਿਦਨ ਇਹ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨੇਗਾ।

31 “ਉਸ ਭੇਡੂ ਦਾ ਮਾਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਰੰਨ੍ਹੋ  ਿਜਸ ਨੂੰ ਹਰੂਨ ਦੇ ਪਰਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ। 32 ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਮਾਸ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। 33

ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੜ੍ਹਾਿਵਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਭੇਟਾਂ
ਖਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ,ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ। 34 ਜੇ ਉਸ ਭੇਡੂ ਦੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਂ
ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕੁੜਾ ਸਵੇਰ ਲਈ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਸ ਜਾ ਂਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਖਾਸ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

35 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਲਈ
ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ
ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਜਕ ਥਾਪਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੇ ਸੱਤ
ਿਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 36 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਹੜਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਟ ਪਰਾਸਿਚਤ ਲਈ
ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਲੀਆ ਂਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
ਵਰਤੋਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ
ਿਛੜਕੋਂਗੇ। 37 ਤੁਸੀਂ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਵੋਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਗਵੇਦੀ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

38 “ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਵੇਡੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਲੇਲੇ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 39 ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ
ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉ। 40 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੋ,
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹਨ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਿਹੱਸੇ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਮੈਦੇ
ਦੇ 8 ਕੱਪ ਅਤੇ ਮੈਅ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਮੈਅ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ
ਚੜ੍ਹਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹਨ ਦੇ
ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਿਹੱਸੇ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਮੈਦੇ ਦੇ 8 ਕੱਪ ਅਤੇ ਮੈਅ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹਨ ਦਾ ਇੱਕ
ਕੁਆਟਰ ਚੜ੍ਹਾਵੋ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਟ ਸਾੜੋਂਗੇ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧ ਹੋਵੇਗੀ।

42 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂਗੇ,
ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਿਮਲਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂਾ। 43 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਮਲਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਤਾਪ ਉਸ
ਥਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

44 “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੱਕਣ। 45

ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਹਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ। 46

ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ
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ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸੱਕਾ।ਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।”

ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਇੱਕ
ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ
ਵਰਤੋਂਗੇ। 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਚੌਕੋਰ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਇੱਕ

ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੌੜੀ। ਇਹ ਦੋ ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਚੌਹਾਂ
ਕੋਿਨਆ ਂਉੱਤੇ ਿਸੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਸੰਗਾ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਿਮੱਕ ਕਰਕੇ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਿਸਆ ਂਉੱਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉ। ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ
ਦੀ ਿਕਨਾਰੀ ਬਣਾਉ। 4 ਇਸ ਸੁਿਨਹਰੀ ਿਕਨਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਅਤੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਿੜਆ ਂਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਚੋਬਾ ਂਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਚੋਬਾ ਂਵੀ
ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆ ਂਬਣਾਉ। ਚੋਬਾ ਂਉੱਪਰ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉ। 6 ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ
ਖਾਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਸੰਦੂਕ
ਹੈ। ਜਗਵੇਦੀ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਾਗਂਾ।

7 “ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਸਵੇਰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਫ਼
ਧੁਖਾਵੇ। ਅਿਜਹਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀਿਵਆ ਂਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਵੇਗਾ। 8 ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾ ਂਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੀਿਵਆ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਉਹ ਧੂਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜੀ ਤੀਕ ਧੁਖਦੀ ਰਹੇਗੀ।
9 ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧੂਫ਼ ਜਾ ਂਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਨਾ
ਵਰਤਣਾ। ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟਾ ਜਾ ਂਪੀਣ ਦੀ
ਭੇਟਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।

10 “ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਫ਼ਾਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਿਸੰਗਾ ਂਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰੂਨ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਪੀੜੀਆ ਂਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।”

ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਰ

11 ਯਹੋਆਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 12 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕਰ ਤਾ ਂਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਹਰ ਵਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਭਆਨਕ ਤਬਾਹੀ
ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। 13 ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਿਜਸਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਡੇਢ
ਸ਼ੈਕਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਅਰਥਾਤ ਡੇਢ ਸ਼ੈਕਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ
ਅਨੁਸਾਰ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਕਲ 20 ਿਗਰਾਫ਼ ਦਾ ਹੈ।) ਇਹ ਅੱਧਾ ਸ਼ੈਕਲ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਭੇਟ ਹੈ। 14 ਹਰ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਗਿਣਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਨੂੰ, ਿਜਸਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇਹ
ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 15 ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸ਼ੈਕਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸ਼ੈਕਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਭੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਰੂਹਾ ਂਲਈ
ਪਰਾਸਿਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। 16 ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ। ਇਹ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਰੂਹਾ ਂਲਈ
ਪਰਾਸਿਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਤਸਲਾ

17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 18 “ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸਲਾ ਬਨਾਉਣ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਚੌਕੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰੋਂਗੇ। ਇਸ ਤਸਲੇ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਰੱਖੋ।
ਇਸ ਤਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦਉ। 19 ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ
ਤਸਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਣਗੇ। 20 ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ

ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਂਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। 21

ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਣ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮਰਨ ਨਾ। ਇਹ
ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਜਾਰੀ ਰਹੇਗ਼ਾ। ਇਹ ਿਬਧੀ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਿਜਹੜੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਜਉਣਗੇ।”

ਮਸਹ ਵਾਲਾ ਤੇਲ

22 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 23 “ਵੱਧੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਮਸਾਲੇ
ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, 12 ਪੌਂਡ ਪਤਲਾ ਮੁਰ ਲਵੀਂ, ਉਸਤੋਂ (ਅਰਥਾਤ 6 ਪੌਂਡ) ਅੱਧੀ
ਸੁਗੰਧਤ ਦਾਰਚੀਨੀ, ਅਤੇ 6 ਪੌਂਡ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾ, 24 ਅਤੇ 12 ਪੌਂਡ
ਕੇਸ਼ੀਆ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਪ ਤੋਂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵੀਂ।
ਇੱਕ ਗੈਲਣ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਲਵੀਂ।

25 “ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਾ ਕੇ ਅਤਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਦੀ
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸੁਗੰਧਤ ਮਸਹ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਬਣਾ ਲਵੀਂ। 26

ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਪਰ ਮਸਹ
ਕਰ ਦੇਵੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਖਾਸ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। 27 ਮੇਜ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਜ ਉੱਤੇ ਪਈਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਪਲੇਟਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧੂਫ਼ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਮਸਹ
ਕਰਨਾ। 28 ਇਹ ਤੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵਾਲੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ
ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਤਸਲੇ ਅਤੇ ਤਸਲੇ ਹੇਠਲੀ ਚੌਂਕੀ
ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਸਹ ਕਰਨਾ। 29 ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ
ਿਦਉਂਗੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਛੂਹੇਗੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

30 “ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਉੱਪਰ ਇਹ ਤੇਲ ਮਸਹ ਕਰੀਂ। ਇਹ
ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ
ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 31 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣਾ ਿਕ
ਮਸਹ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਪਿਵਤਰ ਹੈ-ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 32 ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਮ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਖਾਸ ਤੇਲ ਵਾਗਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣ।
ਇਹ ਤੇਲ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
33 ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ ਵਾਗਂ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ
ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਛੇਕ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇ।”

ਧੂਫ਼

34 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸੁਗੰਧਤ ਮਸਾਲੇ (ਸਮਗਰੀ)
ਿਲਆਵੋ, ਮੁਰ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਲੌਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸ ਲੋਬਾਨ। ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਇੱਕੋ ਿਜੰਨੀ ਿਮਕਦਾਰ ਦੇ ਹੋਣ। 35 ਸੁਗੰਧਤ ਧੂਫ਼
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਾਉ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਸੁਗੰਧੀ
ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੂਫ਼ ਿਵੱਚ ਲੂਣ ਵੀ ਰਲਾਉ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ
ਅਤੇ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। 36 ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਧੂਫ਼ ਨੂੰ ਪੀਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇੱਕ
ਬਰੀਕ ਪਾਉਡਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਉਡਰ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦਉ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਧੂਫ਼ ਪਾਉਡਰ ਿਸਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਖਾਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 37 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧੂਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇਸ ਖਾਸ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧੂਫ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਓਂਗੇ।
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਧੂਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ। 38 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ
ਬੰਦਾ ਇਸ ਧੂਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧ
ਮਾਣ ਸੱਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ।”

ਬਸਲਏਲ ਤੇ ਆਹਾਲੀਆਬ

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਸਲਏਲ ਹੈ ਜੋ ਊਰੀ
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ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰੀ ਹੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 3 ਮੈਂ ਬਸਲਏਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ-ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 4 ਬਸਲਏਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ
ਸੋਨੇ, ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 5 ਬਸਲਏਲ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਪੱਥਰਾ ਂਦਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 6 ਮੈਂ ਆਹਾਲੀਆਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਆਹਾਲੀਆਬ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਅਹੀਸਾਮਾਕ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਹੁਨਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ:

7 ਮੰਡਲੀ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ,
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਸੰਦੂਕ,
ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਕੱਜਣ,
8 ਮੇਜ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼,
ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਦ,
ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ,
9 ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਵਾਲੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਜਹੜੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।
ਤਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੇਠਲੀ ਚੌਂਕੀ।
10 ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਲਈ ਖਾਸ ਵਸਤਰ,
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਲਈ ਖਾਸ ਵਸਤਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ,
11 ਸੁਗੰਧਤ ਮਸਹ ਵਾਲਾ ਤੇਲ,
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸੁਗੰਧਤ ਧੂਫ਼।

ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਉਵੇਂ ਹੀ ਬਨਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

ਸਬਤ

12 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 13 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਆਖੀਂ; ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਖਾਸ ਿਦਨਾ ਂਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆ ਂਪੀੜੀਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ
ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ
ਬੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

14 “‘ਸਬਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਦਹਾੜਾ ਬਣਾਉ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਬਤ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਹੋਰ ਿਦਨ ਵਾਗਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ
ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਿਦਨ ਹੋਰ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ
ਿਦਨ ਅਰਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 16 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਿਦਹਾੜਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਇਕਰਾਰਨਮਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 17 ਸਬਤ ਮੇਰੇ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਰਹੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਛੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ। ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਸ
ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ।’”

18 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਤਮ
ਕੀਤੀ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਦੋ ਤਖਤੀਆ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਿਲਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੱਛਾ

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਬੀਤ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ
ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖ, ਮੂਸਾ

ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ

ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਿਜਹੜੇ
ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ।”

2 ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਉਹ ਵਾਲੀਆ ਂਿਲਆਕੇ
ਦੇਵੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਤਨੀਆ,ਂ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਧੀਆ ਂਦੀਆ ਂਹੋਣ।”

3 ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਵਾਲੀਆ ਂਇਕੱਠੀਆਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। 4 ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ
ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਇੱਕ ਵੱਛੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਹਾਰੂਨ ਨੇ
ਛੈਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਘਿੜਆ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ
ਚੜ੍ਹਾਇਆ।

ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤੇ। ਇਹੀ
ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।”

5 ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਖੀਆ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵੱਛੇ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਦਾਅਵਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

6 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਵਖਤੇ ਉੱਠ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਨਵਰ ਿਜ਼ਬਾਹ
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵਜੋਂ ਭੇਟ
ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ
ਦਾਅਵਤ ਕੀਤੀ।

7 ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਜਾ।
ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ
ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹਟ
ਗਏ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਪਘਲੇ
ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਵਛੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ‘ਇਸਰਾਏਲ, ਇਹੀ ਉਹ
ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਏ।’”

9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ
ਰਿਹਣਗੇ। 10 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ।
ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।”

11 ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਲਆਏ। 12

ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤਾ ਂਿਮਸਰੀ ਲੋਕ ਆਖ
ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਮ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ
ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਹਾੜਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਜਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਹੂੰਝ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।’ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਕਰੋਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਿਵੱਚਾਰ ਬਦਲ ਿਦਉ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੋ।
13 ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ; ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਨੰਾ ਵੱਧਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜੰਨੇ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਦਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।’”

14 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ।

15 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਦੋ
ਤਖਤੀਆ ਂਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਕਮ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਦੇ ਦੋਹੀ ਪਾਸੀਂ, ਿਸਧੇ ਅਤੇ ਪੁਠੇ ਪਾਸੇ, ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। 16

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਤਖਤੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ, ਉਹ ਹੁਕਮ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਤਖਤੀਆ ਂਉੱਪਰ ਿਲਖੇ ਸਨ।

17 ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਉੱਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਸ਼ੋਰ
ਸੁਿਣਆ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇਠਾ ਂਡੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ
ਅਵਾਜ਼ਾ ਂਆ ਰਹੀਆ ਂਲੱਗਦੀਆ ਂਹਨ।”

18 ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਿਕਸੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਿਜੱਤ ਦੇ ਨਾਹਿਰਆ ਂਦਾ ਸ਼ੋਰ
ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਿਜਹੜਾ
ਸ਼ੋਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ।”
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19 ਮੂਸਾ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਛਾ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨੱਚਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਮੂਸਾ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਤਖਤੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀਆ। ਤਖਤੀਆ ਂਪਰਬਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਈਆ।ਂ 20 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹ ਵਛਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਿਪਘਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ
ਨੂੰ ਪੀਹ ਕੇ ਧੂੜ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਧੂੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।

21 ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ
ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਿਜਹਾ ਮੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ?”

22 ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਹਜ਼ੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ
ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 23 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ
ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਕੇ ਿਦਉ।’ 24 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ
ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਵਾਲੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿਦਉ।’ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਛਾ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲ ਆਇਆ।”

25 ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ। ਲੋਕੀ
ਜੰਗਲੀ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ
ਮੂਰੱਖਾ ਂਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 26 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯਹੋਆਹ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ।” ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਵੱਲ ਦੌੜੇ।

27 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ; ‘ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ
ਫ਼ੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ
ਪਵੇ।’”

28 ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਸ
ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 29 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ
ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਹੀ ਿਕਉਂ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸੱਕੇ।”

30 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਗਂਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ
ਖਾਤਰ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।” 31 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ। 32 ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਿਦਉ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸ
ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦਉ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖੀ ਹੈ।”

33 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। 34 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਹੇਠਾ ਂਜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਧਰ
ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਿਜਧਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ।
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” 35 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਭੇਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ
ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਛਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
ਆਿਖਆ ਸੀ।

“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂਾ”

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ, ਇਹ ਥਾ ਂਛੱਡਣੀ
ਪਵੇਗ਼ੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਉ। ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ

ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ। 2 ਇਸ ਲਈ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਨਾਨੀਆ,ਂ ਅਮੋਰੀਆ,ਂ ਿਹੱਤੀਆ,ਂ
ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆ,ਂ ਿਹੱਵੀਆ ਂਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 3 ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆ ਂਬਰਕਤਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਜਾਉ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਜਾਵਾਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਕਰ
ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆ।ਂ”

4 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਗਿਹਣੇ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ। 5 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ, ‘ਤੁਸੀਂ ਿਜ਼ੱਦੀ ਲੋਕ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਸਰਫ਼ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਿਰਆ ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਓਨਾ ਿਚਰ ਲਈ ਗਿਹਣੇ ਉਤਾਰ ਿਦਉ
ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਇਹ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਾ।ਂ’” 6

ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹੇਰੋਬ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਹਣੇ ਪਾਉਣੇ
ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ।

ਮੰਡਲੀ ਵਾਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੰਬੂ

7 ਮੂਸਾ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਜਾਦਂਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ
ਨੂੰ “ਮੰਡਲੀ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ” ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।
8 ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। 9 ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂਸਾ ਇਸ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ ਸੀ, ਇੱਕ
ਲੰਮਾ ਬੱਦਲ ਹੇਠਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 10 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਦੇ
ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਤੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ।

11 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ
ਿਕਸੇ ਿਮੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੂਸਾ
ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਠਿਹਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ।

ਮੂਸਾ ਯਹੋਆਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ

12 ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾ।ਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਿਕਸਨੂੰ ਭੇਜੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾ।ਂ’ 13 ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾ ਂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹਨ।”

14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਗਂਾ।”

15 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਂਗੇ
ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਭੇਜੋ। 16 ਅਤੇ ਹਾ,ਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ
ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇ ਨਹੀਂ
ਹੋਵਾਗਂੇ।”

17 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਅਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਗਂਾ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ”

18 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਪ
ਦਰਸਾਉ।”

19 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਭੇਜਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਾਗਂਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ
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ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਦਾ ਂਦਰਸਾ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
20 ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕੇਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਿਜਉਂਦਾ
ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ।

21 “ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਥਾ ਂਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਖਲੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। 22 ਮੇਰਾ ਪਰਤਾਪ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰੇੜ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦਆਗਂਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਵਾਗਂਾ। 23 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ
ਿਪੱਠ ਦੇਖ ਸੱਕੇਂਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਂਗਾ।”

ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਨਵੀਆ ਂਤਖਤੀਆਂ

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਪਿਹਲੀਆ ਂਤਖਤੀਆ ਂਵਰਗੀਆ ਂਦੋ ਹੋਰ ਤਖਤੀਆ ਂਬਣਾ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਟੁੱਟ ਗਈਆ ਂਸਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਤਖਤੀਆ ਂਉੱਤੇ ਉਹੀ

ਸ਼ਬਦ ਿਲਖਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲੀਆ ਂਦੋਹਾ ਂਤਖਤੀਆ ਂਉੱਤੇ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। 2

ਕਲ ਸਵੇਰੇ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਉੱਥੇ
ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ। 3 ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਬਤ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਥਾ ਉੱਤੇ ਦੇਿਖਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਵੱਗਾ ਂਜਾ ਂਭੇਡਾ ਂਦੇ
ਇੱਜੜਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਪਰਬਤ ਦੇ ਹੇਠ ਘਾਹ ਚਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

4 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਦੋ ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਤਖਤੀਆ ਂਹੋਰ
ਬਣਾਈਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ
ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਦੋ ਤਖਤੀਆ ਂਲੈ ਿਗਆ। 5 ਜਦੋਂ
ਮੂਸਾ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾ ਂਆਇਆ।
ਯਹੋਵਾਹ ਓੱਥੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ (ਯਹੋਵਾਹ) ਦਾ ਨਾਮ
ਪੁਕਾਿਰਆ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅਿਗਓ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਾਹਵੇਹ,
ਯਹੋਵਾਹ, ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਪੀੜੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਗਲਤੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਿਸਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁੱਤ, ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਗੇ।”

8 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, 9 “ਯਹੋਵਾਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਿਜ਼ੱਦੀ
ਲੋਕ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਉ। ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਵਾਗਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ।”

10 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਾ।ਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ
ਕਾਰਨਾਿਮਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਦੇ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ। 11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ
ਮੰਨੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਅਮੋਰੀਆ,ਂ
ਕਨਾਨੀਆ,ਂ ਿਹੱਤੀਆ,ਂ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆ,ਂ ਿਹੱਵੀਆ ਂਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ
ਿਦਆਗਂਾ। 12 ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਕਰੋਂਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 13 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦਉ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੁੱਤਾਂ
ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਹੇਠਾ ਂਸੁੱਟ ਿਦਉ। 14 ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਮੈਂ ਯਾਹਵੇਹ ਕਾਨਾਹ ਹਾ-ਂਈਰਖਾਲੂ ਯਹੋਵਾਹ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਏਲ
ਕਾਨਾਹ ਹਾ-ਂਈਰਖਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

15 “ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣਾ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ

ਜਾਵੋਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋਂਗੇ। 16 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਪਤਨੀਆ ਂਵਜੋਂ ਚੁਣ ਲਵੋਂ। ਉਹ
ਧੀਆ ਂਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ।

17 “ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਾ ਬਣਾਉ।
18 “ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਰਬ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉ। ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪਤੀਰੀ

ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਿਜਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਉਸ ਮਹੀਨੇ
ਦੌਰਾਨ ਕਰੋ ਿਜਸਦੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਬੀਬ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੀ ਉਹ
ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ।

19 “ਿਕਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਨਰ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਹਲੋਠੇ ਨਰ
ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾ ਂਭੇਡਾ ਂਜਨਮ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ ਮੇਰੇ ਹਨ। 20

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਜੰਮੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਲਾ ਦੇਕੇ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਖਰੀਦਦੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖੋਤੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵਪਸ ਖਰੀਦੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ
ਬੰਦਾ ਿਬਨਾ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

21 “ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋਂਗੇ। ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾ ਂਬੀਜਣ ਅਤੇ ਵਢਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ
ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

22 “ਅੱਠਵਾਰੇ ਦੇ ਪਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉ। ਇਸ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦਾਣੇ ਵਰਤੋਂ। ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਿਵੱਚ ਵਾਢੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਓ।

23 “ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਤੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ।

24 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਵੋਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਰਹੱਦਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾ ਿਦਆਗਂਾ-
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ
ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

25 “ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂ ਤਾ ਂਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਮੀਰ
ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਓ।

“ਪਸਾਹ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਬੱਿਚਆ ਂਹੋਇਆ ਮਾਸ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਣਾ।

26 “ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ ਦੀਆ ਂਪਿਹਲੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉ।

“ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾ ਂਦੇ ਦੁੱਧ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਕਾਉ।”
27 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਲਖ ਲੈ ਜੋ ਮੈਂ

ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

28 ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਿਦਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤਾ ਂਠਿਹਿਰਆ। ਮੂਸਾ
ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਦੋ
ਤਖਤੀਆ ਂਉੱਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਦਸ ਹੁਕਮ) ਿਲਖੇ।

ਮੂਸਾ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਿਚਹਰਾ

29 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਥਰ
ਦੀਆ ਂਦੋ ਤਖਤੀਆ ਂਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੂਸਾ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 30 ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਦੇਿਖਆ ਿਜਹੜਾ ਤੇਜ ਨਾਲ
ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। 31 ਪਰ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮੂਸਾ
ਕੋਲ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 32 ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।

33 ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹਿਟਆ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਉੱਤੇ
ਪਰਦਾ ਪਾ ਿਲਆ। 34 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਗਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਬਾਹਰ
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ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਦਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। 35 ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਤੇਜ ਨਾਲ
ਚਮਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਫ਼ੇਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕੀ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਦਂਾ।

ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਬਧੀਆਂ

ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ:

2 “ਕਂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਿਦਨ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਤਵੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਅਰਾਮ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਆਦਰ ਿਦਉਂਗੇ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾ ਂਅੱਗ ਨਹੀਂ
ਬਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ।”

ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ

4 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ; 5 ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਖਾਸ ਸੁਗਾਤਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਿਨਆ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਵੋਂਗੇ।
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਗਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ,
ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ, 6 ਨੀਲਾ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ,
ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜੱਤ। 7 ਭੇਡੂ ਦੀਆ ਂਲਾਲ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰੰਗੀਆ ਂਖੱਲਾ ਂਅਤੇ ਕੀਮਤੀ
ਚਮੜਾ, ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ; 8 ਦੀਿਵਆ ਂਲਈ ਤੇਲ, ਮਸਹ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ
ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧਤ ਧੂਫ਼ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉ। 9 ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਲੈ
ਕੇ ਆਉ।

10 “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਬਨਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ: 11

ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ, ਇਸਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਤੰਬੂ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਦੇ, ਕੰੁਡੀਆ,ਂ ਫ਼ੱਟੀਆ,ਂ
ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ ਚੀਥਾ,ਂ 12 ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ, ਇਸ ਦੀਆ ਂਚੋਬਾ,ਂ ਕੱਜਣ ਅਤੇ ਉਹ
ਪਰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸੰਦੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 13 ਮੇਜ, ਇਸ
ਦੀਆ ਂਚੋਬਾ,ਂ ਮੇਜ ਉਤਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਮੇਜ ਉੱਪਰਲੀ ਖਾਸ ਰੋਟੀ,
14 ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ,ਂ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਤੇਲ, 15 ਧੂਫ਼
ਧੁਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗਵੇਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਚੋਬਾ,ਂ ਮਸਹ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਸੁਗੰਧਤ
ਧੂਫ਼, ਉਹ ਪਰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਕੱਜਦਾ ਹੈ, 16 ਹੋਮ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ, ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ,ਂ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਤਸਲਾ
ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚੌਂਕੀ। 17 ਵਰਾਡਂੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਚੋਬਾਂ
ਅਤੇ ਚੀਥਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਿਜਹੜੇ ਵਰਾਡਂੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਕੱਜਦੇ ਹਨ, 18

ਉਹ ਿਕੱਲੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਤੰਬੂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿਰਦਆ ਂਦੀ
ਕੰਧ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਿਕੱਲੀਆ ਂਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆ ਂਰੱਸੀਆ,ਂ 19 ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਖਾਸ ਉਣੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ। ਇਹ
ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਵਸਤਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ
ਉਹ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾ ਂਇਹ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨਣਗੇ।”

ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਮਹਾਨ ਭੇਟਾਂ

20 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੇ ਗਏ। 21 ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਿਜਹੜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭੇਟਾ ਂਿਲਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸੁਗਾਤਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ, ਤੰਬੂ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ
ਖਾਸ ਵਸਤਰਾ ਂਲਈ ਕੀਤੀ। 22 ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤਾ ਂਿਜਹੜੇ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਸੂਈਆ,ਂ ਕੰਨਾਂ
ਦੀਆ ਂਵਾਲੀਆ,ਂ ਅੰਗੂਠੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਹਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਗਿਹਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਖਾਸ ਭੇਟਾ ਸਨ।

23 ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਨੀਲਾ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ
ਲਾਲ ਸੂਤ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ। ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੋਲ
ਬੱਿਕਆਨ ਦੇ ਵਾਲ ਸਨਜਾ ਂਭੇਡੂਆ ਂਦੀਆ,ਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰੰਗੀਆ ਂਹੋਈਆਂ
ਖੱਲਾ ਂਸਨਜਾ ਂਕੀਮਤੀ ਚਮੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ। 24

ਹਰ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਚਾਦਂੀ ਜਾ ਂਿਪੱਤਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਆਹ
ਲਈ ਭੇਂਟ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ
ਸੀ, ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਅਰਪਨ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 25 ਹਰ ਸੁਘੜ-
ਿਸਆਣੀ ਨੇ ਨੀਲਾ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਦਾ ਧਾਗਾ
ਬਣਇਆ। 26 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਜੋ ਸੁੱਘੜ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਪਸ਼ਮ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਇਆ।

27 ਆਗੂ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਿਲਆਏ ਜੋ ਏਫ਼ੋਦ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਿਸਨੇ-ਬੰਦ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। 28 ਆਗੂ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ
ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਗੰਧਤ ਧੂਫ਼, ਮਸਹ ਵਾਲੇ ਤੇਲ
ਲਈ ਅਤੇ ਦੀਿਵਆ ਂਦੇ ਤੇਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

29 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗਾਤਾ ਂਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਗਾਤਾ ਂਮੁਫ਼ਤ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ।

ਬਸਲਏਲ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਆਬ

30 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਊਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸਲੇਲ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।
(ਊਰੀ ਹੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) 31 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਸਲਏਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਸਲਏਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ
ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 32 ਉਹ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਤਰਾਸ਼ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 33 ਉਹ ਕੀਮਤੀ-ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਹੀਰੇ
ਤਰਾਸ਼ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੜ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਬਸਲਏਲ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 34 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਬਸਲਏਲ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਆਬ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ। (ਆਹਾਲੀਆਬ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਅਹੀਸਾਮਾਕ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) 35 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੱਖਾਣਾ ਂਅਤੇ ਠਠੇਿਰਆ ਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹਨ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ
ਲਾਲ ਸੂਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਬੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਨ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

“ਇਸ ਲਈ ਬਸਲਏਲ, ਆਹਾਲੀਆਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ

ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ
ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”

2 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਸਲਏਲ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਆਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾਵਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ
ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
3 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਸੁਗਾਤਾ ਂਵਜੋਂ ਿਲਆਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਿਤਆ। ਲੋਕ ਹਰ ਸਵੇਰ ਸੁਗਾਤਾਂ
ਿਲਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। 4 ਆਿਖਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, 5 “ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਲਆਦਂਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ
ਤੰਬੂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।”

6 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ; “ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ
ਜਾ ਂਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।” ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਗਾਤਾ ਂਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ
ਰੋਿਕਆ ਿਗਆ। 7 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ
ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਆਦਂਾ ਸੀ।

ਕੂਚ 34:35 69 ਕੂਚ 36:7
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8 ਫ਼ੇਰ ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਦੇ ਦਸ ਪਰਦੇ ਬਣਾਏ। ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖੰਭਾ ਂਵਾਲੇ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਿਦਆ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ
ਿਸਉਂਤੀਆ।ਂ 9 ਹਰੇਕ ਪਰਦਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਸੀ—28 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ
4 ਹੱਥ ਚੌੜਾ। 10 ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਪਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਸਉਂਕੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ
ਬਣਾ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਿਸਉਂਕੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਿਸਉਂਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮੂਹ। 11 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਖਰੀ
ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆ ਂਝਾਲਰਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ। 12 ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ
ਆਖਰੀ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਹੁੱਕਾ ਂਸਨ ਅਤੇ 50 ਹੁੱਕਾ ਂਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਖਰੀ
ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਂਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। 13 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਦੋਹਾ ਂਪਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 50 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰੁਡਲ
ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

14 ਫ਼ੇਰ ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੰਬੂ
ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬਾਲਾ ਂਦੇ ਿਗਆਰਾ ਂਪਰਦੇ ਬਣਾਏ। 15 ਸਾਰੇ
ਪਰਦੇ ਇੱਕੋ ਅਕਾਰ ਦੇ ਸਨ—30 ਿਕਊਿਬਟ ਲੰਮੇ ਅਤੇ 4 ਿਕਊਿਬਟ ਚੌੜੇ। 16

ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਜੋੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਮਸੂਹ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਛੇ ਪਰਦੇ
ਜੋੜਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ। 17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਰਦੇ ਦੇ
ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ 50 ਹੁੱਕਾ ਂਬਣਾਈਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਰਦੇ
ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 18 ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੇ ਦੋਹਾ ਂਸਮੂਹਾਂ
ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੇ 50 ਕੰੁਡਲ ਬਣਾਏ। 19 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਕੱਜਣ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਕੱਜਣ ਭੇਡੂ ਦੀਆ ਂਲਾਲ ਰੰਗ
ਦੀਆ ਂਖੱਲਾ ਂਦਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੱਜਣ ਕੀਮਤੀ ਚਮੜੇ ਦਾ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।

20 ਫ਼ੇਰ ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ
ਤਖਤੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ 21 ਹਰੇਕ ਤਖਤੀ 10 ਿਕਊਿਬਟ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਡੇਢ
ਿਕਊਿਬਟ ਚੌੜੀ ਸੀ। 22 ਹਰੇਕ ਤਖਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਸਨ। ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ
ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਖਤੀ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਲਈ 20 ਤਖਤੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ 24 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤਖਤੀਆਂ
ਲਈ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂ40 ਚੀਥੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ ਹਰੇਕ ਤਖਤੀ ਲਈ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ
ਸਨ-ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੋਬ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚੀਥੀ। 25 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ (ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ) ਲਈ ਵੀ 20 ਤਖਤੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ 26 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਤਖਤੀਆ ਂਲਈ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂ40 ਚੀਥੀਆ ਂਬਣਾਈਆ-ਂਹਰੇਕ ਤਖਤੀ ਲਈ ਦੋ
ਚੀਥੀਆ।ਂ 27 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ (ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ) ਲਈ ਛੇ
ਹੋਰ ਤਖਤੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ 28 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੋਿਨਆ ਂਲਈ ਵੀ ਦੋ
ਤਖਤੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ 29 ਇਹ ਤਖਤੀਆ ਂਹੇਠਾ ਂਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆਂ
ਗਈਆ ਂਸਨ। ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਇੱਕ ਕੜਾ ਕੋਿਨਆ ਂਵਾਲੀਆ ਂਤਖਤੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ
ਸਾਥ ਫ਼ੜਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਦੋਹਾ ਂਕੋਿਨਆ ਂਲਈ ਕੀਤਾ। 30 ਪਿਵੱਤਰ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਤਖਤੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂ16
ਚੀਥੀਆ ਂਸਨ-ਹਰੇਕ ਫ਼ਰੇਮ ਲਈ ਦੋ ਚੀਥੀਆ।ਂ

31 ਫ਼ੇਰ ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਤਖਤੀਆ ਂਲਈ ਬਰੇਸ਼ਾ ਂਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ
ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ-ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਈ ਪੰਜ ਬਰੇਸ਼ਾ, 32 ਪੰਜ
ਬਰੇਸਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ (ਅਰਥਾਤ ਪੱਛਮੀ
ਪਾਸੇ) ਲਈ ਪੰਜ ਬਰੇਸਾ।ਂ 33 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਿਵੱਚਕਾਰਲੀ ਬਰੇਸ ਬਣਾਈ ਜੋ
ਤਖਤੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਗੁਜਰਦੀ ਸੀ। 34 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਤਖਤੀਆ ਂਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਮਿਢ਼ਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਰੇਸਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜਣ ਲਈ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾਏ। ਅਤੇ ਬਰੇਸਾ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ।

35 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਲਈ ਖਾਸ ਪਰਦਾ
ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਿਕਤੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾਂ
ਿਸਉਂਤੀਆ।ਂ 36 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਚੋਬਾ ਂਬਣਾਈਆ ਂਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚੋਬਾ ਂਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚੋਬਾ ਂਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ
ਕੰੁਡੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚੋਬਾ ਂਲਈ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਚੀਥੀਆਂ
ਬਣਾਈਆ।ਂ 37 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਅਤੇ ਮਹੀਨ
ਿਲਨਨ ਤੋਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦਾ ਕੱਜਣ ਬਣਾਇਆ। 38 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਰਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ ਕੰੁਡੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਚੋਬਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਿਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂਡੰਡੀਆ ਂਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚੋਬਾ ਂਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਪੰਜ ਚੋਬਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਸੰਦੂਕ

ਬਸਲਏਲ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ।
ਸੰਦੂਕ ਢਾਈ ਹੱਥ ਲੰਮਾ, ਡੇਢ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਡੇਢ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ।
2 ਉਸ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਢੱਕ

ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਿਕਨਾਰੀ ਬਣਾਈ। 3 ਉਸ
ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਾਰਾ ਂਕੋਿਨਆ ਂਉੱਤੇ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ
ਕੜੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕੜੇ ਸਨ। 4 ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚੋਬਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ
ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ। 5 ਉਸ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਹਰੇਕ
ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿੜਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੋਬਾ ਂਗੁਜ਼ਾਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 6 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ
ਢੱਕਣ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਢਾਈ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਡੇਢ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸੀ। 7 ਫ਼ੇਰ
ਬਸਲਏਲ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚਂਡਕੇ ਦੋ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਹਰੇਕ
ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਚਪਕਾ ਿਦੱਤਾ। 8 ਉਸ ਨੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ
ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਚਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ। 9 ਦੂਤਾ ਂਦੇ
ਖੰਭ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਤਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾ ਂਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਢੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਤਾ ਂਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਸੀ।

ਖਾਸ ਮੇਜ

10 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਖਾਸ ਮੇਜ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਜ ਦੋ ਹੱਥ
ਲੰਮਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਡੇਢ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ। 11 ਉਸ ਨੇ ਮੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ
ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਿਕਨਾਰੀ ਬਣਾਈ। 12

ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਿਕਊਿਬਟ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਫ਼ਰੇਮ
ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਿਕਨਾਰੀ ਬਣਾਈ। 13 ਫ਼ੇਰ ਉਸ
ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਾਰਾ ਂਲੱਤਾ ਂਵਾਲੀ ਥਾ ਂਤੇ ਚਾਰਾ ਂਕੋਿਨਆਂ
ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 14 ਉਸ ਨੇ ਕਿੜਆ ਂਨੂੰ ਮੇਜ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਖਤੀ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਚੋਬਾ ਂਫ਼ਸਾਈਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਸਨ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਜ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। 15 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਜ ਨੂੰ
ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆ ਂਚੋਬਾ ਂਬਣਾਈਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ
ਨਾਲ ਮੜ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। 16 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣਾਈਆ ਂਿਜਹੜੀਆਂ
ਮੇਜ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆ ਂਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਪਲੇਟਾ,ਂ ਚਮਚੇ,
ਿਪਆਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰਾਹੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ ਿਪਆਿਲਆ ਂਅਤੇ ਸੁਰਾਹੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਸ਼ਮਾਦਾਨ

17 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ
ਇੱਕ ਚੀਥੀ, ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਅਤੇ ਟਿਹਣੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੁੱਲ ਕਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਪੱਤੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਸ ਟਕੁੜੇ ਤੋਂ
ਬਣਾਇਆ। 18 ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੀਆ ਂਛੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾ ਂਸਨ-ਿਤੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾ ਂਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾ ਂਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। 19 ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖ ਉੱਤੇ ਿਤੰਨ ਫ਼ੁੱਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਨੂੰ ਬਦਾਮਾ ਂਦੇ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਵਾਗਂ, ਕਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪੱਤੀਆ ਂਸਮੇਤ, ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ। 20 ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੀ ਡੰਡੀ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫ਼ੁੱਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਕਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪੱਤੀਆ ਂਸਮੇਤ ਬਦਾਮਾ ਂਦੇ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਵਾਗਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 21

ਉੱਥੇ ਛੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾ ਂਸਨ-ਹਰੇਕ ਪਾਿਸਓ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਿਤੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾ।ਂ ਓੱਥੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਇੱਕ ਬਦਾਮ ਦੀ ਪੱਤੀ ਸੀ। ਿਜੱਥੇ
ਟਿਹਣੀਆ ਂਡੰਡੀ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀਆ ਂਸਨ। 22 ਸਾਰਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਤੇ
ਟਿਹਣੀਆ ਂਸਮੇਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟਕੁੜੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 23 ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਲਈ
ਸੱਤ ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਬੱਤੀ ਸੀਖਣ ਵਾਲੇ ਿਟ੍ਰਮਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਆ ਂਵੀ ਸ਼ੁੱਧ
ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ 24 ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂ75 ਪੌਂਡ ਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ
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ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ

25 ਉਸ ਨੇ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ
ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣਾਈ। ਜਗਵੇਦੀ ਚੌਰਸ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੌੜੀ
ਤੇ ਦੋ ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਿਸੰਗ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ
ਿਸੰਗ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਸੰਗਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਇੱਕ
ਿਮੱਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 26 ਉਸ ਨੇ ਉੱਪਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਿਸੰਗਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ
ਿਕਨਾਰੀ ਬਣਾਈ। 27 ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਨੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਿਕਨਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਕੜੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੋਬਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 28 ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ
ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆ ਂਚੋਬਾ ਂਬਣਾਈਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹ ਿਦੱਤਾ।

29 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮਸਹ ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਸੁਗੰਧਤ ਧੂਫ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ ਿਜਵੇਂ
ਕੋਈ ਅਤਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ ਜਗਵੇਦੀ

ਬਸਲਏਲ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਰਤੀ।
ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ
ਜਗਵੇਦੀ ਚੌਰਸ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਹੱਥ ਲੰਮੀ, ਪੰਜ ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਅਤੇ

ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਸੀ। 2 ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚਾਰਾ ਂਕੋਿਨਆ ਂਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਿਸੰਗ ਬਣਾਇਆ। ਹਰੇਕ ਿਸੰਗ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕੁੜਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਕਾਸਂੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ। 3 ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ।
ਉਸ ਨੇ ਤਸਲੇ, ਕੜਛੇ, ਬਾਟੇ, ਿਤ੍ਰਸੂਲੀਆ ਂਅਤੇ ਅੰਗੀਠੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ 4 ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਝੰਜਰੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਝੰਜਰੀ ਜਾਲ
ਵਰਗੀ ਸੀ। ਝੰਜਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਕਂਗਰੇ ਹੇਠਾ ਂਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੇਠੋਂ  ਲੈ ਕੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਕਂਗਰੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੀਕ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। 5 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ
ਕੜੇ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਿੜਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚੋਬਾ ਂਫ਼ੜਨ
ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਚਾਰਾ ਂਕੋਿਨਆ ਂਉੱਤੇ ਕੜੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ।
6 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਚੋਬਾ ਂਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਕਾਸਂੇ ਨਾਲ ਮਢ਼ ਿਦੱਤਾ। 7 ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿੜਆ ਂਿਵੱਚ
ਚੋਬਾ ਂਫ਼ਸਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੋਬਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਟਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਸੰਦੂਕ ਵਾਗਂ ਸੱਖਣੀ ਸੀ।

8 ਉਸ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਸਮੇਤ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਤਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾ ਂਵੱਲੋਂ
ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸ਼ੀਿਸ਼ਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਔਰਤਾ ਂਸਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆ ਂਸਨ।

ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਿਵਹੜਾ

9 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਿਵਹੜਾ
ਬਣਾਇਆ। ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ 100 ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀ ਕੰਧ
ਬਣਾਈ। ਪਰਦੇ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ। 10 ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ
20 ਚੋਬਾ ਂਦੇ ਸਹਾਰੇ ਿਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਬਾ ਂਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂ20 ਚੀਿਥਆਂ
ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ ਪਰਦੇ ਦੀਆ ਂਛੜਾ ਂਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਸਨ। 11 ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ 100 ਿਕਊਿਬਟ ਲੰਮੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀ
ਕੰਧ ਸੀ। ਉੱਥੇ 20 ਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਚੀਿਥਆ ਂਨਾਲ 20 ਚੋਬਾ ਂਸਨ। ਚੋਬਾ ਂਲਈ
ਕੰੁਿਡਆ ਂਅਤੇ ਪਰਦੇ ਦੀਆ ਂਛੜਾ ਂਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ।

12 ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀ ਕੰਧ 50 ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ
ਦਸ ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ ਦਸ ਚੀਥੀਆ ਂਸਨ। ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂਡੰਡੀਆ ਂਦੀਆਂ
ਕੰੁਡੀਆ ਂਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ।

13 ਿਵਹੜੇ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸਾ 50 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਿਵਹੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ
ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। 14 ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀ ਕੰਧ 15 ਹੱਥ
ਲੰਮੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਿਤੰਨ ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ ਿਤੰਨ ਚੀਥੀਆ ਂਸਨ। 15 ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਦੁਆਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀ ਕੰਧ ਪੰਦਰ੍ਹਾ ਂਹੱਥ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਸ
ਪਾਸੇ ਿਤੰਨ ਚੋਬਾ ਂਤੇ ਿਤੰਨ ਚੀਥੀਆ ਂਸਨ। 16 ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਪਰਦੇ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। 17 ਚੋਬਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਥੀਆ ਂਿਪੱਤਲ
ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਕੰੁਡੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂਡੰਡੀਆ ਂਚਾਦਂੀ
ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਚੋਬਾ ਂਦੀਆ ਂਿਸਖਰਾ ਂਵੀ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਮੜੀਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਿਵਹੜੇ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੋਬਾ ਂਦੀਆ ਂਪਰਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂਡੰਡੀਆਂ
ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਸਨ।

18 ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ
ਲਾਲ ਸੂਤ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਦੇ ਿਵੱਚ ਨਮੂਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪਰਦਾ 20 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 5 ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਨੀ ਹੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਸੀ
ਿਜੰਨੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਨ। 19 ਪਰਦਾ ਚਾਰ ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ
ਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਚਾਰ ਚੀਥੀਆ ਂਉੱਤੇ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੋਬਾ ਂਦੀਆ ਂਕੰੁਡੀਆਂ
ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਚੋਬਾ ਂਦੀਆ ਂਿਸਖਰਾ ਂਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਮੜੀਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂਡੰਡੀਆ ਂਵੀ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆਂ
ਸਨ। 20 ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਿਕੱਲੀਆ ਂਿਪੱਤਲ
ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ।

21 ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਲਖ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ, ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਈਥਾਮਾਰ ਸੂਚੀ
ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਚੰਾਰਜ ਸੀ।

22 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਤੇ ਹੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਊਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸਲਏਲ
ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 23

ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਅਹੀਸਾਮਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਲੀਆਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਆਹਾਲੀਆਬ ਕੁਸ਼ਲ ਦਾਪਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ਲਪਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਹੀਨ
ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਬੁਨਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀ।

24 ਦੋ ਟੱਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਂਿਲਆ ਿਗਆ।

25 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੁੱਲ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੌਣੇਚਾਰ
ਟੱਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਦਂੀ ਿਦੱਤੀ। (ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਂਿਲਆ ਿਗਆ
ਸੀ।) 26 ਵੀਹ ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ 6,03,550 ਆਦਮੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਾਦਂੀ
ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਾ ਕਰ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ। (ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਪ ਅਨੁਸਾਰ
ਇੱਕ ਬਕਾ ਅੱਧੇ ਸ਼ੈਕਲ ਦਾ ਹੈ।) 27 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਪੌਣੇਚਾਰ ਟੱਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਲਈ 100 ਚੀਥੀਆ ਂਬਨਾਉਣ
ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਥੀ ਲਈ 75 ਪੌਂਡ ਚਾਦਂੀ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ। 28 ਦੂਸਰੀ 50 ਪੌਂਡ ਚਾਦਂੀ ਕੰੁਡੀਆ,ਂ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂਡੰਡੀਆ ਂਅਤੇ
ਚੋਬਾ ਂਲਈ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਕੱਜਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।

29 ਢਾਈ ਟੱਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਪੱਤਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 30

ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੀਆ ਂਚੀਥੀਆ ਂਬਨਾਉਣ
ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ
ਅੰਗੀਠੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦਾ ਂਅਤੇ ਪਲੇਟਾ ਂਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 31

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਰਿਦਆ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ
ਪਰਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂਚੀਥੀਆ ਂਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਰਿਦਆ ਂਲਈ
ਿਕੱਲੀਆ ਂਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਖਾਸ ਵਸਤਰ

ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਵਸਤਰਾਂ
ਲਈ, ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ

ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਵਸਤਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਏਫ਼ੋਦ

2 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਡੰਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੱਟਕੇ ਲੰਬਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾਇਆ,
ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਦਾ ਏਫ਼ੋਦ ਬਣਾਇਆ। 3

(ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਤਲੀਆ ਂਪੱਤਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੁਿਟਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੰਮੇ
ਧਾਿਗਆ ਂਿਵੱਚ ਕੱਟ ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ
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ਸੂਤ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਿਵੱਚ ਕੱਤ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ
ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ।) 4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਮੋਿਢਆ ਂਵਾਲੇ ਟਕੁੜੇ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੋਢੇ ਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਦੋ ਕੋਿਨਆ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। 5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਪੇਟੀ ਬੁਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਉੱਤੇ ਕਸ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਣਾਈ ਗਈ
ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਏਫ਼ੋਦ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰ, ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ
ਅਤੇ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

6 ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਏਫ਼ੋਦ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰਾ ਂਨੂੰ ਸੋਨੇ ਿਵੱਚ ਜਿੜਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖ ਿਦੱਤੇ। 7 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਮੋਿਢਆ ਂਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਉੱਪਰ ਜੜ ਿਦੱਤੇ।
ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਸੀਨੇ-ਬੰਦ

8 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਏਫ਼ੋਦ ਵਾਗਂ ਹੀ ਮਾਹਰ
ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਧਾਿਗਆ,ਂ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਨੀਲੇ,
ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 9 ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਨੂੰ ਦੂਹਰਾ
ਕਰਕੇ ਚੌਰਸ ਜੇਬ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਗਠ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਿਗੱਠ ਚੌੜਾ ਸੀ। 10 ਫ਼ੇਰ ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੀਿਰਆ ਂਦੀਆਂ
ਚਾਰ ਪਾਲਾ ਂਜੜੀਆ।ਂ ਪਿਹਲੀ ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਅਕੀਕ ਸੁਨਿਹਲਾ ਅਤੇ
ਜਬਰਜ਼ਦ ਸਨ। 11 ਦੂਸਰੀ ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਪੰਨਾ, ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਿਬਲੌਰ ਸਨ। 12

ਤੀਸਰੀ ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਜਰਕਨ, ਹਰੀ ਅਕੀਕ, ਕਟਿਹਲਾ ਸਨ। 13 ਚੌਥੀ ਪਾਲ
ਿਵੱਚ ਪੰਨਾ, ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ੁਬ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਸੋਨੇ ਿਵੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ
ਸਨ। 14 ਉੱਥੇ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਉੱਤੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰ ਸਨ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਇਸਰਾਏਲ
(ਯਾਕੂਬ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਲਈ। ਹਰੇਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹਰ ਵਾਗਂ ਉਕਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

15 ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਦੋ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰੀਆਂ
ਬਣਾਈਆ।ਂ ਇਹ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰੀਆ ਂਰੱਸੀ ਵਾਗਂ ਵੱਟੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। 16

ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਦੋ ਮੁੰਦਰੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਦੇ
ਦੋਹਾ ਂਕੋਿਨਆ ਂਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੋਿਢਆ ਂਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਉੱਤੇ ਲਾਉਣ
ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਦੋ ਸੈਿਟਂਗਸ ਬਣਾਈਆ।ਂ 17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਜ਼ੰਜ਼ੀਰੀਆਂ
ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਦੇ ਕੋਿਨਆ ਂਉਤਲੀਆ ਂਮੁੰਦਰੀਆ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਜ਼ੰਜ਼ੀਰੀਆ ਂਦੇ ਦੂਸਰੇ ਿਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮੋਿਢਆ ਂਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਉੱਤੇ
ਲੱਗੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸੈਿਟੰਗਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। 19 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਦੋ ਹੋਰ
ਮੁੰਦਰੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਕੋਿਨਆ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ
ਿਦੱਤਾ ਇਹ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 20

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਦੋ ਮੁੰਦਰੀਆ ਂਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਿਢਆ ਂਵਾਲੇ ਟਕੁਿੜਆਂ
ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਇਹ ਮੁੰਦਰੀਆ ਂਪੇਟੀ ਦੇ ਰਤਾ ਕੁ ਉੱਪਰ
ਕਸਣ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ। 21 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨੀਲਾ ਿਰਬਨ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਦੀਆ ਂਮੁੰਦਰੀਆ ਂਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੀਆ ਂਮੁੰਦਰੀਆ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਪੇਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਨਾਲ
ਕਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਹੋਰ ਵਸਤਰ

22 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਏਫ਼ੋਦ ਲਈ ਚੋਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ
ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਬੁਿਣਆ ਸੀ। 23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚੋਲੇ
ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟਕੁੜਾ ਿਸਉਂ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਸੁਰਾਖ ਨੂੰ ਪਾਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ।

24 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਨੀਲਾ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਲੈ ਕੇ
ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅਨਾਰ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਅਨਾਰ ਚੋਲੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟੰਗ ਿਦੱਤੇ। 25 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਘੰਟੀਆਂ
ਬਣਾਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਘੰਟੀਆ ਂਚੋਲੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਕਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਰਾ ਂਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 26 ਚੋਲੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਘੰਟੀਆ ਂਅਤੇ ਅਨਾਰ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਦੋ ਅਨਾਰਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਸੀ।

ਇਹ ਚੋਲਾ ਜਾਜਕ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਪਿਹਿਨਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ।

27 ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਲਈ ਦੋ ਕਮੀਜ਼ਾਂ
ਬੁਣੀਆ।ਂ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ਾ ਂਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। 28 ਅਤੇ
ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਗੜੀ (ਅਮਾਮਾ) ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਲੈ ਕੇ ਿਸਰ ਦੇ ਪਟਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਬਣਾਏ। 29

ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੂਤ ਦੀ ਪੇਟੀ
ਬਣਾਈ। ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਨਮੂਨੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ
ਗਈਆ ਂਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

30 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤਾਜ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ
ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ
ਿਲਖੇ: ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ । 31 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਿਰਬਨ
ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨੀਲਾ ਿਰਬਨ ਪਗੜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ੍ਹ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੂਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

32 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਅਰਥਾਤ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ
ਿਗਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 33 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ;ਂ ਕੜੇ, ਤਖਤੀਆ,ਂ
ਬਰੇਸਾ,ਂ ਚੋਬਾ ਂਅਤੇ ਚੀਥੀਆ ਂਿਦਖਾਇਆ।ਂ 34 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦਾ ਕੱਜਣ
ਿਦਖਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰੰਗੀਆ ਂਭੇਡੂ ਦੀਆ ਂਖੱਲਾ ਂਨਾਲ
ਬਣਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਜਣ ਿਦਖਾਇਆ ਿਜਹੜਾ
ਸੁੰਦਰ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬਿਣਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਦਾ ਿਦਖਾਇਆ
ਿਜਹੜਾ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਕੱਜਦਾ ਸੀ।

35 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਸੰਦੂਕ, ਉਹ ਚੋਬਾ ਂਜੋ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ
ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਢੱਕਣ ਿਦਖਾਇਆ। 36 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਜ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਰੋਟੀ ਿਦਖਾਈ। 37 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦੀਵੇ ਿਦਖਾਏ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦਖਾਈਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਦੀਿਵਆ ਂਦੇ
ਨਾਲ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ। 38 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੁਿਨਹਰੀ ਜਗਵੇਦੀ,
ਮਸਹ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਸੁਗੰਧਤ ਧੂਫ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਦਾ ਿਦਖਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਕੱਜਦਾ ਸੀ। 39 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ
ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਝੰਜਰੀ, ਜਗਵੇਦੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੋਬਾ,ਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਤਸਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਹੇਠਾ ਂਵਾਲੀ ਚੌਂਕੀ ਿਦਖਾਈ।

40 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀ ਕੰਧ, ਚੋਬਾਂ
ਅਤੇ ਚੀਥੀਆ ਂਸਮੇਤ, ਿਦਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਦਾ ਿਦਖਾਇਆ
ਿਜਹੜਾ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਕੱਜਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸੀਆ ਂਅਤੇ
ਤੰਬੂ ਦੀਆ ਂਿਕੱਲੀਆ ਂਿਦਖਾਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਅਰਥਾਤ
ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦਖਾਈਆ।ਂ

41 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤਰ ਿਦਖਾਏ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਜਕ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਵਸਤਰ ਿਦਖਾਏ। ਇਹ
ਵਸਤਰ ਉਹ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਿਹਨਣੇ ਸਨ।

42 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 43 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।

ਮੂਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ, ਅਰਥਾਤ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ
ਕਰੀਂ। 3 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ

ਦੇਵੀਂ। ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਵੀ। 4 ਫ਼ੇਰ ਮੇਜ ਿਲਆਵੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
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ਚੀਜ਼ਾ ਂਮੇਜ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉੱਥੇ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਫ਼ੇਰ
ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਂ। ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖੀਂ। 5 ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਲੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਿਨਹਰੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਰੱਖੀਂ। ਫ਼ੇਰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਟੰਗੀ।

6 “ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਅਰਥਾਤ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੀਂ। 7 ਤਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ
ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਰੱਖੀਂ। ਤਸਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਂ। 8 ਿਵਹੜੇ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ। ਫ਼ੇਰ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ
ਪਰਦਾ ਲਾਵੀਂ।

9 “ਮਸਹ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੀ ਹਰ ਸੈਅ ਉੱਪਰ
ਿਛੜਕ ਦੇਵੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਉੱਪਰ ਤੇਲ ਿਛੜਕੇਂਗਾ ਤਾ ਂਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। 10 ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵਾਲੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ
ਿਛੜਕੀਂ। ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਿਛੜਕੀਂ। ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਣਾ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਤਸਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਿਛੜਕੀਂ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਿਜਹਾ
ਕਰੀਂ।

12 “ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਕੋਲ
ਲੈ ਆਵੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸਨਾਨ ਕਰਾਵੀਂ। 13 ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਖਾਸ
ਵਸਤਰ ਪਿਹਨਾਵੀਂ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਿਛੜਕੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੀਂ।
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 14 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਵਸਤਰ ਪਿਹਨਾਵੀਂ। 15 ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੇਲ ਿਛੜਕੀਂ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪਤਾ ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ
ਸੱਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਜਾਜਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ
ਪਿਰਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿਮਆ ਂਲਈ ਜਾਜਕਾ ਂਦਾ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ।” 16 ਮੂਸਾ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

17 ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਛੱਿਡਆ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਸੀ। 18 ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਆਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਚੀਥੀਆ ਂਰੱਖੀਆਂ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਚੀਥੀਆ ਂਉੱਤੇ ਫ਼ੱਟੀਆ ਂਰੱਖੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਬਰੇਸਾ ਂਲਾ ਕੇ ਚੋਬਾਂ
ਲਾਈਆ।ਂ 19 ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਕੱਜਣ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

20 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਮਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਚੋਬਾ ਂਰੱਖੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਪਰ ਕੱਜਣ ਪਾ
ਿਦੱਤਾ। 21 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਠੀਕ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 22 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਮੇਜ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ
ਪਾਸੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ। 23 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ
ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਜ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ।
25 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

26 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸੁਿਨਹਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਸਥਾਿਪਤ
ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 27 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸੁਗੰਧਤ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 28 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ।

29 ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਅਰਥਾਤ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ
ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਰਪਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ
ਭੇਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

30 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਤਸਲਾ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਸਲੇ ਿਵੱਚ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 31 ਮੂਸਾ,
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਇਸ ਤਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ। 32 ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਦਂੇ
ਸਨ ਤਾ ਂਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤੀਆਂ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

33 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਰਦੇ ਸਥਾਿਪਤ
ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਿਵਹੜਾ ਵੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ
ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ

34 ਫ਼ੇਰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਛਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਪਰਤਾਪ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। 35 ਮੂਸਾ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਠਿਹਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਪਰਤਾਪ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

36 ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਦਲ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਕਦੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ। 37 ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਉੱਪਰ
ਠਿਹਿਰਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਉਸੇ ਥਾਂ
ਿਟਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਬੱਦਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। 38 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬੱਦਲ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਸਨ।
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ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ

ਸਵੈਇੱਛਤ ਬਲੀਆ ਂਅਤੇ ਭੇਟਾਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ; ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਭੇਟ
ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਂ, ਇਹ ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਇਹ
ਗਾ ਂਵੀ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਭੇਡ ਵੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਵੀ।

3 “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆ ਂਗਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬੇਨੁਕਸ ਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ
ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। 4 ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਜਾਨਵਰ
ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਪਰਾਸਿਚਤ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ।

5 “ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲਦ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫ਼ੇਰ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਜਾਜਕਾ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟਕੁਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ
ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾ ਂਿਚਣਨ। 8 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਉੱਤੇ ਟਕੁੜੇ (ਿਸਰੀ ਅਤੇ ਚਰਬੀ) ਰੱਖ
ਦੇਣ। 9 ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਿਹਿਸਆ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੇ। ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਅੰਗ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਹਿਸਆ ਂਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ
ਹੋਈ ਆਹੂਤੀ। ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

10 “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਡ ਜਾ ਂਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬੇਨੁਕਸ ਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਖੂਨ, ਸਾਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
12 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਟਕੁਿੜਆ ਂ(ਿਸਰੀ ਅਤੇ ਚਰਬੀ) ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲਦੀ
ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। 13 ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਿਹਿਸਆ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ
ਹੋਈ ਬਲੀ ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

14 “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਜਾ ਂਛੋਟਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
15 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਭੇਟ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਦਾ
ਿਸਰ ਉਖਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 16

ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਥੈਲੀ ਅਤੇ ਖੰਭਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਰਾਖ
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 17 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਰਾ ਂਤੋਂ ਫ਼ੜਕੇ ਪਾੜ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਦੋ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਛੀ
ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਤੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ

ਹੈ। ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਿਗਆ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ

“ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਉਸਦੀ ਭੇਟ ਮੈਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਚੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੋਬਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2 ਫ਼ੇਰ

ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਜਾਜਕਾ ਂਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ
ਨੂੰ, ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਲੋਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭੇਟ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3 ਬਚੀ ਹੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਬਹੁਤ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।

ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ

4 “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਿਜਹੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਪਕਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਜਾ ਂਤੇਲ ਨਾਲ
ਚੋਪੜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਬੇਖਮੀਰੀਆ ਂਮੱਠੀਆ ਂਹੋਿਣਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 5 ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਹ ਤੇਲ ਿਵੱਚ
ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਬੇਖਮੀਰੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਸਦੇ ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਤੇਲ ਪਾਉ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ।
7 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹੀ ਿਵੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਹ
ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਗੁੰਨ੍ਹੇ  ਮੈਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਜਾਜਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇਗਾ। 9 ਫ਼ੇਰ
ਜਾਜਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਭੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਸੁਗੰਧੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 10 ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਹਾਰੂਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਭੇਟ ਦਾ
ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।

11 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖਮੀਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਹਦ ਜਾ ਂਖਮੀਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 12 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਦ
ਅਤੇ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਵਾਢੀ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਿਲਆ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ ਪਰ
ਕਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ
ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾੜੋ। 13 ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਂ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਿਵਆ ਂਨਾਲ ਨਮਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਿਹਲੀ ਉਪਜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ

14 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਪਿਹਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ
ਆਵੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੁੰਨੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਬਾਲੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਤਾਜੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੇਲ
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ਅਤੇ ਲੋਬਾਨ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 16 ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਇਸ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਬਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਹੈ।

ਸੁੱਖ ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ

“ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨੁਕਸ ਬਲਦ ਨੂੰ ਜਾ ਂਇੱਕ ਗਾ ਂਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ। 2 ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਿਜ਼ਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫ਼ੇਰ
ਹਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪਾਸੀਂ ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3 ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈ
ਗਈ ਇੱਕ ਬਲੀ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਜੋ ਜਾਨਵਰ
ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸੀਂ-ਪਾਸੀਂ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4 ਜਾਜਕ
ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਪੁਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ। ਉਸ
ਨੂੰ ਕਲੇਜੀ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਅਰਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਦਆ ਂਸਮੇਤ ਲਾਹ ਲਵੇ। 5 ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਸਾੜਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ
ਿਜਹੜੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਭੇਟ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

6 “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ, ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਜਾਨਵਰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜਾਨਵਰ, ਬੇਨੁਕਸ ਨਰ ਜਾ ਂਮਾਦਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 7 ਜੇ
ਉਹ ਿਕਸੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8 ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜ਼ਬਾਹ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖੂਨ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਛੜਕਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 9 ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ
ਨੂੰ ਚਰਬੀ, ਸਾਰੀ ਪੂਛ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਚਰਬੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ
ਅੰਗਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਢ਼ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ
ਨੇਿੜਉਂ ਪੂਛ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।) 10 ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉਤਲੀ ਪੁਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਕਲੇਜੀ ਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ
ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਿਦਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 11

ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ।

12 “ਜੇ ਭੇਟ ਬੱਕਰੀ (ਨਰ ਜਾ ਂਮਾਦਾ) ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। 13 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜ਼ਬਾਹ ਕਰੇ। ਫ਼ੇਰ ਹਰੂਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਿਛੜਕਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 14 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਦੋਵੇ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਪੁਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ
ਨੂੰ ਕਲੇਜੀ ਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਅਰਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਿਦਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹ ਲਵੇ। 16 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ ਦੀ
ਭੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ। 17 ਇਹ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਪੀੜ੍ਹੀਆ ਂਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਬੀ ਜਾ ਂਖੂਨ
ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਅਚਨਚੇਤ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਭੇਟਾਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ; ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਪਾਪ
ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਂਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ:

3 “ਜੇ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਜਕ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਦੋਸ਼
ਿਲਆਉਂਦਾ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ
ਬੇਨੁਕਸ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4 ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਦ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ
ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਲਦ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਫ਼ੇਰ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਬਲਦ ਦਾ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਖੂਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਿਵੱਚ
ਡੁਬੋਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ
ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਖੂਣ ਿਛੜਕੇ। 7 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਖੂਨ ਧੁਫ਼ ਵਾਲੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਿਨਆ ਂਉੱਪਰ ਿਛੜਕੇ। (ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹੈ।) ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਲਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ
ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਲੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। (ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਮੰਡਲੀ
ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।) 8 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਦੀ
ਭੇਟ ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਰਬੀ
ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹਿਸਆ ਂਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ। 9

ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਤਲੀ ਪੁੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕਲੇਜੀ
ਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਲਵੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਿਦਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ। 10 ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਹੱਿਸਆ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਵੇਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਤੋਂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਲਾਿਹਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ
ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਲੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦਾ। 11 ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਦ
ਦੀ ਖੱਲ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਿਸਆ ਂਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰਦ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾ ਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਾਫ਼ ਥਾਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਿਜੱਥੇ ਰਾਖ ਸੁੱਟੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਹੱਿਸਆ ਂਨੂੰ ਲੱਕੜਾ ਂਉੱਤੇ
ਪਾਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇ ਿਜੱਥੇ ਰਾਖ ਸੁੱਟੀ ਜਾਦਂੀ
ਹੈ।

13 “ਜੇਕਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਅਨਜਾਣੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਪ
ਕਰੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ
ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨਜਾਣ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ
ਬਲਦ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਲਦ
ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਦ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਫ਼ੇਰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਜਕ ਬਲਦ ਦਾ
ਕੁਝ ਖੂਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। 17 ਜਾਜਕ
ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਅੱਗੇ ਿਛੜਕੇ। 18 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ
ਖੂਨ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਿਨਆ ਂਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। (ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹੈ।) ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਹੋਮ
ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਲੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। (ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।) 19 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ
ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20

ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਹੱਿਸਆ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ
ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 21 ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਬਲਦ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਸਾਿੜਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ।

22 “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਅਨਜਾਣੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ
ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਵਜੋਂ
ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। 24

ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ
ਉਸੇ ਥਾ ਂਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ
ਿਜ਼ਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 25 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ ਂਵਾਲੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਿਨਆ ਂਉੱਤੇ ਲਾਵੇ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖੂਨ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 26 ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ
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ਚਰਬੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਾੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਜਾਜਕ ਹਾਕਮ ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

27 “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਆਦਮੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ
ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। 29 ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 30 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਉਂਗਲੀ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਖੂਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ
ਭੇਟ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਿਨਆ ਂਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖੂਨ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 31 ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਚਰਬੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ ਂਦੀ ਚਰਬੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਿਭਂਨੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਜੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਸਾੜੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ
ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

32 “ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਲੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਦਾ ਲੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
33 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾ ਂਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ
ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। 34 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਕੁਝ ਖੂਨ ਆਪਣੀ
ਉਂਗਲੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵਾਲੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਿਨਆ ਂਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਖੂਨ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 35 ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਚਰਬੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ
ਵਾਲੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਚੜ੍ਹਾਿਵਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਚਨਚੇਤ ਪਾਪ

“ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਜਾ ਂਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ
ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਂਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ,

ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਦਾ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
2 “ਜਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਨਾਪਾਕ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇ। ਇਹ ਿਕਸੇ

ਨਾਪਾਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਨਾਪਾਕ ਜੰਗਲੀ
ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਇਹ ਿਕਸੇ ਨਾਪਾਕ ਰੀਂਗਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ
ਵੀ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਚੇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਛੂਹ ਿਲਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪਲੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

3 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨਾਪਾਕਤਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਬਣਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਤੋਂ ਸਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਜਾਣ
ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਿਲਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ
ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

4 “ਜਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਕਸਮ ਜਲਦੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਵੇ ਇਹ ਸਾਬਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਬੁਰਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਦਂਾ। 5 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
6 ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲੇਲੀ ਜਾ ਂਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਿਲਆਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ।

7 “ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੇਲਾ ਜਾ ਂਬੱਕਰੀ ਨਾ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੋ ਘੁੱਗੀ ਜਾ ਂਦੋ
ਜਵਾਨ ਕਬੂਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਦੀ
ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ।

8 ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਿਹਲਾ,ਂ ਜਾਜਕ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ
ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਜਾਜਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਿਗੱਚੀ ਤੋਂ ਤੋੜ
ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਾਜਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇਗਾ। 9 ਜਾਜਕ ਪਾਪ ਦੀ
ਭੇਟ ਦਾ ਖੂਨ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਛੜਕੇਗਾ ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖੂਨ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 10 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਦੂਸਰਾ ਪੰਛੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਨੇਮਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

11 “ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਘੁੱਗੀ ਜਾ ਂਦੋ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਸਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਮੈਦੇ ਦੇ 8 ਕੱਪ ਿਲਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਦੇ ਿਵੱਚ
ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਿਮਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੋਬਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 12 ਉਹ ਮੈਦਾ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ
ਜਾਜਕ ਉਸ ਮੈਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹੋਰਨਾ ਂਭੇਟਾ ਂਦੇ
ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। 13 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕ ਉਸ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਿਜਹੜਾ ਿਹੱਸਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 15 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ
ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਨੁਕਸ ਵਾਲਾ ਭੇਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 16 ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਲਈਆ।ਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ
ਿਹੱਸਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ
ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਭੇਡੂ ਨਾਲ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

17 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 18 ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨੁਕਸ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੇਡੂ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਭੇਡੂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪਾਪ
ਖਾਤਰ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਨਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਫ਼
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 19 ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।”

ਬਾਕੀ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਦੋਸ਼ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੇ:
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰਾਈ ਹੋਈ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸੱਕਦਾ ਜੋ

ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਾ ਂਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲਵੇ। ਜਾ ਂਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ। 3 ਜਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ
ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਜਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਸੌਂਹ ਖਾਵੇ ਜਾ ਂਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪ ਕਰੋ। 4 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ
ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਿਲਆ, ਜਾ ਂਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਿਲਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੇ
ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਜਾ ਂਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ, 5 ਜਾ ਂਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਝੂਠੀ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ
ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਂਿਹੱਸਾ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ,
ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ
ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਬੇਨੁਕਸ ਭੇਡੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਿਜੰਨਾ ਜਾਜਕ ਆਖੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਣਆ ਸੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ”

ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ 4:27 76 ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ 6:7
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ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ

8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 9 “ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਹੁਕਮ ਿਦਉ; ਇਹ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਸਵੇਰ
ਹੋਣ ਤੀਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ
ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਲਨਨ ਦਾ ਕੱਛਾ ਅਤੇ ਿਲਨਨ ਦਾ
ਚੋਲਾ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਗਵੇਦੀ
ਉੱਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਾਖ ਚੁੱਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 11 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ
ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਰ ਪਾਕੇ ਉਹ ਰਾਖ ਚੁੱਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁੱਧ ਥਾਂ
ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 12 ਪਰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਸਵੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਲੱਕੜਾ ਂਪਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਸਾੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
13 ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਿਬਨਾ ਰੁਕੇ ਬਲਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ

14 “ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦਾ ਨੇਮ ਇਹ ਹੈ; ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 15 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ
ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਾਰਾ
ਲੋਬਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ।

16 “ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਖਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 17 ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ
ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ
ਭੇਟ ਵਾਗਂ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 18 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਨਰ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪੀੜੀਆ ਂਲਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਭੇਟਾ ਂਨੂੰ
ਛੂਹਣਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਜਾਜਕਾ ਂਦੀਆ ਂਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ

19 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 20 “ਇਹ ਉਹ ਭੇਟ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਹਾਰੂਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਉਸ ਿਦਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਮਸਹ
ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ 8 ਕੱਪ ਮੈਦੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਇਹ ਿਨਯਿਮਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ।) ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅੱਧਾ
ਿਹੱਸਾ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। 21 ਮੈਦੇ ਿਵੱਚ ਤੇਲ
ਿਮਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ
ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੜ੍ਹਾਵੇ
ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

22 “ਉਸ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਾਰੂਨ ਦੀ
ਥਾ ਂਲੈਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਜਾਦਂਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਨੇਮ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਜਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਿਬਧੀ

24 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 25 “ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਆਖ; ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 26 ਿਜਹੜਾ ਜਾਜਕ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਭੇਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ

ਤੰਬੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
27 ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਂਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ।

“ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਖੂਨ ਵੀ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ
ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਿਵੱਚ ਉਬਾਿਲਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਭਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਉਬਾਿਲਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ,
ਉਸ ਭਾਡਂੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੰਘਾਲ ਕੇ ਧੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

29 “ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 30 ਪਰ ਜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਖੂਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ

“ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਇਹ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।
2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾ ਂਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਹੋਮ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਦਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਖੂਨ

ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਰੀਂ ਪਾਸੀਂ ਡੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3 “ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ

ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਪੂਛ ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਬੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗਾ ਂਿਵੱਚ
ਹੈ, ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4 ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੱਜਣ ਵਾਲੀ
ਪੁਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕਲੇਜੀ ਦੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਟ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਿਦਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 5 ਜਾਜਕ
ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ।

6 “ਜਾਜਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਖਾ ਸੱਕਦਾ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾ ਂਭੇਟਾ ਂਦੇ ਅਸੂਲ
ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਜਾਜਕ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮਾਸ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 8 ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਬਾਰੇ; ਿਜਹੜਾ ਜਾਜਕ ਪੂਰੀਆ ਂਹੋਮ
ਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 9 ਹਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਿਜਹੜੀ ਜਾਜਕ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕਲੇ
ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਜਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਤੰਦੂਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਪਤੀਲੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਤਵੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ। 10 ਪਰ
ਹਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾ ਂਤੇਲ ਨਾਲ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ

11 “ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ ਇਹ ਿਬਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਿਲਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈ; 12 ਜੇਕਰ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ
ਭੇਟ ਿਲਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਿਮਲੀ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ, ਬੇਖਮੀਰੀਆਂ
ਮਠੀਆ ਂਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੇ ਕੇਕ ਵੀ ਿਲਆਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 13 ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇਕ ਿਲਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਇਨ੍ਹਾਂ
ਸੁਗਾਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਟਕੁੜਾ ਉਸ ਜਾਜਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਸੁੱਖ-
ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। 15 ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਮਾਸ ਿਜਹੜਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਖਾ ਿਲਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹੱਸਾ
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

16 “ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਭੇਟ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸੌਂਹ ਜਾ ਂਸਵੈਇੱਿਛਤ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਕਾਰਣ ਹੈ,
ਤਾ ਂਬਲੀ ਉਸੇ ਿਦਨ ਖਾਧੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਖਾ ਿਲਆ
ਜਾਵੇ। 17 ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਬਲੀ ਦਾ ਮਾਸ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 18 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ
ਭੇਟ ਦਾ ਬੱਿਚਆ ਂਹੋਇਆ ਮਾਸ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬਲੀ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ
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ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਘਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਲਈ
ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

19 “ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਨਾਪਾਕ ਸ਼ੈਅ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਪਾਕ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਮਾਸ
ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 20 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਪਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ
ਉਹ ਮਾਸ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਛੇਕ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

21 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਪਾਕ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਾਪਾਕਤਾ
ਜਾ ਂਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਾਪਾਕਤਾ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਿਘਰਣਾਯੋਗ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਨਾਪਾਕਤਾ ਨੂੰ ਛੂਹ
ਿਲਆ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

22 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 23 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ;
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਵਾ,ਂ ਭੇਡਾ ਂਜਾ ਂਬੱਕਰੀਆ ਂਦੀ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 24 ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਰਤ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਰ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 25 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਭੇਟ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

26 “ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਵੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਜਾ ਂਜਾਨਵਰ
ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 27 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੂਨ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਿਹਲਾਉਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ ਿਬਧੀਆਂ

28 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 29 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ; ਜੇ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ
ਸੁਗਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। 30 ਸੁਗਾਤ ਦਾ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਸਾਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਦਾ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੜਕੇ
ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਜਾਜਕ ਕੋਲ
ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। 31 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਚਰਬੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦਾ ਹੋਵਗਾ। 32 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਜਾਜਕ
ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 33 ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਉਸ ਜਾਜਕ ਦੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜਾ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਖੂਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 34 ਮੈਂ
(ਯਹੋਵਾਹ) ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਸੀਨਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਾਰੂਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਨੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

35 ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦੇ ਉਹ ਅੰਗ
ਹਨ ਜੋ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਲੀਆ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 36 ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜਾਜਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਉਸ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਅੰਗ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਅੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

37 ਇਹ ਿਬਧੀਆ ਂਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਪਾਪ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,
ਦੋਸ਼ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ, ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਦੀਿਖਆ ਚੜ੍ਹਾਿਵਆਂ
ਬਾਰੇ ਹਨ। 38 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਿਬਧੀਆ ਂਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੀਨਾਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਿਬਧੀਆ ਂਉਸ ਿਦਨ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੀਨਾਈ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਮੂਸਾ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਵਸਤਰਾ,ਂ ਮਸਹ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲਦ ਦੋ ਭੇਡੂਆਂ
ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸਮੇਤ ਨਾਲ ਲੈ। 3 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ

ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰ।”

4 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੰਡਲੀ
ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 5 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।”

6 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ। 7 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਣੀ ਹੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਪੇਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਚੋਲਾ
ਪਿਹਨਾਇਆ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਮਰਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। 8 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ
ਪਿਹਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀਨੇ-ਬੰਦ ਦੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਉਰੀਮ ਅਤੇ ਤੁੰਮੀਮ ਪਾਏ। 9 ਉਸ
ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਅਮਾਮਾ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਮਾਮੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਤਾਜ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

10 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਵਲਾ ਤੇਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ
ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 11 ਉਸ ਨੇ ਮਸਹ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਤੇਲ ਜਗਵੇਦੀ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦਾ ਂਅਤੇ ਪਲੇਟਾ ਂਉੱਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੜਿਕਆ। ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੌਂਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 12 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮਸਹ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਤੇਲ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਡੋਿਲ੍ਹਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 13 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਕਮੀਜ਼ਾ ਂਪੁਆਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਆਲੇ ਪੇਟੀਆਂ
ਬੰਨ੍ਹੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਤੇ ਟੋਪੀਆ ਂਪਾਈਆ।ਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

14 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਬਲਦ ਿਲਆਦਂਾ। ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲਦ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। 15 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਬਲਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਇਸਦਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੂਨ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਿਨਆ ਂਤੇ ਲੇਪ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ
ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ
ਲਾਇੱਕ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 16 ਉਸ ਨੇ ਬਲਦ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ,
ਕਲੇਜੀ ਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ ਦੋਹਾ ਂਗੁਰਿਦਆ ਂਸਮੇਤ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰਲੀ
ਚਰਬੀ ਲਈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾਿੜਆ। 17 ਪਰ ਮੂਸਾ
ਬਲਦ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੱਿਚਆ ਂਹੋਇਆ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਹੰਦ
ਖੁੰਹਦ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆ ਂਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

18 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਭੇਡੂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ। 19 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਿਜਬਹ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪਾਸੀਂ ਿਛੜਕ ਿਦੱਤਾ। 20 ਮੂਸਾ
ਨੇ ਭੇਡੂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹਿਸਆ ਂਅਤੇ ਲੱਤਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ
ਿਸਰੀ, ਟਕੁਿੜਆ ਂਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾਿੜਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਮ
ਦੀ ਭੇਟ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਉਵੇਂ ਕੀਤੀਆ ਂਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

22 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਦੂਸਰੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਿਲਆਇਆ। ਇਸ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਜਾਜਕ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ।
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਭੇਡੂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। 23 ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਖੂਨ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਿਪਪਲੀ ਉੱਤੇ,
ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ
ਲਾਇਆ। 24 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੂਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨਾ ਂਦੀਆ ਂਿਪਪਲੀਆ ਂਉੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥਾ ਂਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆ ਂਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰਾ ਂਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆ ਂਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਡੋਿਲ੍ਹਆ। 25 ਮੂਸਾ ਨੇ ਚਰਬੀ ਲਈ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ
ਪੂਛ, ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗਾ ਂਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ, ਕਲੇਜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ, ਦੋਵੇਂ
ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਪੱਟ ਿਲਆ। 26 ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਇੱਕ
ਟੋਕਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰੋਟੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀਰੀ
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ਮਠੀ ਲਈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਰੋਟੀਆ ਂਦੇ ਉਹ ਟਕੁੜੇ ਭੇਡੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਉੱਤੇ
ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ। 27 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ
ਹੱਥਾ ਂਉੱਤੇ ਧਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਟਕੁਿੜਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਹਲਾਉਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵਜੋਂ ਿਹਲਾਇਆ। 28 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਾਰੂਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆ ਂਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ
ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿੜਆ। ਇਹ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਮਸਹ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 29 ਮੂਸਾ ਨੇ
ਸੀਨਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ
ਿਹਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ
ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੀ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

30 ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਸਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰਲਾ
ਕੁਝ ਖੂਨ ਿਲਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵਸਤਰਾ ਂਉੱਤੇ
ਿਛੜਿਕਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵਸਤਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ। ਿਜਹੜੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ, ਉਸ
ਦੇ ਵਸਤਰਾ,ਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਵਸਤਰਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ।

31 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ‘ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਖਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ’
ਇਸ ਲਈ ਰੋਟੀਆ ਂਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਚੁਨਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਮਾਸ ਲੈ
ਲਵੋ। ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਮਾਸ ਤੇ ਰੋਟੀ
ਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਖਾਉ। 32 ਜੇ ਮਾਸ ਜਾ ਂਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ
ਸਾੜ ਿਦਉ। 33 ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਚੁਨਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸੱਤ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾ ਂਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ
ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 34 ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਅੱਜ ਹੋਈਆ ਂਹਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 35

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਿਦਨ ਰਾਤ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ
ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਮਰ ਜਾਉਂਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।”

36 ਇਸ ਲਈ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆਂ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ। ਉਸ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸੱਿਦਆ। 2 ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਬਲਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਲਵੋ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਿਵੱਚ

ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਦ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਹੋਮ
ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੋ। 3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਖੋ, ‘ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ
ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਲਵੋ। ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ
ਲਈ ਇੱਕ ਬਲਦ ਤੇ ਭੇਡੂ ਲਵੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਗੁਨ੍ਹੇ  ਹੋਏ
ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਜ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।’”

5 ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੇ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਲਆਦਂੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। 6 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।”

7 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ,ਂ “ਜਾ, ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਦੀ
ਭੇਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ
ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰ। ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਲੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰ।”

8 ਇਸ ਲਈ ਹਾਰੂਨ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ
ਵਜੋਂ ਿਜ਼ਬਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀ। 9 ਫ਼ੇਰ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖੂਨ ਹਾਰੂਨ ਕੋਲ ਿਲਆਦਂਾ। ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਉਂਗਲੀ ਡੁਬੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆ ਂਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ

ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। 10 ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਤੋਂ
ਚਰਬੀ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਕਲੇਜੀ ਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ
ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 11 ਫ਼ੇਰ
ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।

12 ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ। ਹਾਰੂਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਰੂਨ ਕੋਲ ਖੂਨ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। 13 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ
ਿਸਰੀ ਅਤੇ ਟਕੁੜੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ। ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। 14 ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗਾ ਂਅਤੇ ਲੱਤਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਧੋਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।

15 ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਿਲਆਦਂਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ
ਬੱਕਰਾ ਮਾਿਰਆ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਗਂ ਪਾਪ ਲਈ
ਬੱਕਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। 16 ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਿਲਆਦਂੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 17 ਉਸ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਿਲਆਦਂੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।

18 ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡੂ
ਵੀ ਮਾਿਰਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਕੋਲ ਖੂਨ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੂਨ ਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। 19 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਉਸ ਕੋਲ ਬਲਦ ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵੀ ਿਲਆਏ। ਉਹ ਮੋਟੀ ਪੂਛ, ਅੰਦਰਲੇ
ਅੰਗਾ ਂਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਕਲੇਜੀ ਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ
ਿਲਆਏ। 20 ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਹੱਿਸਆ ਂਨੂੰ ਬਲਦ ਅਤੇ
ਭੇਡੂ ਦੇ ਸੀਿਨਆ ਂਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਿਹਿਸਆ ਂਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾਿੜਆ। 21 ਉਸ ਨੇ ਸੀਿਨਆ ਂਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਿਹਲਾਇਆ।

22 ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਠਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਿਦੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਰੂਨ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ, ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਨੂੰ
ਚੜ੍ਹਾ ਹਿਟਆ ਤਾ ਂਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਉਤਰ ਆਇਆ।

23 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। 24 ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ
ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਦੇਿਖਆ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ

ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ
ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਧੂਪਦਾਨ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਅੱਗ
ਪਾਕੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਦੀ ਅੱਗ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। 2 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ
ਆਈ ਅਤੇ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਗਏ।

3 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਿਜਹੜੇ ਜਾਜਕ
ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’” ਹਾਰੂਨ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ
ਸੀ।

4 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਚਾਚੇ ਉਿਜਏਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਨ ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਤੇ
ਇਲਜਫ਼ਾਨ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ
ਿਹੱਸੇ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਚੁੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ।”

5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਤੇ ਇਲਜਫ਼ਾਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਿਨਆ। ਉਹ
ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬੁਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਕਮੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ
ਚੁੱਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ।

6 ਤਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ
ਈਥਾਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣੀ। ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾੜਨੇ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ
ਫ਼ਰੋਲਣੇ। ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਦਰਸਾਉਣੀ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਉਂਗੇ।
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ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਕਰੋਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ-ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ
ਤੇ ਰੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 7 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਚਾਉਂਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਉਂਗੇ।
ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮਸਹ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਇਸ
ਲਈ ਹਾਰੂਨ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਮਾਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ।

8 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 9 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਆਉ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਅ ਜਾ ਂਬੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਪੀਉਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਉਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂਨ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪੀੜੀਆ ਂਤੀਕ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਈਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਾਧਾਰਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਾਕ
ਅਤੇ ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ, ਸਾਫ਼ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੇ। ਹਾਰੂਨ, ਤੈਨੂੰ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਨੇਮਾ ਂਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

12 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਮਾਰ ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ
ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਸਾੜੀਆ ਂਗਈਆ ਂਬਲੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਬਚ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਖਮੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਭੇਟ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 13 ਅੱਗ
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਭੇਟ ਦਾ ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ
ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਕਸੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

14 “ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆ ਂਧੀਆ ਂਿਹਲਾਉਣ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀਨਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪੱਟ ਖਾ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ।
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਸਾਫ਼ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟ ਦਾ ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
15 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਰਬੀ ਸਮੇਤ, ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਪੱਟ ਅਤੇ
ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਸੀਨਾ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਹਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਲੀਆ ਂਦਾ ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ।”

16 ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸੜ
ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਆਿਖਆ, 17 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਲੈਣ
ਲਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 18

ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।”

19 ਪਰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਦੀ
ਭੇਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਖਾ ਲਈ? ਨਹੀਂ।”

20 ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾ ਂਉਹ ਮੰਨ ਿਗਆ।

ਮਾਸ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਨੇਮ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ; ਇਹ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ; 3 ਜੇ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਖੁਰ ਦੋ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ

ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੁਗਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾਸ
ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

4 “ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਖਾਉ। ਊਠ, ਪਹਾੜੀ ਿਬੱਜੂ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਹਨ। 7 ਸੂਰਾ ਂਦੇ ਖੁਰ ਤਾ ਂਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ
ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਹਨ। 8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਉ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਛੂਹੋ ਵੀ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਹਨ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਿਬਧੀਆਂ

9 “ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਨਦੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ
ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਿਛਲਕੇ ਹੋਣ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
10 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਿਜਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਂ
ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਚਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੂਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 12 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਿਜਸਦੇ ਖੰਭ ਤੇ ਿਛਲਕੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਿਜਹਾ
ਜਾਨਵਰ ਸਮਝੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਪੰਛੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

13 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪੰਛੀਆ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਖਾਣ ਲਈ ਬੁਰਾ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝੋ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਉ।
ਉਕਾਬ, ਿਗਰਝਾ,ਂ ਮੱਛੀਮਾਰ, 14 ਇੱਲਾ ਂਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬਾਜ, 15 ਹਰ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕਾ,ਂ 16 ਸ਼ਤਰ ਮੁਰਗ, ਕਲਪੇਚਕ, ਜਲਕਾਉਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸ਼ਕਰੇ,
17 ਉੱਲੂ, ਚੁਗਲ, ਬੋਜਾ, 18 ਰਾਜ ਹੰਸ, ਹਵਾਿਸਲ, ਆਰਗਲ, 19 ਲਮ ਢੀਂਗ
ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਗਲੇ, ਟਟੀਹਰੀ ਅਤੇ ਚਾਮਚਿੜ੍ਹੱਕ।

ਕੀਿੜਆ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਿਬਧੀਆਂ

20 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਮਕੌੜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਡਦਾ
ਜਾ ਂਲੱਤਾ ਂਉੱਤੇ ਰੀਂਗਦਾ ਹੈ। 21 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੈਰਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜੋੜਾ ਂਵਾਲੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉੱਛਲ ਸੱਕਦੇ
ਹਨ। 22 ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਟੱਡੀਆ,ਂ ਪਰਾ ਂਵਾਲੀਆ ਂਿਟੱਡੀਆ,ਂ ਝੀਂਗਰ
ਅਤੇ ਿਟੱਡੇ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

23 “ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਕੌੜੇ ਜੋ ਉਡਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਚਾਰ ਲੱਤਾ ਂਵਾਲੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਿਘ੍ਰਣਾਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 24 ਉਹ ਮਕੌੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਬਣਾ
ਦੇਣਗੇ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਕੌਿੜਆ ਂਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਪਾਕ ਰਹੇਗਾ। 25 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਰੇ ਹੋਏ ਮਕੌਿੜਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਪਾਕ ਰਹੇਗਾ।

ਜਾਨਵਰਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਬਧੀਆਂ

26 “ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਖੁਰ ਤਾ ਂਪਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੋ ਿਹਿਸਆਂ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਜੁਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 27 ਕੋਈ ਵੀ ਚੌਹਾਂ
ਲੱਤਾ ਂਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਿਜਆ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਪਾਕ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ
ਛੂਹੇਗਾ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਨਾਪਾਕ ਰਹੇਗਾ। 28 ਜੇ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ
ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਪਾਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਹਨ।

ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਬਾਰੇ ਿਬਧੀਆਂ

29 “ਇਹ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਹਨ; ਚਕੰੂਦਰ,
ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਕਰਲੀਆ,ਂ 30 ਵਰਲ, ਮਗਰਮੱਛ, ਕੋਹੜਿਕਰਲੇ
ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਸੱਪ ਅਤੇ ਿਗਰਿਗਟ। 31 ਇਹ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗਾ ਉਹ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਪਾਕ ਰਹੇਗਾ।

ਨਾਪਾਕ ਜਾਨਵਰਾ ਂਬਾਰੇ ਿਬਧੀਆਂ

32 “ਜੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਜਾਨਵਰ ਮਰਕੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ
ਪਵੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ, ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਬੋਰੇ
ਜਾ ਂਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਪਾਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ
ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 33 ਜੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਕੇ ਿਕਸੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ
ਘੜੇ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਘੜੇ ਿਵੱਚ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘੜਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 34 ਜੇ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਘੜੇ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਿਕਸੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਪੇਯ ਜੇ ਅਿਜਹੇ ਬਰਤਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 35 ਜੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੇ
ਹੋਏ ਨਾਪਾਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਵੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਚੀਜ਼
ਨਾਪਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਜਾ ਂਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਠੀ ਵੀ ਹੋ
ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

36 “ਕੋਈ ਵੀ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾ ਂਖੂਹ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕ ਰਹੇਗਾ।
ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਨਾਪਾਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਦਂਾ। 37 ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਰੇ ਹੋਏ ਨਾਪਾਕ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਕੋਈ
ਅੰਗ ਿਕਸੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਬੀਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਕ
ਹੈ। 38 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਾ ਂਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਰੇ ਹੋਏ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਇਨ੍ਹਾ ਬੀਜਾ ਂਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਹਨ।

39 “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਜਾਨਵਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਲਈ
ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਨਾਪਾਕ ਰਹੇਗਾ। 40 ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਪਾਕ ਰਹੇਗਾ।
ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ
ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਨਾਪਾਕ ਰਹੇਗਾ।

41 “ਹਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਘਸਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 42 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ
ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੀਂਗਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਿਢੱਡ
ਭਾਰ ਰੀਂਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਚਾਰ ਲੱਤਾ ਂਹਨ ਜਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਹੋਣ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਘ੍ਰਣਾਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
43 ਇਨ੍ਹਾ ਂਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾ ਂਜਾ ਂਸੱਪਾ ਂਕਾਰਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਘ੍ਰਣਾਯੋਗ ਨਾ
ਬਣਾਉ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ। 44 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਘਸਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਸ਼ੈਆ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਾ
ਬਣਾਉ। 45 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ ਸੱਕਾ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ।ਂ”

46 ਇਹ ਨੇਮ ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾ,ਂ ਪੰਛੀਆ ਂਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਬਾਰੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਘਸਰਦੇ ਹਨ। 47 ਇਹ ਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਇਸ ਲਈ
ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਪਲੀਤ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਪਾਕ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਨਖੇੜ ਸੱਕਣ। ਤਾਂ
ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸੱਕਣ ਿਕ ਿਕਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸੱਕਦੇ।

ਨਵੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਮਾਵਾ ਂਲਈ ਿਬਧੀਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਖ:

“ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਔਰਤ ਸੱਤ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਵਂਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਵਾਗਂ
ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4 ਖੂਨ ਦੀ
ਕਮੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਹੋਰ 33 ਿਦਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ,
ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਪਰ ਜੇ ਔਰਤ
ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਲੀਤ ਰਹੇਗੀ
ਿਜਵੇਂ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਹੋਰ
66 ਿਦਨ ਲੱਗਣਗੇ।

6 “ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਂਕੁੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਲਈ ਖਾਸ ਬਲੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।
ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੀਆ ਂਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਲਾ ਅਤੇ
ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਜਾ ਂਕਬੂਤਰ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਜਾਜਕ

ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕ ਉਸ ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ
ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੇਮ ਉਸ
ਔਰਤ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਂਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।” ਜੇ ਉਸ ਔਰਤ
ਿਵੱਚ ਲੇਲਾ ਿਲਆ ਸੱਕਣ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਉਹ ਦੋ ਘੁੱਗੀ ਜਾ ਂਦੋ ਕਬੂਤਰ
ਿਲਆ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਛੀ ਪਾਪ ਦੀ
ਭੇਟ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾ ਂਬਾਰੇ ਿਬਧੀਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ
ਚਮੜੀ ਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਜਾ ਂਖੁਜਲੀ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਫ਼ੋੜਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਫ਼ੋੜਾ ਕੋੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਜਾਂ

ਉਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਜਾਜਕ
ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਲੇ ਫ਼ੋੜੇ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਫ਼ੋੜੇ ਦਾ ਵਾਲ ਿਚੱਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਫ਼ੋੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਕੋੜ੍ਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ
ਪਲੀਤ ਹੈ।

4 “ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਿਚੱਟਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਮੜੀ
ਨਾਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਧੱਬੇ ਿਵੱਚਲੇ ਵਾਲ ਿਚੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਲਈ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਜਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫ਼ੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ
ਤੇ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫ਼ੈਿਲਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਲਈ ਵੱਖ
ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਂ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰੀ ਫ਼ੇਰ ਉਸ
ਬੰਦੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ੋੜਾ ਮਧਮ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫ਼ੈਿਲਆ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਫ਼ੋੜਾ ਿਸਰਫ਼ ਖਾਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

7 “ਪਰ ਜੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਘੋਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਦਖਾਏ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਫ਼ੋੜਾ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਫ਼ੈਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਸ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8 ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਪੜੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ
ਜਾਜਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਿਕ ਬੰਦਾ ਪਲੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋੜ੍ਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ।

9 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋੜ੍ਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਿਲਆਦਂਾ
ਜਾਵੇ। 10 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਿਚੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਿਜ਼ਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਲ ਿਚੱਟੇ ਹੋ
ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚਮੜੀ ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ,
11 ਤਾ ਂਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾਪਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੰਦਾ ਨਾਪਾਕ
ਹੈ।

12 “ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾ ਂਤੱਕ ਫ਼ੈਲ
ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 13 ਜੇ ਜਾਜਕ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਤੇ
ਫ਼ੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਿਚੱਟਾ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਹੈ। 14

ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੱਚੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਨਾਪਾਕ ਹੈ। 15 ਜਦੋਂ ਜਾਜਕ ਕੱਚੀ
ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਪਾਕ ਹੈ।
ਕੱਚੀ ਚਮੜੀ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋੜ੍ਹ ਹੈ।

16 “ਜੇ ਕੱਚੀ ਚਮੜੀ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਿਚੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 17 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਗ਼੍ਹਾ ਿਚੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ
ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਕ ਹੈ।

18 “ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫ਼ੋੜਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਜੋ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 19 ਜੇਕਰ
ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੇ ਿਚੱਟੀ ਸੋਿਜ਼ਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਲਾਲ ਧਾਰੀਆ ਂਵਾਲਾ ਚਮਕੀਲਾ ਿਚੱਟਾ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ਼੍ਹਾ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
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ਹੈ। 20 ਜੇ ਫ਼ੋੜਾ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਗਿਹਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਿਚੱਟੇ ਹੋ
ਜਾਣ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾਪਾਕ ਹੈ। ਉਸ
ਫ਼ੋੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਛੂਤ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਿਥਤੀ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। 21 ਪਰ ਜੇ ਜਾਜਕ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਉਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਿਚੱਟੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਗਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਧਮ ਪੈ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 22 ਜੇ ਫ਼ੋੜਾ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ
ਫ਼ੈਲ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਪਾਕ ਹੈ।
ਇਹ ਛੂਤ ਹੈ। 23 ਪਰ ਜੇ ਚਮਕੀਲਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਸੇ ਥਾ ਂਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਲਦਾ
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੋੜੇ ਦਾ ਚਟਾਕ ਹੈ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਹੈ।

24 “ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਛਾਲਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਰਸਦੀ ਹੋਈ
ਚਮੜੀ ਿਚੱਟਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜਾ ਂਲਾਲ ਧਾਰੀਆ ਂਵਾਲਾ ਿਚੱਟਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਦਂੀ ਹੈ,
ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਿਚੱਟਾ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਗਿਹਰਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉੱਪਰ
ਵਾਲ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾ ਂਇਹ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਕੋੜ੍ਹ ਛਾਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਫੁੱਟ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਲੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋੜ੍ਹ
ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। 26 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਿਚੱਟੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਚਮੜੀ
ਤੋਂ ਗਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਧਮ ਪੈ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ
ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 27 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ
ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਫ਼ੈਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੰਦਾ ਪਲੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ
ਰੋਗ ਹੈ। 28 ਪਰ ਜੇ ਚਮਕੀਲਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਫ਼ੈਿਲਆ ਅਤੇ
ਮੱਧਮ ਹੋ ਿਗਆ, ਤਾ ਂਇਹ ਛਾਲੇ ਦੀ ਸੋਿਜ਼ਸ਼ ਹੈ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਛਾਲੇ ਦਾ ਦਾਗ ਹੈ।

29 “ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਸਰ ਜਾ ਂਦਾਢ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੂਤ ਲੱਗ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। 30

ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਗਿਹਰਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਿਵੱਚਲੇ
ਵਾਲ ਪਤਲੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਾਪਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰ ਜਾ ਂਦਾਢ਼ੀ ਉੱਤੇ ਛੂਤ ਦੀ ਇੱਕ
ਭੈੜੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। 31 ਜੇ ਿਬਮਾਰੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇਰੀ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ, ਪਰ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ
ਲਈ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 32 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਛੂਤ ਨੂੰ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੀਲੇ
ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, 33 ਤਾਂ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ
ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਦੀ ਹਜਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਲਈ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 34 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ
ਦਾ ਹੋਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਬਮਾਰੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ
ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਫ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਨਾਲੋਂ ਗਿਹਰੀ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ
ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ
ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 35 ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਕ ਹੋ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਬਮਾਰੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, 36 ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ
ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਿਬਮਾਰੀ ਚਮੜੀ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਈ
ਹੈ ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਵਾਲਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਲੀਤ ਹੈ।
37 ਪਰ ਜੇ ਜਾਜਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਮਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਲੇ
ਵਾਲ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਂਿਬਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਹੈ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਹੈ।

38 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਿਚੱਟੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਨ, 39 ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ
ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਲੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮੱਧਮ ਿਜਹੇ ਿਚੱਟੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਇਹ ਿਬਮਾਰੀ
ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਹਤ ਖਾਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਹੈ।

40 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼
ਗੰਜ ਹੈ। 41 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਣ। ਉਹ ਪਾਕ ਹੈ।
ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਗੰਜਾਪਨ ਹੈ। 42 ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਦੀ
ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਿਚੱਟੀ ਛੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। 43

ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੂਤ ਦੀ ਸੋਿਜ਼ਸ਼

ਲਾਲ ਅਤੇ ਿਚੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਿਹਿਸਆ ਂਉੱਤੇ ਕੋੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ, 44 ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਸਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਕੋੜ੍ਹ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ
ਪਲੀਤ ਹੈ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਲੀਤ
ਹੈ।

45 “ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਭੈੜੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਐਲਾਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਨਾਪਾਕ, ਨਾਪਾਕ।’ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ
ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 46 ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

47 “ਕੁਝ ਕੱਪਿੜਆ ਂਉੱਤੇ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ
ਿਲਨਨ ਦਾ ਜਾ ਂਉੱਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਿਲਨਨ ਜਾ ਂਉੱਨ ਤੋਂ ਉਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਜਾ ਂਬੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਂਇਹ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਕਸੇ
ਚਮੜੇ ਜਾ ਂਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 49 ਜੇ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਹਰੀ
ਜਾ ਂਲਾਲ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇੱਕ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਿਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 50 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਤ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਵਖਰੀ ਥਾ ਂਰੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। 51 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਦਾ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਕਾਸੇ ਲਈ
ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਮੜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾ ਂਉਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਹੈ,
ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਾ ਂਚਮੜਾ ਨਾਪਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਹੈ ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਾ ਂਚਮੜਾ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

53 “ਜੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਜਾ ਂਚਮੜੇ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਿਕ
ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਨਹੀਂ ਫ਼ੈਲੀ, 54 ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਚਮੜੇ ਜਾ ਂਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟਕੁੜੇ
ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੁਿਣਆ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਉਿਣਆ ਹੋਵੇ,
ਅਤੇ ਉਸ ਚਮੜੇ ਜਾ ਂਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਤ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
55 ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਇਸਦਾ
ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ
ਉਸ ਚਮੜੇ ਜਾ ਂਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਾ ਂਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

56 “ਪਰ ਜੇ ਜਾਜਕ ਚਮੜੇ ਜਾ ਂਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਸ ਟਕੁੜੇ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਮਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਜਾ ਂਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਉਸ
ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਕੱਪੜਾ
ਉਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਂਬੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 57 ਪਰ ਚਮੜੇ ਜਾ ਂਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਸ
ਟਕੁੜੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਫ਼ੇਰ ਉਭਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 58 ਪਰ ਜੇ ਚਮੜੇ ਜਾ ਂਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਸ ਟਕੁੜੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ
ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਫ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਉਭਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਇਹ
ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

59 ਚਮੜੇ ਜਾ ਂਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਪਾਕ ਹੈ ਜਾ ਂਨਾਪਾਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਿਬਧੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਕੱਪੜਾ
ਿਲਨਨ ਤੋਂ ਬਿਣਆ ਜਾ ਂਉੱਨ ਤੋਂ ਜਾ ਂਇਹ ਉਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਂਬੁਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਹ
ਿਬਧੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਰਾਜ਼ੀ
ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਇਹ ਹਨ।

“ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹਟ ਿਗਆ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। 4 ਜੇ ਬੰਦਾ ਿਸਹਤਮੰਦ
ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ; ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਿਜਉਂਦੇ ਪਾਕ ਪੰਛੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਆਰ ਦੀ
ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਕੁੜਾ, ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਫ਼ਾ ਿਲਆਉਣ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ
ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 6 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪੰਛੀ,
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ਿਜਹੜਾ ਹਾਲੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਟਕੁੜਾ, ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ
ਟਾਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ੂਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ
ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। 7 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਿਛੜਕਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖੇਤ
ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8 “ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਮੁੱਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸੱਕੇਗਾ।
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 9

ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਮੁਨਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਿਸਰ, ਆਪਣੀ ਦਾਹੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟੇ-ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਲ ਮੁਨਾ
ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਿਵੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

10 “ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ, ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬੇਨੁਕਸ
ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਲੀ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਲ
ਿਮਿਲਆ 24 ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਅਤੇ 2/3 ਿਪੰਟ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਿਲਆਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 12 ਜਾਜਕ
ਲੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ। 13 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਮਾਰੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ
ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਜਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।

14 “ਜਾਜਕ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਖੂਨ ਲਵੇਗਾ। ਜਾਜਕ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਖੂਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਕਰੂੰਬਲ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਾਕ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਜਕ ਇਸ ਖੂਨ ਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇਗਾ। 15 ਜਾਜਕ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ। 16 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਡੋਬੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਛੜਕੇਗਾ। 17 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ
ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੇਲ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਪਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਿਪਪਲੀ
ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ
ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 18 ਜਾਜਕ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ
ਤੇਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ।

19 “ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ
ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ
ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਜਾਜਕ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਜਾਨਵਰ
ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ
ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ
ਕਰੇਗਾ।

21 “ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੜ੍ਹਾਿਵਆ ਂਦੀ ਉਸਦੀ ਪੁੱਜਤ ਨਹੀਂ
ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਹਲਾਉਣ
ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾ ਂਜੋ ਜਾਜਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਸੱਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ 8 ਕੱਪ ਤੇਲ
ਿਮਿਲਆ ਮੈਦਾ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਦਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2/3 ਿਪੰਟ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਿਲਆਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 22 ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਘੁੱਗੀ ਜਾ ਂਦੋ ਕਬੂਤਰ ਿਲਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ
ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।

23 “ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। 24 ਜਾਜਕ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ
ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ
ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। 25 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਲੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ।

ਉਹ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪਪੜੀ
ਉੱਤੇ ਲਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਖੂਨ ਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜਾ
ਿਜਹਾ ਖੂਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ
ਲਾਵੇਗਾ। 26 ਜਾਜਕ ਇਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਤੇਲ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ।
27 ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੋਂ
ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਤੇਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੜਕੇਗਾ। 28 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ
ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਉਤਲੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ
ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਲ ਪਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪਪੜੀ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਤੇਲ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੇਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵੇਗਾ। 29 ਜਾਜਕ
ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ
ਕਰੇਗਾ।

30 “ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਘੁੱਗੀਆ ਂਜਾ ਂਕਬੂਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। (ਉਸ
ਨੂੰ ਉਹੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਹੈ।) 31 ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਭੇਟ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆ ਂਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ।”

32 ਇਹ ਨੇਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾ ਂਤੋਂ ਰਾਜੀ
ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕ ਹੋਣ ਲਈ ਬਲੀਆ ਂਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਘਰ ਿਵੱਚਲੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦ ਬਾਰੇ ਿਬਧੀਆਂ

33 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, 34 “ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
35 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਆਕੇ ਇਹ
ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ।’

36 “ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਜਾਜਕ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਦੇਖੇਗਾ, ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਲੀਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਹਟਣਗੇ, ਜਾਜਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਦੇਖੇਗਾ। 37 ਜਾਜਕ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਘਰ
ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਤੇ ਉੱਗੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਿਵੱਚ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾ ਂਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਛੇਕ ਹਨ, ਅਤੇ
ਜੇ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇਰੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, 38 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਘਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਤਾਲਾ ਲਾ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

39 “ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦ ਘਰ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਹੈ, 40 ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦ ਲੱਗੇ ਪੱਥਰਾ ਂਨੂੰ ਿਖੱਚਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ
ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਪਲੀਤ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 41 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਰਚਵਾ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਖੁਰਿਚਆ ਹੋਇਆ ਪਲਸਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਸ
ਨਾਪਾਕ ਥਾ ਂਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 42 ਫ਼ੇਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਂਿਵੱਚ ਨਵੇਂ
ਪੱਥਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਨਵਾ ਂਪਲਸਤਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

43 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਥਰਾ ਂਅਤੇ ਪਲਸਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ
ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਥਰਾ ਂਅਤੇ ਪਲਸਤਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇ। 44 ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਕੇ
ਘਰ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਹੈ,
ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਪਲੀਤ ਹੈ। 45 ਉਸ ਬੰਦੇ
ਨੂੰ ਘਰ, ਇਸਦੇ ਪੱਥਰ, ਇਸ ਦੀਆ ਂਲੱਕੜਾ ਂਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲਸਤਰ
ਉਧੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਸ
ਪਲੀਤ ਥਾ ਂਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 46 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਬੰਦ ਿਪਆ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਲੀਤ
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ਰਹੇਗਾ। 47 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਲੇਟ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

48 “ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ
ਘਰ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦ ਨਹੀਂ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ
ਜਾਜਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਘਰ ਪਾਕ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

49 “ਫ਼ੇਰ, ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੋ ਪੰਛੀ, ਿਦਆਰ ਦੀ
ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਟਕੁੜਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ੂਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। 50 ਜਾਜਕ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਬਹ
ਕਰੇਗਾ। 51 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਜ਼ੂਫ਼ਾ, ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਅਤੇ
ਿਜਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ
ਡੁਬੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਖੂਨ ਨੂੰ
ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਉਸ ਘਰ ਉੱਤੇ ਿਛੜਕੇਗਾ। 52 ਜਾਜਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ
ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। 53 ਜਾਜਕ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਜਾਜਕ ਉਸ ਘਰ
ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”

54 ਇਹ ਨੇਮ ਕੋੜ੍ਹ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਛੂਤ ਲਈ, 55 ਕੱਪਿੜਆ ਂਉੱਤੇ ਜਾ ਂਘਰ
ਿਵੱਚ ਲਗੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦ ਲਈ ਹਨ। 56 ਇਹ ਨੇਮ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਉਭਰੀ ਸੋਿਜ਼ਸ਼,
ਪਪੜੀ ਜਾ ਂਚਮਕੀਲੇ ਧਿਬਆ ਂਲਈ ਹਨ। 57 ਇਹ ਨੇਮ ਿਸੱਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕਦੋਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਪਾਕ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂਲਈ ਨੇਮ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮੇਹ ਦੇ ਰੋਗਾ ਂਬਾਰੇ ਿਬਧੀਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, 2

“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ; ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਦ੍ਰਵ ਿਨਕਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਪਲੀਤ ਹੈ। 3 ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ

ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਗਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

4 “ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਿਜਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਿਬਸਤਰੇ
ਉੱਤੇ ਲੇਿਟਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਿਬਸਤਰਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਿਜਸ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 5 ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ
ਿਬਸਤਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਲੀਤ
ਰਹੇਗਾ। 6 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਵਗਦੀ
ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਿਠਆ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਲੀਤ
ਰਹੇਗਾ। 7 ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗਾ। 8 ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ
ਿਕਸੇ ਪਾਕ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਪਾਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ
ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗਾ। 9 ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਿਜਸ ਕਾਸੇ ਤੇ
ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 10 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਲੀਤ
ਰਹੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ
ਹੇਠਾ ਂਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗਾ। 11 ਅਿਜਹਾ ਵੀ
ਵਾਪਸ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਿਲਆ ਹੋਵੇ। ਤਾ ਂਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਪਲੀਤ ਰਹੇਗਾ।

12 “ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਡਂੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਉਹ ਭਾਡਂਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ
ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

13 “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ,

ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋ ਘੁੱਗੀਆ ਂਜਾ ਂਦੋ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਛੀ ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਦੇਵੇਗਾ। 15 ਜਾਜਕ ਪੰਛੀਆ ਂਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋਮ
ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਬੰਦੇ
ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ।

ਆਦਮੀਆ ਂਲਈ ਿਬਧੀਆਂ

16 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀਰਜ ਵਗਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗਾ। 17 ਜੇ
ਵੀਰਜ ਿਕਸੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾ ਂਚਮੜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗਾ। 18 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ, ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਰਿਹਣਗੇ।

ਔਰਤਾ ਂਲਈ ਿਬਧੀਆਂ

19 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ
ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗਾ। 20 ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ
ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਲੇਟਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਿਜਸ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 21 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗਾ।
22 ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬੈਠੀ
ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗਾ। 23 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਉਸ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਜੋ ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਾ ਂਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗਾ।

24 “ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ,
ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਉਹ ਿਬਸਤਰ
ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੌਵੇਗਾ, ਪਲੀਤ ਹੋਵੇਗਾ।

25 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਲਈ ਖੂਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾ, ਜਾ ਂਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ
ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵਾਗਂ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋਵੇਗੀ। 26 ਖੂਨ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿਜਹੜੇ
ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਲੇਟਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ
ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਲੀਤ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 27 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ
ਤੱਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗਾ। 28 ਔਰਤ ਦੇ ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾਂ
ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋਵੇਗੀ। 29 ਫ਼ੇਰ ਅੱਠਵੇਂ
ਿਦਨ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਘੁੱਗੀਆ ਂਜਾ ਂਦੋ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ
ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 30 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਪੰਛੀ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ
ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਉਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਖੂਨ ਵਗਣ ਖਾਤਰ
ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ।

31 “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਿਦਉਂਗੇ, ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”

32 ਇਹ ਿਬਧੀਆ ਂਪ੍ਰਮੇਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਲਈ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਵੀਰਜ ਵਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਣ। 33 ਇਹ ਿਬਧੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਲਈ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋ
ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਿਬਧੀਆ ਂਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਅਸੁਭਾਿਵਕ ਪ੍ਰਮੇਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਨਾਪਾਕ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ 14:47 84 ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ 15:33
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ਪਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ

ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਆਏ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2 ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਤ

ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾਵੇ,
ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਪਰਦੇ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੱਜਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਸ
ਕੱਜਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ

3 “ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਾਰੂਨ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ
ਸੱਕਦਾ; ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਦ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4 ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਨਨ
ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਿਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਿਲਨਨ ਦੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਵਸਤਰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਿਲਨਨ ਦੀ
ਪੇਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਲਨਨ ਦੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੱਪੜੇ ਹਨ।

5 “ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਦੋ ਬੱਕਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ
ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਖਾਤਰ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

7 “ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਕਰੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਿਲਆਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। 8 ਹਾਰੂਨ ਦੋਹਾ ਂਬਕਿਰਆ ਂਲਈ ਪਰਚੀਆ ਂਪਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

9 “ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਾਈ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਭੇਟ
ਕਰੇਗਾ। ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਪਰ
ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਲਈ ਪਾਈ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਿਲਆਦਂਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਲਈ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਲੋਕਾ ਂਖਾਤਰ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

11 “ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 12 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ
ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਿਲਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਕੜਛਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਰੂਨ ਪੀਸੀ ਹੋਈ
ਸੁਗੰਧਤ ਧੂਫ਼ ਦੀਆ ਂਦੋ ਮਠੀਆ ਂਲਵੇਗਾ। ਹਾਰੂਨ ਇਸ ਧੂਫ਼ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। 13 ਹਾਰੂਨ ਧੂਫ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ
ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਧੂਫ਼ ਦਾ ਬੱਦਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਜਣ ਉਪਰ ਫ਼ੈਲ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਾਰੂਨ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। 14 ਹਾਰੂਨ ਬਲਦ ਦਾ ਕੁਝ ਖੂਨ
ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੱਜਣ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਛੜਕੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਇਸ ਖੂਨ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੱਜਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੜਕੇਗਾ।

15 “ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਾਪ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪਰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਬਲਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਖਾਸ
ਕੱਜਣ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਛੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 16 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਾਰੂਨ
ਨਾਪਾਕਤਾ, ਜੁਰਮਾ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਕਾਰਣ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਖਾਤਰ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ। ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਲਈ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਲੀਤ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਗਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

17 “ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਾਰੂਨ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਆਉਣ ਤੀਕ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਾਰੂਨ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ
ਕਰੇਗਾ। 18 ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਰੂਨ
ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਹਾਰੂਨ ਬਲਦ ਦਾ ਕੁਝ ਖੂਨ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਕੁਝ

ਖੂਨ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਿਨਆ ਂਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।
19 ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸੱਤ
ਵਾਰੀ ਿਛੜਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਰੂਨ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਾਰੀ
ਨਾਪਾਕਤਾ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

20 “ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ
ਆਵੇਗਾ। 21 ਹਾਰੂਨ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਿਜਉਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ
ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਉੱਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਾਰੂਨ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਧਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਬੱਕਰੇ
ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਦੂਰ ਤੱਕ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੱਕਰਾ ਆਪਣੇ
ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਖਾਲੀ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ
ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਆਵੇਗਾ।

23 “ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਲਨਨ ਦੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਸਤਰਾ ਂਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਿਹਨੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ
ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 24 ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਧੋਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਸ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। 25 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ
ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇਗਾ।

26 “ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਜ਼ੇਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ,
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ
ਬਾਦ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

27 “ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਵੇ।
(ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਖਾਤਰ
ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ ਸੀ।) ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀਆਂ
ਖੱਲਾ,ਂ ਸਰੀਰਾ ਂਅਤੇ ਸਰੀਰਾ ਂਦੇ ਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 28

ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਦਮੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ।

29 “ਇਹ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ; ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ
ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮਾਣਾ ਬਣਾਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। 30 ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਿਦਨ,
ਜਾਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਪਾਕ
ਬਣਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪਾਕ ਹੋਵੋਂਗੇ। 31 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਿਦਨ
ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਦਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

32 “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਜਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ
ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਰੀਤਾ ਂਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਨਨ ਦੇ ਖਾਸ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਵਸਤਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ। 33 ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਮੰਡਲੀ
ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 34 ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਕਰੋਂਗੇ।”

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆ ਂਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਿਬਧੀਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ 2 “ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਖ, ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ; 3

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਬਲਦ ਜਾ ਂਲੇਲੇ ਜਾ ਂਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
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ਜਾ ਂਬਾਹਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 4 ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਦੁਆਰ ਤੇ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ
ਵਜੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 5 ਇਹ ਨੇਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀਆ ਂਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 6 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ। 7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਬੱਕਰੇ ਦੇਵਿਤਆ’ਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੇਸਵਾਵਾ ਂਵਾਗਂੂ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਮ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੇ।

8 “ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ; ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਿਰਕ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ
ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਜਾ ਂਪਰਦੇਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਜਾ ਂਬਲੀ
ਭੇਟ ਕਰੇ। 9 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ
ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10 “ਮੈਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਖੂਨ
ਖਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਰੀ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦਾ ਕੋਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਖੂਨ ਿਵੱਚ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਖੂਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 12 ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ;ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਖੂਨ ਨਾ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਖੂਨ
ਨਾ ਖਾਵੇ।

13 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਾ ਂਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲੈਂਦਾ, ਿਜਸ
ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੋਲ੍ਹਕੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ
ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਿਰਕ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ।
14 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੂਨ ਮਾਸ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਸ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ;ਂ ਅਿਜਹਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਉ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਾਲੇ ਖੂਨ
ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਖੂਨ ਨੂੰ ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

15 “ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ
ਨੂੰ ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ
ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪਾਕ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਨਾਗਿਰਕ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। 16 ਜੇ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ ਜਾ ਂਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ ਤਾ ਂਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇਗਾ।”

ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾ ਂਬਾਰੇ ਿਬਧੀਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਖ; ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ 3 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ

ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆ ਂਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਾਨ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕਨੂਨਾ ਂਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਰਹੋ। 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾ।ਂ 5 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਿਜਉਂਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

6 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ
ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

7 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਮਾਤਾ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾ ਂਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ
ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ
ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾ ਂਨਾ ਹੋਵੇ। ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।

9 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਧੀ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ
ਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਜੰਮੀ ਸੀ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾ ਂਉੱਤੇ।

10 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਧੀ
ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ
ਹਨ।

11 “ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਭੈਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

12 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। 13 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ
ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। 14 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਹੈ।

15 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

16 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ
ਹੋਵੇਗੀ।

17 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਮਾ ਂਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ
ਧੀ ਹੈ ਜਾ ਂਧੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆ ਂਪੋਤੀਆ ਂਉਸ ਦੀਆ ਂਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਨਾਉਣੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ।

18 “ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹਾਲੇ ਿਜਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ
ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

19 “ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਉਸ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਜਸਨੀ ਸੰਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

20 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

21 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੋਲਕ ਨੂੰ ਬਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾ ਂਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਕਰੋਂਗੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

22 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਔਰਤ ਵਾਗਂ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ ਹੈ।

23 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ
ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ।

24 “ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ। 25 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਇਹੋ
ਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਾਰਣ ਹੀ ਿਬਮਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ
ਉਗਲ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
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26 “ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਿਨਆਵਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨੇਮ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾ ਂਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਹਨ। 27 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਰਿਹੰਦੇ ਸਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਈ।
28 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਰੋਂਗੇ। ਅਤੇ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਾਹਰ ਉਗਲ ਦੇਵੇਗੀ ਿਜਵੇਂ ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ
ਉਗਿਲਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇੱਥੇ ਸਨ। 29 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਿਜਹਾ
ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 30 ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਭਆਨਕ
ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਪਾਪਾ ਂਨਾਲ
ਨਾਪਾਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ”

ਇਸਰਾਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਖ; ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ,ਂ ਇਸ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3 “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਿਦਨਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ

4 “ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਿਨਕੰਮੇ ਬੁੱਤਾ ਂਵੱਲ ਨਾ ਪਰਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਢਾਲੀਆ ਂਹੋਈਆਂ
ਮੂਰਤੀਆ ਂਨਾ ਬਣਾਉ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ

5 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸੱਕੋ। 6 ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਿਦਨ ਵੀ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਵੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਬਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਲੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਿਨਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

9 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਢੀਆ ਂਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਕੱਟੋ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਦੇ
ਿਕਨਾਿਰਆ ਂਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਅਨਾਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰਾਂ
ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗੂਰ ਨਾ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਅੰਗੂਰ ਨਾ ਚੁੱਕੋ।
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ

11 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 12 ਤੁਹਾਨੂੰ
(ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਝੂਠੀ ਸਾਖੀ ਬਾਬਤ) ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਤੇ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਿਨਰਾਦਰ ਕਰੋਂਗੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

13 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ
ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

14 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

15 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬੇਲਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਜਾ ਂਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਖਾਸ ਿਰਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲਾਗ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 16 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆ ਂਅਫ਼ਵਾਹਾ ਂਨਹੀਂ
ਫ਼ੈਲਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ
ਿਬਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਖਲੋਵੋ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

17 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਢਂੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਣ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਖਾਰ ਨਾ ਖਾਵੋ ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਾਗਂ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

19 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਮਂਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਸਂਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਦੋ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਤੋਂ ਬਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

20 “ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਜਨਸੀ
ਸੰਬੰਧ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ
ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾ ਂਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ
ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਉਤਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 21 ਉਸ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਦੁਆਰ ਤੇ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਡੂ
ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 22 ਜਾਜਕ ਅਿਜਹੀ ਰੀਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ
ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗੀ।

23 “ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ
ਭੋਜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਕਸਮਾ ਂਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਵੋਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾਣ ਲਈ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਫ਼ਲ ਨੂੰ ਵਰਿਜਤ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। 24 ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਉਸਤਤ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਫ਼ੇਰ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੁੱਖ
ਦੇ ਫ਼ਲ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ

26 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਾਲੇ
ਖੂਨ ਹੋਵੇ।

“ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਜਾ ਂਕਾਲਾ ਇਲਮ ਵਰਤਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

27 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਦਾਢ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਮੁੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 28 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਸਮ ਉੱਤੇ
ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਸਮ ਉੱਤੇ ਤੰਦੋਲੇ ਨਹੀਂ
ਗੁਦਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

29 “ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਨਾ ਬਣਾਵੋ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ
ਨਾ ਕਰੋ। ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੋ।

30 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਖਾਸ ਿਦਨਾ ਂਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

31 “ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਭੂਤ ਿਮ੍ਰਤਾ ਂਜਾ ਂਿਸਆਿਣਆ ਂਕੋਲ ਨਾ ਜਾਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਉ, ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਹੀ ਬਨਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ

32 “ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਦਰ ਦਰਸਾਉ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਉ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਦਰ ਿਦਉ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

33 “ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਂਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। 34

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀਆ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰੀਆ ਂਵਰਗਾ ਹੀ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਦੇਸੀਆ ਂਨੂੰ ਉਵੇਂ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ-ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ-ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ। ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ

35 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਬੇਲਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਜਾਂ
ਤੋਂਲਦੇ ਹੋ। 36 ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਟੋਕਰੀਆ ਂਸਹੀ ਅਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਤਬਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰੱਥਾ ਂਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵੱਟੇ ਸਹੀ ਤੋਂਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ
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ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਇਆ।

37 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਤੇ ਅਸੂਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

ਬੁੱਤ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ; ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ

ਮੋਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਹੈ ਜਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ
ਵੱਖ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮੋਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਪਲੀਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 4 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਣਿਡਠ
ਕਰ ਦੇਣ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ
ਮੋਲਕ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ। 5 ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ
ਜਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ ਜੋ ਮੋਲਕ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ, ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

6 “ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋਵਾਗਂਾ ਜੋ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਭੂਤ ਿਮ੍ਰਤਾ ਂਤੇ
ਿਸਆਿਣਆ ਕੋਲ ਜਾਦਂਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

7 “ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ। 8 ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

9 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾ ਂਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਮਾਤਾ ਂਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾ ਂਕੱਢੀਆ,ਂ
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੁਦ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਿਜਨਸੀ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਸਜਾਵਾਂ

10 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ
ਹਨ, ਤਾ ਂਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ
ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖੁਦ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

12 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਗੋਤ੍ਰ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਖੁਦ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

13 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਔਰਤਾ ਂਵਰਗੇ ਿਜਨਸੀ
ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਦੇ ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖੁਦ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

14 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਘ੍ਰਿਣਤ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੇ ਦੋਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਦਰਿਮਆਨ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਿਦਉ।

15 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਤਾ ਂਉਸ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ
ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 16 ਜੇ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਿਜਨਸੀ
ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖੁਦ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ
ਹਨ।

17 “ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦੀ
ਮਾ ਂਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦੀ-ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ

ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

18 “ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਜਨਸੀ
ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ
ਸੋਮਾ ਂਨੰਗਾ ਕੀਤਾ।

19 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾ ਂਿਪਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ
ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਗੋਤ੍ਰ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਗਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

20 “ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਨਾਉਣ
ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾਂ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਮਰਨਗੇ।

21 “ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ
ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

22 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਿਲਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਹੋਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਗਲੇਗੀ।
23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨੇਮਾ ਂਅਤੇ ਰੀਤਾ ਂਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਘ੍ਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਿਜਉਣਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 24 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋਂਗੇ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ

“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 25 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ
ਅਤੇ ਨਾਪਾਕ ਜਾਨਵਰਾ ਂਿਵੱਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਪਛਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ
ਅਤੇ ਨਾਪਾਕ ਪੰਛੀਆ ਂਿਵੱਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਪਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਪਾਕ
ਪੰਛੀਆ,ਂ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਖਾਕੇ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ।ਂ

27 “ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾ ਂਔਰਤ ਿਜਹੜਾ ਭੂਤ ਿਮ੍ਰਤ ਹੈ ਜਾ ਂਿਸਆਣਾ ਹੈ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖੁਦ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।”

ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਿਬਧੀਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖ; ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕਾਰਣ
ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਪਰ

ਜੇ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਸਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ,
ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਂਧੀ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਜਾਂ 3 ਉਸਦੀ ਅਣਿਵਆਹੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਹੈ। (ਇਹ ਭੈਣ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ
ਲਈ ਜਾਜਕ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਰ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ।) 4 ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ
ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

5 “ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨਹੀਂ ਮੁਨਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਦਾਹੜੀਆ ਂਦੇ ਿਸਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਜਸਮਾ ਂਉੱਤੇ ਚੀਰੇ
ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਵੇ (ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਭੋਜਨ) ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

7 “ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਵੇਸਵਾ, ਿਕਸੇ ਕਲੰਕਤ ਔਰਤ ਜਾ ਂਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ
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ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਜਕ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

9 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਜਾਜਕ ਦੀ ਧੀ ਵੇਸਵਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ
ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਜੰਦਾ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10 “ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਸਹ
ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੀ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ
ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ।
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੱਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ
ਪਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। 11 ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ
ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲਾਸ਼ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਹੋਵੇ ਜਾ ਂਿਪਉ ਦੀ। 12

ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਪਲੀਤ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਸਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ’ਚ ਪਾਕੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

13 “ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਆਰੀ ਹੋਵੇ। 14 ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਧਵਾ, ਿਕਸੇ
ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਵੇਸਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
15 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸੱਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜ
ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

16 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 17 “ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ; ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਵੇ। 18 ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਿਰਕ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ: ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਿਵਕਲਾਗਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਿਭਆਨਕ ਿਚਹਰੇ ਵਾਲੇ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਜਾ ਂਲੱਤਾ ਂਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, 19 ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ
ਹੱਥਾ ਂਪੈਰਾ ਂਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, 20 ਕੁੱਬੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚ ਨੁਕਸ ਵਾਲੇ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਪਪੜੀ ਜਾ ਂਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਖਸੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ।

21 “ਜੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਸੱਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਸੱਕਦਾ। 22 ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਭੋਜਨ ਖਾ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 23 ਪਰ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜਾ ਂਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸੱਕਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰੀਰਕ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ।”

24 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਹਾਰੂਨ ਨੂੰ, ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੀਆ।ਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਆਖ; ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਗਾਤਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਇਸ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ
ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਂਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰੋਂਗੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ 3 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲੀਤ ਹੋਵੇ,
ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਮੈਨੂੰ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

4 “ਜੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਜਾ ਂਪ੍ਰਮੇਹ ਹੈ
ਉਹ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਪਿਵੱਤਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸੱਕਦਾ। ਇਹ
ਨੇਮ ਹਰ ਉਸ ਜਾਜਕ ਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਜਕ ਿਕਸੇ
ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਹੀ ਵੀਰਜ ਨਾਲ ਵੀ।

5 ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਪਾਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਾ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਪਲੀਤ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 6 ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਪਲੀਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਾ
ਿਚਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 7 ਉਹ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਕ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਭੋਜਨ ਉਸਦਾ
ਹੈ।

8 “ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਮਿਰਆ ਸੀ ਜਾ ਂਜੋ ਹੋਰਨਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਜੇ
ਉਹ ਉਸ ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾ।ਂ

9 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ
ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਅਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਮਾਰੇ
ਨਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10

ਿਸਰਫ਼ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਜਕ
ਕੋਲ ਠਿਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹੁਣਾ ਜਾ ਂਭਾੜੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਭੋਜਨ
ਨਹੀਂ ਖਾ ਸੱਕਦਾ। 11 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ
ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੇ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 12 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ
ਜਾਜਕ ਦੀ ਧੀ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇ ਿਜਹੜਾ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸੱਕਦੀ।
13 ਿਕਸੇ ਜਾਜਕ ਦੀ ਧੀ ਿਵਧਵਾ ਜਾ ਂਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ
ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦਾ
ਭੋਜਨ ਖਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸੱਕਦਾ।

14 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾ
ਲਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਿਮਕਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਂਿਹੱਸਾ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

15 “ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ (ਜੋ ਜਾਜਕ ਨਾ ਹੋਣ) ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ। 16 ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭੋਜਨ ਖਾਦਂੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ
ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹਾਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ ਂਜੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ”

17 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 18 “ਹਾਰੂਨ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ; ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕੋਈ
ਨਾਗਿਰਕ ਜਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ
ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੇ। ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਸ ਸੁੱਖਣਾ ਜਾ ਂਕੋਈ ਖਾਸ ਭੇਟ ਹੋਵੇ ਜੋ
ਉਹ ਿਲਆਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 19 ਇਹ ਸੁਗਾਤਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਿਲਆ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ; ਇੱਕ ਬਲਦ, ਭੇਡੂ ਜਾ ਂਬੱਕਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੁਕਸ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ
ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

21 “ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਿਲਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਸ ਸੁੱਖਣਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ
ਇਹ ਉਹ ਖਾਸ ਸੁਗਾਤ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੱਗ ਜਾ ਂਇੱਜੜ ਤੋਂ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ
ਲਈ ਬੇਨੁਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 22 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ , ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਅਪੰਗ, ਿਜਸ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਹ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਅਿਜਹਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ
ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

23 “ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬਲਦ ਜਾ ਂਭੇਡ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂਗੇ ਜੋ ਿਵਕਲਾਗਂ ਹੋਵੇ
ਜਾ ਂਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਚੜ੍ਹਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸੁੱਖਣਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

24 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਝਰੀਟ ਹੈ, ਕੁਚੱਿਲਆ ਹੋਇਆ,
ਪਾਿਟਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਂਵੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ।

ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ 21:8 89 ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ 22:24



23

25 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਕੋਲੋਂ
ਅਿਜਹੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਰੀਰਕ ਖਰਾਬੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”

26 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 27 “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਛਾ, ਭੇਡ ਜਾ ਂਬੱਕਰੀ
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਇਸਦੀ ਮਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਜਾ ਂਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਬਲੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 28 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ
ਿਦਨ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨੇਮ
ਗਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ।

29 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਝੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 30 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਲਈ ਕੋਈ
ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

31 “ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ 32 ਮੇਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ, ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ 33 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

ਖਾਸ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਖ; ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਤਉਹਾਰਾ ਂਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾਵਾਂ
ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋਂਗੇ। ਮੇਰੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਛੁੱਟੀਆ ਂਇਹ ਹਨ;

ਸਬਤ

3 “ਛੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਸੱਤਵਾ ਂਿਦਨ, ਸਬਤ, ਅਰਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸਬਤ ਹੈ।

ਪਸਾਹ

4 “ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਚੁਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲਈ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਮਆ ਂਵਾਸਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾਵਾ ਂਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋਂਗੇ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਪਸਾਹ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 14ਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੈ।

ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ

6 “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਿਦਨ ਤੇ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੋਂਗੇ। 7 ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਇਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ। 8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੀਕ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ
ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਪਿਹਲੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਦਾ ਪਰਬ

9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 10 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ; ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ
ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੋਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਭਰੀ ਜਾਜਕ ਕੋਲ
ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 11 ਉਹ ਭਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਿਹਲਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਭਰੀ ਨੂੰ ਸਬਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ
ਨੂੰ ਿਹਲਾਵੇਗਾ।

12 “ਉਸ ਿਦਨ, ਜਦੋਂ ਜਾਜਕ ਭਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਹਲਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ
ਦਾ ਬੇਨੁਕਸ ਲੇਲਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰੋਂਗੇ। ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ
ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ ਮੈਦੇ ਦੇ 16 ਕੱਪ
ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਅ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। 14 ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਗਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ

ਆਪਣੀ ਵਾਢੀ ਚੋਂ ਅਨਾਜ, ਰੋਟੀ ਜਾ ਂਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨੇਮ ਿਜੱਥੇ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਪੀੜੀਆ ਂਤਾਈਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਤਕੁਸਤ ਦਾ ਪਰਬ

15 “ਸਬਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ
ਵਜੋਂ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਿਗਣ ਲਵੋ। 16 ਸੱਤਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਿਦਨ (ਅਰਥਾਤ 50ਵੇਂ ਿਦਨ) ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ
ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋਂਗੇ। 17 ਉਸ ਿਦਨ, ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆ ਂਿਹਲਾਉਣ
ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਰੋਟੀਆ ਂਨੂੰ 16 ਕੱਪ ਮੈਦੇ ਿਵੱਚ ਖਮੀਰ ਪਾਕੇ
ਬਣਾਉ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲੀ ਵਾਢੀ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।

18 “ਇੱਕ ਬਲਦ, ਦੋ ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਲੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ
ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਬੇਨੁਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਸਮੇਤ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ। 19 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ
ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਦੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਲੇ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

20 “ਜਾਜਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਲੇਿਲਆ ਂਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਫ਼ਸਲ
ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਲਿਹਰਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਜਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 21 ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ
ਬੁਲਾਵੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨੇਮ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਰਹੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਪੀੜੀਆ ਂਤੀਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

22 “ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾ ਂਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰੋ
ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਿਕਨਾਿਰਆ ਂਤੱਕ ਨਾ ਵੱਢੋ। ਿਜਹੜਾ ਅਨਾਜ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਂਲਈ ਛੱਡ ਿਦਉ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ”

ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਦਾ ਪਰਬ

23 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 24 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ; ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੁਰ੍ਹੀ
ਵਜਾਵੋਂਗੇ। 25 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂਗੇ।”

ਪਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ

26 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 27 “ਪਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ ਸੱਤਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮਾਣਾ ਬਣਾਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 28 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਦਨ ਕੋਈ
ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।

29 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਿਦਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 30 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਿਦਨ ਕੋਈ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। 31 ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ
ਨੇਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਧਰੇ ਵੀ
ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਵੋ। 32 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਖਾਸ ਿਦਨ ਵਜੋਂ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਂਗੇ-ਇਹ ਅਰਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ ਉਸ
ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।”

ਡੇਿਰਆ ਂਦਾ ਪਰਬ

33 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਆਿਖਆ, 34 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ;
ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਿਦਨ ਡੇਿਰਆ ਂਦਾ ਪਰਬ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇਹ ਛੁੱਟੀ
7 ਿਦਨ ਰਹੇਗੀ। 35 ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 36 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੀਕ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ
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ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਬ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ ਹੈ।
ਇਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

37 “ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਖਾਸ ਛੁੱਟੀਆ ਂਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਭਾਵਾ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗਾਤਾ ਂਿਲਆਵੋਂਗੇ-ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ
ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਬਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਗਾਤਾਂ
ਸਹੀ ਿਦਨਾ ਂਤੇ ਿਲਆਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 38 ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਬਤਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਾਉਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਗਾਤਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆ ਂਹੋਰਨਾ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂਗੇ।

39 “ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਸਾਭਂ
ਹਟੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੀਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਗੇ। ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ
ਅਤੇ ਅੱਠਵਾ ਂਿਦਨ ਅਰਾਮ ਦੇ ਖਾਸ ਿਦਨ ਹੋਣਗੇ। 40 ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਤੁਸੀਂ
ਫ਼ਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾ ਂਤੋਂ ਚੰਗੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ,ਂ ਪੋਪਲਰ
ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਅਤੇ ਿਵਲੋ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਲਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੀਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਗੇ। 41 ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ
ਸੱਤ ਿਦਨ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਮਨਾਉਂਗੇ। ਇਹ ਨੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਮਨਾਉਂਗੇ। 42 ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੀਕ ਆਰਜ਼ੀ
ਸ਼ਰਣ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਰਹੋਂਗੇ। ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਰਣ
ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ। 43 ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਣ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ”

44 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਛੁੱਟੀਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ।

ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਟੀ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।
ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਿਵਆ ਂਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵੇ ਿਬਨਾ ਬੁਝੇ ਬਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਹਨ। 3 ਹਾਰੂਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ
ਤੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਗਦੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਿਜਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਂਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਮ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 4 ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਦੀਿਵਆ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬਲਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈਂਪ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5 “ਮੈਦਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂ12 ਰੋਟੀਆ ਂਪਕਾਉ। ਹਰੇਕ ਰੋਟੀ ਲਈ 16
ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਵਰਤੋਂ। 6 ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੋ ਕਤਾਰਾ ਂਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਿਨਹਰੀ
ਮੇਜ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਹਰੇਕ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ 6 ਰੋਟੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ 7 ਰੋਟੀ ਦੀ ਹਰ
ਕਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲੁਬਾਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਹਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਜਾਜਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 9 ਇਹ ਰੋਟੀ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਾਣਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਿਵਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਹੈ।”

ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਰਾਿਪਆ

10 ਿਕਸੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਿਪਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ,
ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਤੁਿਰਆ ਜਾਿਂਦਆ ਂਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 11 ਇਸਰਾਏਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ
ਗਾਲ੍ਹਾ ਂਕੱਢੀਆ ਂਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ
ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। (ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਲੂਮੀਥ ਸੀ
ਿਜਹੜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਦਬਰੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ।) 12 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼
ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

13 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 14 “ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਿਜਸਨੇ
ਸਰਾਿਪਆ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਉ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕਰੋ

ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾ ਂਕੱਢਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ
ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ; ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ
ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 16 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ
ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰਦੇਸੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਾਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

17 “ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 18 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

19 “ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ ਬਦਲੇ ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ,
ਅੱਖ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਦੰਦ ਬਦਲੇ ਦੰਦ। ਿਜਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ
ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜ਼ਖਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 21

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

22 “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਲਾਗ ਹੋਵੇਗਾ-ਇਹ ਪਰਦੇਸੀਆ ਂਲਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਵੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾ।ਂ”

23 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ, ਿਜਸਨੇ ਸਰਾਿਪਆ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ
ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਧਰਤੀ ਲਈ ਅਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ; ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮਾ ਂਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਜ਼ ਬੀਜੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ
ਬਾਗਾ ਂਿਵੱਚ ਪੌਿਦਆ ਂਨੂੰ ਛਾਗਂੋਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਫ਼ਲ ਘਰੀਂ ਿਲਆਵੋਂਗੇ। 4 ਪਰ
ਸੱਤਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਿਦਉਂਗੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮਾ ਂਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਂਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗਾ ਂਿਵੱਚ ਪੌਿਦਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਛਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾ ਂਨਹੀਂ ਵਢਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੇਲਾ ਂਤੋਂ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਤੋਂੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਛਾਗਂੀਆ ਂਨਹੀਂ
ਗਈਆ।ਂ ਧਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਅਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

6 “ਉਸ ਸਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰੇ-ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦੇ
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਖਾ ਸੱਕੋਂਗੇ। 7 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗਾਵਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਖਾਣ
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ-ਜੁਬਲੀ

8 “ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਂਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੇ ਸੱਤਾ ਂਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਿਗਣੋਂਗੇ। ਇਹ 49 ਸਾਲ
ਹੋਣਗੇ। 9 ਪਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡੂ ਦਾ ਿਸੰਗ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੇਡੂ ਦਾ
ਿਸੰਗ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਤੁਸੀਂ 50ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰ੍ਹਾ
ਬਣਾਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕਰੋਂਗੇ। ਇਹ ਸਮਾ ਂ‘ਜੁਬਲੀ’ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਪੰਜਾਹਵਾ ਂਵਰ੍ਹਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੁਬਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੇ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉੱਗੀਆਂ
ਫ਼ਸਲਾ ਂਦੀ ਵਾਢੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਣਛਾਗਂੀਆ ਂਵੇਲਾ ਂਦੇ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਤੋਂੜਨੇ।
12 ਜੁਬਲੀ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ
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ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਸਧੀਆ ਂਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲਈਆ ਂਹੋਈਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਹੀ ਖਾਵੋਂਗੇ। 13

ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗਾ।
14 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੋਂ ਤਾ ਂਉਸ ਨਾਲ

ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੋ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨ
ਿਦਉ। 15 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਿਪੱਛਲੇ ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੋਂ ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਅੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ
ਕੀਮਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਗਲੇ
ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾ ਂਵਢਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਵੇਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। 16 ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ
ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਕੀਮਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਵਰ੍ਹ ੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਤਾ ਂਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ
ਗੁਆਢਂੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਗਣਤੀ ਦੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਵੇਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। 17 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ
ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ

18 “ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋਂਗੇ। 19 ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ
ਫ਼ਸਲਾ ਂਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਕੇ ਰਹੋਂਗੇ।

20 “ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, ‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਾਗਂੇ ਜਾ ਂਫ਼ਸਲਾਂ
ਇਕੱਠੀਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ। ਤਾ ਂਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਗਂੇ।’ 21

ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਅਸੀਸਾ ਂਭੇਜਾਗਂਾ।
ਉਸ ਵਰ੍ਹ ੇ, ਧਰਤੀ ਇਨੰੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਵੇਗੀ ਜੋ ਿਕ ਿਤੰਨਾ ਂਸਾਲਾ ਂਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਬੀਜ ਬੀਜੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਪੱਛਲੀ
ਫ਼ਸਲ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਖਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ਸਲ 9ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਦਂੇ
ਰਹੋਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ 8ਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਬੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰੋਂਗੇ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆਂ

23 “ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸੱਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸੀ
ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਹੋ। 24 ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦੀ
ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਿਚਆ ਸੀ। 25 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਨੰਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਉਸ
ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਕੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। 26 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ। 27 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਗਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ
ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਕੇ ਇਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 28 ਪਰ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਚਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ
ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਪਸ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

29 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਧਾ ਂਨਾਲ ਿਘਰੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਮਕਾਨ
ਵੇਚਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਵੇਿਚਆ ਸੀ, ਘਰ
ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 30 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮਕਾਨ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਤਾ ਂਕੰਧਾ ਂਨਾਲ ਿਘਰੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚਲਾ ਇਹ
ਮਕਾਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਿਦਆ ਸੀ। 31 ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਨਗਰਾ ਂਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ
ਖੇਤ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਛੋਿਟਆ ਂਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਘਰ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ
ਪਿਹਲੇ ਮਾਲਕਾ ਂਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ।

32 “ਪਰ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਬਾਰੇ; ਲੇਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚਲੇ ਮਕਾਨਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 33 ਜੇ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਲੇਵੀ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚਲਾ ਉਹ
ਮਕਾਨ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਲੇਵੀਆ ਂਕੋਲ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚਲੇ ਮਕਾਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ

ਹਨ। 34 ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ
ਵੇਿਚਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਇਹ ਖੇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਹਨ।

ਗੁਲਾਮਾ ਂਦੇ ਮਾਲਕਾ ਂਲਈ ਿਬਧੀਆਂ

35 “ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨੰਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਕੋਈ ਨਾਗਿਰਕ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ
ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸੱਕੇ। 36 ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਦ ਨਾ ਵਸੂਲੋ।
ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹ-ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸੱਕੇ। 37 ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 38 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਨ ਲਈ।

39 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨੰਾ ਗਰੀਬ ਹੋ
ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 40 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ
ਇੱਕ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਾ ਂਇੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੀਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। 41 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 42 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਸੇਵਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 43 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤੇ ਕਠੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

44 “ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆ ਂਬਾਰੇ; ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ
ਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ।
45 ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਤੋਂ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਤੋਂ ਗੁਲਾਮ
ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਤੁਹਾਡੀ
ਜੈਦਾਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 46 ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪਰਦੇਸੀ ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਵੀ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪਰਦੇਸੀਆ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮ
ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਜ਼ਾਲਮ
ਸੁਆਮੀ ਨਹੀਂ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

47 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਕੋਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦਾ ਅਮੀਰ ਬਣ
ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨੰਾ ਗਰੀਬ ਬਣ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਵਜੋਂ ਵੇਚ ਦੇਵੇ। 48 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 49 ਜਾ ਂਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਜਾਂ
ਉਸਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ
ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਂਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ
ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤਾਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

50 “ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਿਨਆ ਂਿਕਵੇਂ ਕਰੋਂਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਿਚਆ ਸੀ ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੀਕ ਸਾਲ ਿਗਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਮਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਹੀ ਭਾੜੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। 51 ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ
ਵੀ ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੀਕ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ ਉਹੀ ਕੀਮਤ
ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਿਦਆ ਂਸਮੇਂ ਿਮਲੀ
ਸੀ। 52 ਜੇ ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੱਕ ਿਸਰਫ਼ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਸ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 53

ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵਾਗਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਨਣ ਿਦਉ।

54 “ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ
ਖਰੀਦੇ। ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 55
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ਿਕਉਂਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਇਨਾਮ

“ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁੱਤ ਨਾ ਬਣਾਉ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੁੱਤਾ,ਂ
ਧਾਰਿਮਕ ਥੰਮਾ ਂਜਾ ਂਤਰਾਸੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਉਸਾਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ

2 “ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਖਾਸ ਿਦਨਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

3 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ,
ਮੇਰੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਰਹੋਂਗੇ, 4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਿਦਆਗਂਾ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਫ਼ਸਲਾ ਂਉਗਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾ ਂਦੇ ਰੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਫ਼ਲ ਉੱਗਣਗੇ। 5 ਤੁਹਾਡੀ ਗਹਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਿਕ
ਅੰਗੂਰ ਸਾਭਂਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਆ ਜਾਦਂਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਰ ਸਾਭਂਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋਂਗੇ।
6 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਨ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਲੇਟੋਂਗੇ। ਕੋਈ
ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ
ਗੁਜ਼ਰਨਗੀਆ।ਂ

7 “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਭਜਾਉਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਉਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦਉਂਗੇ। 8 ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਆਦਮੀ
ਸੌ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌ ਆਦਮੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਉਂਗੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਉਂਗੇ।

9 “ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਨਭਾਵਾਗਂਾ। 10 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ
ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਸਲਾ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਵੱਢੋਂਗ਼ੇ
ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਨਵੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਲਈ ਥਾ ਂਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ।ਂ 11 ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਗਂਾ। 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੋਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। 13 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾ ਂਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਲੀਆ ਂਤੋੜ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ
ਮੋਿਢਆ ਂਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਿਸਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਤੁਰਨ ਿਦੱਤਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

14 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। 15 ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ ਨਾਮਂਜ਼ੂਰ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਵੋਂਗੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। 16 ਤਾ ਂਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਗਂਾ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ
ਬੁਖਾਰ ਿਦਆਗਂਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢ
ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜੋਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਖਾ ਜਾਣਗੇ। 17 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵਾਗਂਾ,
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਵੋਂਗੇ ਜਦ ਿਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

18 “ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਬਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। 19 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਹਾਨ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਮਾਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਸ਼ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਫ਼ਸਲਾ ਂਨਹੀਂ ਉਗਾਏਗੀ। 20 ਤੁਸੀਂ
ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰੋਂਗੇ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ
ਉਗਾਉਣਗੇ।

21 “ਫ਼ੇਰ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰੋਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਸੱਤ ਗੁਣੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। 22

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਘੱਲਾਗਂਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

23 “ਜੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਨਾ ਿਸੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੋਂਗੇ, 24 ਤਾ ਂਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ-
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ-ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। 25 ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋਿੜਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਾ ਂਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਅੰਦਰ
ਵੜ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਫ਼ੈਲਾਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। 26 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੋਜਨ ਪੂਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ, ਦਸ ਔਰਤਾ ਂਇੱਕੋ ਤੰਦੂਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਸੱਕਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ
ਹਰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਨਾਪਣਗੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਵੋਂਗੇ ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ
ਰਹੋਂਗੇ।

27 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦਉਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ, 28 ਤਾ ਂਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੋਧ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ-ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ-ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। 29 ਤੁਸੀਂ
ਇਨੇੰ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਜਾਉਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਧੀਆ ਂਦੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਜਾਉਂਗੇ।
30 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਧੂਪ
ਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਚੀਰ ਸੁੱਟਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀਆਂ
ਲਾਸ਼ਾ ਂਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਘਰਣਾਯੋਗ ਹੋਵੋਂਗੇ। 31 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾ ਂਨੂੰ ਸਖਣੇ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 32 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਆਕੇ ਰਿਹਣਗੇ,
ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 33 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਿਖੰਡਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਿਮਆਨੋ ਿਖੱਚਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

34 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼
ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ
ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਣੇਗੀ। 35 ਉਸ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾ ਂਿਮਲੇਗਾ
ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 36 ਬਚੇ ਹੋਏ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਭੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਲੈ
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਪਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
37 ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋਣ-ਭਾਵੇਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

“ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖਲੋ ਸੱਕਣ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੋਂਗੇ। 38 ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ। 39 ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਸੜ ਜਾਣਗੇ।

ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ

40 “ਪਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਤੇ
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਲੈਣ ਿਕ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੇਵਫ਼ਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਸਨ। 41 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਸਾਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾ।ਂ ਪਰ ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਨਮਾਣੇ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਕਰ ਲੈਣ। 42 ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ, ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ
ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਗਂਾ।
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43 “ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂ(ਲੋਕਾ)ਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਣੇਗੀ। ਫ਼ੇਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ
ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੀ ਸੀ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ
ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 44 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਾਮਂਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਗਂਾ। ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ 45 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣ ਸੱਕਾ।ਂ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੇ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਖੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

46 ਇਹ ਉਹ ਿਬਧੀਆ,ਂ ਿਨਆਵਾ ਂਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਹ ਿਬਧੀਆ ਂਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ।

ਇਕਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਲਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਖ; ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਅਰਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3 ਵੀਹ ਤੋਂ ਸੱਠ ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਦਂੀ ਦੇ 50 ਸ਼ੈਕਲ ਹਨ। (ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਦਂੀ
ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।) 4 ਔਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਿਜਹੜੀ 20 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੀਹ ਸ਼ੈਕਲ ਹੈ। 5 ਪੰਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਸ਼ੈਕਲ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ
ਕੀਮਤ 10 ਸ਼ੈਕਲ ਹੈ। 6 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5
ਸ਼ੈਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਸ਼ੈਕਲ ਹੈ। 7

ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਜਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, 15
ਸ਼ੈਕਲ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਸ਼ੈਕਲ ਹੈ।

8 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਣ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ, ਉਹ (ਿਜਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਜਕ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ ਿਕ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਕੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗਾਤਾਂ

9 “ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
10 ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਬੁਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਦੋਵੇਂ
ਜਾਨਵਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

11 “ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਿਜਹੇ ਪਲੀਤ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਨਵਰ
ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 12 ਜਾਜਕ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ
ਕੀਮਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਜਾਨਵਰ
ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾ ਂਬੁਰਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਜਕ ਕੀਮਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਉਸ
ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, 13 ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀਮਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਂਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

14 “ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਮਕਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾ ਂਮਾੜਾ। ਜਦੋਂ
ਜਾਜਕ ਕੀਮਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾ ਂਇਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। 15

ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਮਕਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ

ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵਾ ਂਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਮਕਾਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੈਦਾਦ ਕੀ ਕੀਮਤ

16 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਣਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਬੀਜ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਦਂੀ ਦੇ 50 ਸ਼ੈਕਲ ਜੌਆ ਂਦੇ
ਬੀਜਾ ਂਦੇ ਹਰੇਕ ਹੋਮਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। 17 ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਜਾਜਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੇਗਾ। 18 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਜਾਣਕੇ ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲ
ਿਗਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 19 ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਸਨੇ ਖੇਤ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵਾ ਂਿਹੱਸਾ
ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਖੇਤ ਫ਼ੇਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਜੇ ਉਹ ਖੇਤ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦਾ। 21 ਜਦੋਂ ਜੁਬਲੀ
ਵਰ੍ਹਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਖੇਤ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ-ਇਹ ਜਾਜਕ ਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਗਂ ਹੈ।

22 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਖੇਤ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਖਰੀਿਦਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ
ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 23 ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਨੂੰ ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲ ਿਗਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਿਸਆ ਂਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਉਸ ਿਦਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। 24 ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਲਕ
ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਹੜਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

25 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਕਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀਹ ਗੇਰਾਹ ਹੈ।

ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਕੀਮਤ

26 “ਲੋਕ ਗ਼ਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਗਾਤਾ ਂਵਜੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਸੱਕਦੇ
ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਪਿਹਲੋਠਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜਾਨਵਰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦੇ। 27

ਲੋਕ ਪਲੀਤ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਪਲੋਿਠਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ
ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵਾ ਂਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਜਾਨਵਰ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ, ਜਾਜਕ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਿਨਰਧਾਇਰ ਕੀਮਤ
ਤੇ ਵੇਚ ਸੱਕੇਗਾ।

ਖਾਸ ਸੁਗਾਤਾਂ

28 “ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਗਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਿਦਆ ਜਾ ਂਵੇਿਚਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਗਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਸੁਗਾਤ ਿਵੱਚ ਲੋਕੀ,ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਜੈਦਾਦ ਦੇ ਖੇਤ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।
29 ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਉਸ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ
ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਿਦਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

30 “ਸਾਰੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਦਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੇ ਫ਼ਲਾ ਂਦਾ ਦਸਵਾ ਂਿਹੱਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। 31 ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ
ਦਸਵੰਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵਾ ਂਿਹੱਸਾ
ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

32 “ਵੱਗ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦਾ ਦਸਵੰਧ, ਅਯਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ
ਜਾਨਵਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 33 ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾ ਂਮਾੜਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ
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ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਦੋਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਿਦਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ।”

34 ਇਹ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੀਨਾ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਦੱਤੇ।
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1

ਿਗਣਤੀ

ਮੂਸਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ
ਸੀਨਈ ਦੇ ਮਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਮਸਰ
ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਦੀ

ਗੱਲ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ: 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਲੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ
ਸੂਚੀ ਬਣਾ। 3 ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਹਨ। (ਉਹ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹਨ।) ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ। 4 ਹਰੇਕ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਦਮੀ
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ
ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ:

ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਦੇਊਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸੂਰ:
6 ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸੂਰੀਸ਼ਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਲੁਮੀਏਲ;
7 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹਸ਼ੋਨ;
8 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸੂਆਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਥਿਨਏਲ;
9 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਲੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ;
10 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਮੀਹੂਦ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ;
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਪਦਾਹਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਮਲੀਏਲ;
11 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਗਦਓਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਦਾਨ;
12 ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ; ਅੰਮੀਸ਼ਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਅਜ਼ਰ;
13 ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ; ਆਕਰਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਗੀਏਲ;
14 ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ; ਦਊਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਸਾਫ਼;
15 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ; ਏਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਰਾ।”

16 ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਾਗਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਸਨ। 17 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਨਾਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਗੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। 18 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਇਕੱਿਠਆ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਦੇ ਨਾਮਾ ਸਮੇਤ ਿਗਣਤੀ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀ
ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਜਾ ਂਉਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ
ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 19 ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਨਈ
ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ।

20 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ (ਰਊਬੇਨ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮਾ ਂਦੀ
ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਜਹੜੇ 11 ਸਾਲ ਜਾ ਂਉਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਸਮੇਤ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 21 ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਗਣੇ ਗਏ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 46,500 ਸੀ।
22 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਆਦਮੀਆ ਦੇ ਨਾਮਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਜਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਜਾ ਂਉਸਤੋਂ
ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਸਮੇਤ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 23

ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਆਦਮੀ
59,300 ਸਨ।
24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਿਰਆ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਜਾ ਂਉਸਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਸਦੱਸਾ ਂਸਮੇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਸਨ। 25 ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚਲੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ
ਿਗਣਤੀ 45,650 ਸੀ।
26 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਿਰਆ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਜਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਸਮੇਤ ਬਣਾਈ
ਗਈ। 27 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ
74,600 ਸੀ।
28 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯੱਸੱਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਿਰਆ ਆਦਮੀਆ ਦੇ ਨਾਮਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਜਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ
ਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਸਮੇਤ ਬਣਾਈ
ਗਈ। 29 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ
ਿਗਣਤੀ 54,400 ਸੀ।
30 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆਂ
ਆਦਮੀਆ ਦੇ ਨਾਮਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ
ਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਸਮੇਤ ਬਣਾਈ
ਗਈ। 31 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ
57,400 ਸੀ।
32 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ।
(ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮਾ ਂਦੀ
ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਿਜਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਸਮੇਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। 33 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 40,500 ਸੀ।
34 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਨੱਸ਼ਹ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ
ਗਈ, ਿਜਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਸਮੇਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। 35 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ
ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 32,200 ਸੀ।
36 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਸੂਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਿਰਆ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਿਜਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ
ਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਸਮੇਤ ਬਣਾਈ
ਗਈ। 37 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ
35,400 ਸੀ।
38 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ
ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਿਜਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ
ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
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ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਸਮੇਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। 39

ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 62,700 ਸੀ।
40 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ
ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਿਜਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ
ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਸਮੇਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। 41

ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 41,500 ਸੀ।
42 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਿਰਆ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਿਜਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ
ਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। 43

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਸਮੇਤ ਬਣਾਈ
ਗਈ। ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ
53,400 ਸੀ।
44 ਮੂਸਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 12 ਆਗੂਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਦੀ

ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। (ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੀ।) 45

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਿਜਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ
ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ,
ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 46 ਿਗਣੇ ਹੋਏ ਸਾਿਰਆ
ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 6,03,550 ਸੀ।

47 ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 48 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ: 49 “ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 50

ਲੇਵੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣਾ ਿਕ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਲਈ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ
ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ। 51 ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਿਕਤੇ ਿਲਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾ ਂਇਹ ਗੱਲ ਲੇਵੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ
ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ
ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 52 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਡੇਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 53 ਪਰ ਲੇਵੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੇਵੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੀ
ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ
ਵਾਪਰੇ।”

54 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨ ਿਲਆ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਡੇਰੇ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ: 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ, ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਖਾਸ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ

ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਲਾਵੇਗਾ।
3 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਧਰੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ
ਹੈ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਆਗੂ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹਸ਼ੋਨ ਹੈ। 4 ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ
74,600 ਆਦਮੀ ਹਨ।
5 “ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ
ਡੇਰਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਸੁਆਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਥਿਨਏਲ ਹੈ।
6 ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 54,400 ਆਦਮੀ ਹਨ।
7 “ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਡੇਰਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਹੇਲੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ ਹੈ। 8

ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 57,400 ਆਦਮੀ ਹਨ।

9 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 1,86,400 ਹੈ। ਇਹ
ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ
ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾ ਂਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾ ਂਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ
ਪਿਹਲ ਕਰੇਗਾ।
10 “ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਆਗੂ ਸ਼ਦੇਊਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸੂਰ ਹੈ। 11 ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ
46,500 ਆਦਮੀ ਹਨ।
12 “ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਡੇਰਾ
ਲਾਵੇਗਾ। ਿਸ਼ਮਓਨ ਦਾ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਸੂਰੀਸ਼ੁਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਲੁਮੀਏਲ ਹੈ।
13 ਉਸ ਦੇ ਟੋਲੇ ਿਵੱਚ 59,300 ਆਦਮੀ ਸਨ।
14 “ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਰਊਬੇਨ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਦ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਆਗੂ ਰਊਏਲ (ਦਊਏਲ) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਸਾਫ਼ ਹੈ। 15 ਉਸ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 45,650 ਆਦਮੀ ਹਨ।
16 “ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾ ਅੰਦਰ 1,51,450 ਆਦਮੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ
ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾ ਂਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾ ਂਜਾਣਗੇ ਤਾ ਂਰਊਬੇਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ
ਚੱਲੇਗਾ।
17 “ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਵੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸਾਰੇ ਡੇਿਰਆ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਉਸੇ
ਤਰਤੀਬ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
18 “ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਅੰਮੀਹੂਦ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਹੈ। 19 ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 40,500 ਆਦਮੀ
ਹਨ।
20 “ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ, ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ
ਲਾਵੇਗਾ। ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਪਦਾਹਸੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਮਲੀਏਲ ਹੈ। 21

ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 32,200 ਆਦਮੀ ਹਨ।
22 “ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਵੀ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਡੇਰਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਿਗਦਓਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਦਾਨ
ਹੈ। 23 ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 35,400 ਆਦਮੀ ਹਨ।
24 “ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ 1,08,100 ਆਦਮੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ
ਇੱਕ ਥਾ ਂਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾ ਂਜਾਣਗੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
25 “ਦਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਅੰਮੀਸ਼ੱਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਹੀਅਜ਼ਰ ਹੈ। 26 ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 62,700 ਆਦਮੀ ਹਨ।
27 “ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਅਗੇਰੇ ਡੇਰਾ
ਲਾਉਣਗੇ। ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਆਕਰਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਗੀਏਲ ਹੈ। 28

ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ 41,500 ਆਦਮੀ ਹਨ।
29 “ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਵੀ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ
ਲਾਵੇਗਾ। ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਏਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਰਾ ਹੈ। 30 ਇਸ
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 53,400 ਆਦਮੀ ਹਨ।
31 “ਦਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ 1,57,600 ਆਦਮੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾ ਂਤੋਂ
ਦੂਜੀ ਥਾ ਂਜਾਣਗੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਹਰੇਕ
ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।”

32 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪਿਰਵਾਰਾਂ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੂਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਗਣੇ ਗਏ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 6,03,550 ਹੈ। 33 ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ
ਲੇਵੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

34 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ।

ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਜਾਜਕ ਪਿਰਵਾਰ

ਇਹ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
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2 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਬ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਅਬੀਹੂ,
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਸਨ। 3 ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਜਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। 4 ਪਰ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਦਆ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ
ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵਰਿਜਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੋਈ
ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਥਾ ਂਲੈ
ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਹਾਰੂਨ, ਹਾਲੇ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ।

ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਸਹਾਇਕ-ਲੇਵੀ

5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 6 “ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। 7 ਲੇਵੀ ਉਦੋਂ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਿਵਖੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਉਣਗੇ। 8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚਲੀਆ ਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਦੇਖ-
ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।

9 “ਤੂੰ ਲੇਵੀਆ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਲੇਵੀਆ ਨੂੰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ।

10 “ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਥਾਪੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼
ਅਵੱਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ: 12 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 13 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਮੈਂ ਿਮਸਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਅਪਨਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਹਲੋਠੇ
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਹਲੋਠੇ ਬੱਿਚਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੇਵੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾ।ਂ”

14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਸੀਨਈ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, 15 “ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ। ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਜਾ ਂਬੱਚੇ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਵੱਡੇਰਾ ਹੈ।” 16 ਇਸ ਲਈ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕੀਤੀ।

17 ਲੇਵੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਸਨ: ਗੇਰਸ਼ੋਨ, ਕਾਹਥ, ਅਤੇ
ਮਰਾਰੀ।
18 ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਕਈ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ।
ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਨ: ਿਲਬਨੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ।
19 ਕਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਨ: ਅਮਰਾਮ, ਿਯਸਹਾਰ, ਹਬਰੋਨ ਅਤੇ
ਉੱਜ਼ੀਏਲ।
20 ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਸਨ: ਮਹਲੀ ਅਤੇ ਮੂਸ਼ੀ।

ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਨ।
21 ਿਲਬਨੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ

ਸਨ। ਉਹ ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਨ। 22 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ
ਿਵੱਚ 7,500 ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। 23 ਗੇਰਸ਼ੋਨੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ
ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਲਾਇਆ। 24 ਗੇਰਸ਼ੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਦਾ ਆਗੂ ਲਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਲਯਾਸਾਫ਼ ਸੀ। 25 ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ, ਗੇਰਸ਼ੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕੰਮ,

ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ, ਬਾਹਰਲੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 26 ਉਹ
ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ
ਪਰਦੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਿਵਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਰਿਸਆ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ-
ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਜਹੜੀ ਪਰਿਦਆ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਦਂੀ ਸੀ।

27 ਅਮਰਾਮ, ਿਯਸਾਹਾਰ, ਹਬਰੋਨ ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕਹਾਥ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਾਥੀ ਪਿਰਵਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। 28

ਇਸ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 8,300 ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਕਹਾਥੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀਆ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੀ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ। 29 ਕਹਾਥੀ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। 30 ਕਹਾਥੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦਾ
ਆਗੂ ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸਾਫ਼ਾਨ ਸੀ। 31 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਪਿਵੱਤਰ
ਸੰਦੂਕ, ਮੇਜ਼, ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਜਗਵੇਦੀਆ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀਆ ਪਲੇਟਾ ਂਦੀ
ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਦਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਵਰਤੀਆ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

32 ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਦਾ ਆਗੂ ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ
ਸੀ। ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ
ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।

33 ਮਹਲੀ ਅਤੇ ਮੂਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਸਨ। ਮਹਲੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 6,200 ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ
ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। 35 ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਗੂ
ਅਬੀਹਾਿਯਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰੀਏਲ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 36 ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਫ਼ਰੇਮਾ ਦੀ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ
ਸਾਰੀਆ ਂਬਰੇਸਾ, ਥਿੜਆ ਥੰਮੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ
ਸਨ ਿਜਹੜੀ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਫ਼ਰੇਮਾ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 37 ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਥੰਮੀਆ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ
ਸਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਥੜੇ, ਤੰਬੂ ਦੀਆ ਂਿਕੱਲੀਆ ਂਅਤੇ ਰੱਸੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ।

38 ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਭਂ-
ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੇ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

39 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਲੇਵੀ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੇ
ਮੁੰਿਡਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ। ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 22,000 ਸੀ।

ਲੇਵੀ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

40 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੋਠੇ
ਆਦਮੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁੰਿਡਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਿਜਹੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖ। 41 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਅਤੇ ਮੁੰਿਡਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮੈ ਯਹੋਵਾਹ, ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਲਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੇਵੀਆ ਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ
ਜਾਨਵਰਾ ਨੂੰ ਲਵਾਗਾ।”

42 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਮੂਸਾ
ਨੇ ਇਸਆਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। 43

ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਆਦਮੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਮੁੰਿਡਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ 22,273 ਨਾਮ ਸਨ।

44 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, 45 “ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਇਹ
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ:ਂ ‘ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਆਦਮੀਆ
ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੇਵੀਆ ਨੂੰ ਲੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਦੀ ਬਜਾਇ
ਲੇਵੀਆ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਨੂੰ ਲਵਾਗਾ। ਲੇਵੀ ਮੇਰੇ ਹਨ। 46 ਲੇਵੀ 22,000 ਹਨ,
ਪਰ ਹੋਰਨਾ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ 22,273 ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਵੀਆ
ਨਾਲੋਂ 273 ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਧੇਰੇ ਬੱਚਦੇ ਹਨ। 47 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਧੂ 273 ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਚਾਦਂੀ ਦੇ 5 ਸ਼ੈਕਲ (ਇੱਕ ਸ਼ੈਕਲ 20 ਗੇਰਾਹ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚਾਦਂੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ।
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48 ਉਹ ਚਾਦਂੀ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 273
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ।’”

49 ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਦੇ 273 ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਥਾ ਂਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਕਾਫ਼ੀ ਲੇਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂ273 ਆਦਮੀਆ ਲਈ
ਚਾਦਂੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। 50 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਆਦਮੀਆ ਂਕੋਲੋਂ
ਚਾਦਂੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ ਅਨੁਸਾਰ 1,365 ਸ਼ੈਕਲ ਚਾਦਂੀ
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। 51 ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਦਂੀ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।

ਕਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਕਹਾਥ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ।
(ਕਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ।) 3

ਤੀਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰਲੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ
ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕਰਨਗੇ 4 ਕਹਾਥੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚਲੀਆ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

5 “ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਨਵੀ ਥਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ
ਨਰਮ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੱਜਣ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਮੜੇ ਉੱਤੇ
ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ
ਕਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਲੱਠਾ ਂਅੜਾ ਦੇਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

7 “ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਿਵਛਾ
ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਾ ਂਚਮਚੇ ਅਤੇ ਕੌਲੀਆ ਅਤੇ ਪੀਣ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਵਾਲੇ ਜੱਗ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਦੇਣ। 8 ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਉੱਪਰ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਿਦਉ। ਫ਼ੇਰ ਹਰ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਰਮ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਕੱਜ ਿਦਉ। ਫ਼ੇਰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਿਰੰਗ ਿਵੱਚ ਲਠਾ ਪਾ
ਿਦਉ।

9 “ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੀਿਵਆ ਂਨੂੰ ਨੀਲੇ
ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਦੀਿਵਆ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀਿਵਆ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਰਤਨਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣ। 10 ਫ਼ੇਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਰਮ ਚਮੜੇ ਿਵੱਚ
ਲਪੇਟ ਦੇਣ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕਣ
ਵਾਲੀਆ ਂਲੱਠਾ ਂਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣ।

11 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁਿਨਹਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ
ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਮ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਦੇਣ। ਫ਼ੇਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆ ਿਵੱਚ
ਲੱਠਾ ਫ਼ਸਾ ਦੇਣ।

12 “ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕਤਰ
ਕਰਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆਂ
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ
ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ ਦੇਣ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਰਮ ਚਮੜੇ ਨਾਲ
ਢੱਕ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰੇਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖ
ਦੇਣ।

13 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਾਸਂੀ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਰਾਖ ਝਾੜ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਗਨੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦੇਣ। 14 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰ ਲੈਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਭਾਡਂੇ ਹਨ, ਕਾਟਂੇ, ਕੜਛੇ
ਅਤੇ ਕੌਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਕਾਸਂੀ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਰਮ ਚਮੜੇ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ
ਦੇਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕਿੜਆ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ
ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਛੜਾ ਪਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

15 “ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਕਹਾਥ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਗੇ ਅਤੇ
ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ।

16 “ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾ ਲਈ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੀਿਵਆ ਂਦੇ ਤੇਲ, ਸੁਗੰਧੀ, ਧੂਫ਼, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ
ਿਛੜਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।”

17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 18 “ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣਾ!
ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਹਾਥੀ ਆਦਮੀਆ ਨੂੰ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹਟਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। 19 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਕਹਾਥੀ ਆਦਮੀ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਉੱਤੇ ਜਾ ਸੱਕਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਨਾ। ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਹਾਥੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਸ
ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 20 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਕਹਾਥੀ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵੱਲ ਤੱਕ ਲੈਣ। ਜੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।”

ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ

21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 22 “ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਬੰਿਦਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਅਨੁਸਾਰ
ਸੂਚੀ ਬਣਾ। 23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਿਜਹੜੇ 30 ਤੋਂ 50
ਸਾਲ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।

24 “ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 25

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ, ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ, ਇਸਦੇ ਕੱਜਣ ਅਤੇ ਨਰਮ ਚਮੜੇ ਦੇ
ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੱਜਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੰਡਲੀ
ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣ। 26 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਅਤੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਪਰਿਦਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਰਿਦਆ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਸਾਰੀਆ ਚੀਜ਼ਾ,ਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਆ
ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੇਰਸ਼ੋਨੀ ਆਦਮੀ ਉਸ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ
ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
27 ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ
ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ
ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 28 ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਗੇਰਸ਼ੋਨ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਜਕ
ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਈਥਾਮਾਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਕਰੇਗਾ।”

ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ

29 “ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ। 30 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ
ਿਜਹੜੇ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ
ਆਦਮੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 31 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋਂਗੇ
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਫ਼ਰੇਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਰੇਸ, ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਥੜੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 32 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ
ਟੇਕਾ ਂਵੀ ਚੁੱਕਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਥੜੇ, ਤੰਬੂ ਦੀਆ ਂਿਕੱਲੀਆ, ਰੱਸੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਥਮਿਲਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਨਾਮਾ
ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 33

ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਕੰਮ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਈਥਾਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਕੰਮ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
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ਲੇਵੀ ਪਿਰਵਾਰ

34 ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਹਾਥੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਅਨੁਸਾਰ
ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ, 35 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

36 ਕਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ 2,750 ਆਦਮੀ ਅਿਜਹੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। 37 ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਨੂੰ
ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ
ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ
ਸੀ।

38 ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਵੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 39 ਤੀਹ ਤੋਂ
ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਿਜਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਈ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 40 ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ
2,630 ਆਦਮੀ ਅਿਜਹੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਯੋਗ ਸਨ। 41 ਇਸ ਲਈ ਗੇਰਸ਼ੋਨ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ
ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ।

42 ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 43 ਤੀਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 44

ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 3,250 45 ਇਸ ਲਈ
ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ।

46 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਨੇ ਲੇਵੀ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। 47 ਤੀਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਹੜੇ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ
ਸੀ। 48 ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 8,580 ਸੀ। 49 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਿਬਧੀਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਿਰਆ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਰੱਖਣ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦੇਣ

ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਿਜਸਦੇ ਿਜਸਮ ਿਵੱਚੋਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਦ੍ਰਵ ਿਰਸਦਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖ ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਲਾਸ਼
ਕਾਰਣ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 3 ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ
ਬੰਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਾ ਂਔਰਤ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਉ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਰੋਗੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾ ਫ਼ੈਲਾ ਸੱਕਣ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹਾ।ਂ”

4 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਿਨਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ

5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 6 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ (ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਦਾ

ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ।) ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। 7 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ
ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਰਕਮ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਪਰ
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਵੇ।
ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਰਕਮ ਲੈਣ
ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਸਨੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਭੇਡ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਿਜਹੜੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਭੇਡ ਦੀ ਬਲੀ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਉਂਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਜਕ ਖੁਦ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

9 “ਜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਗਾਤ ਭੇਟ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਜਾਜਕ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਸੁਗਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। 10 ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਸੁਗਾਤਾ
ਦੇਣੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸੁਗਾਤਾ ਜਾਜਕ ਦੀਆ ਂਹਨ।”

ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ ਪਤੀ

11 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 12 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖ: ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕਰੇ। 13

ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਿਜਸਨੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ
ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸੇ। 14 ਪਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਪਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਵੇ ਿਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੱਚੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਂਆ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ 8 ਕੱਪ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਲੈ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੌਆ ਂਦੇ ਆਟੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਜਾ ਂਧੂਫ਼ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਜੌਂਆ ਦਾ
ਆਟਾ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ
ਪਤੀ ਈਰਖਾਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਟ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇਗੀ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ
ਿਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

16 “ਜਾਜਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ। 17 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਾਣੀ ਲਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਾਜਕ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਦੀ
ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਿਮੱਟੀ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। 18 ਜਾਜਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੌਂਆ ਦਾ ਆਟਾ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਈਰਖਾਲੂ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕੌੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਭਾਡਂਾ ਫ਼ੜੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਾਪ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

19 “ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ:
‘ਜੇ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹੁਤਾ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾ ਂਇਹ ਪਾਣੀ ਿਜਹੜਾ
ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। 20 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ
ਰੱਖੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 21 ਜੇ ਇਹ
ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਂਗੀ। ਤੂੰ
ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇਂਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੇਰਾ
ਬੱਚਾ ਿਗਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾ ਂਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ
ਬੋਲਣਗੇ।’

“ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ
ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤਾ ਂਇਹ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ 22 ਜਾਜਕ
ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
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ਮੁਸੀਬਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਂਗੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਮਰ
ਜਾਵੇਗਾ।’ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ‘ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾ।ਂ’

23 “ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਹ ਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਿਲਖ ਦੇਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਘੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 24

ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਿਲਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।

25 “ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ (ਈਰਖਾ ਦੀ ਭੇਟ) ਲੈ ਲਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ
ਿਲਆਵੇਗਾ। 26 ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਆਖੇਗਾ। 27 ਜੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਉਸ
ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇ
ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ
ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 28

ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸਾਧਾਰਣ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

29 “ਇਸ ਲਈ ਈਰਖਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿਬਧੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਤੀ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। 30 ਜੇਕਰ ਆਦਮੀ ਈਰਖਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾ ਂਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਨੂੰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਜਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ
ਆਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰੇ ਇਹ ਿਬਧੀ ਹੈ। 31 ਪਤੀ ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਦਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਔਰਤ ਨੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗੀ।”

ਨਜ਼ੀਰ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖ: ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾ ਂਔਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਸਮਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਅ
ਜਾ ਂਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹੋਰ ਮੈਅ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਸਰਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਅ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਗੂਰ ਜਾ ਂਸੌਗੀ
ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 4 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ
ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਜਹੜੀ ਅੰਗੂਰਾ ਤੋਂ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਛਲਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

5 “ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਉਸਤਰਾ ਨਹੀਂ
ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾ ਂਖਤਮ ਹੋਣ ਤੀਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੱਧਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਿਹੱਸਾ
ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ।

6 “ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਿਜਸਮ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ, ਮਾ ਂਭਰਾ
ਜਾ ਂਭੈਣ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ
ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਵੱਖ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 8 ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਜ਼ੀਰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ
ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਉਸ ਮੁਰਦਾ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਮੁਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਉਹ ਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ
ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸਨ।) ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਮੁਨਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਫ਼ੇਰ 8ਵੇਂ ਿਦਨ
ਉਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਬੂਤਰੀਆ ਅਤੇ ਦੋ ਜਵਾਨ ਕਬੂਤਰ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ
ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 11 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭਟ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ
ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। (ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਸੀ।) ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ। 12 ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਫ਼ੇਰ
ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਲਾ
ਿਲਆਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਈ ਬਲੀ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ
ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖ
ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਇੱਕ ਵਾਰੇ ਫ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

13 “ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾ ਂਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੇਟ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 14 ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਸੁਗਾਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ:

ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸ ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਲਾ;
ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸ ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਵੀ
ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਨੁਕਸ ਰਿਹਤ ਇੱਕ ਭੇਡੂ।
15 ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ (ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਬਰੀਕ ਆਟੇ ਦੀਆਂ
ਰੋਟੀਆ।ਂ) ਇਨ੍ਹਾ ਂਰੋਟੀਆ ਂਉੱਤੇ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਸੁਗਾਤਾ ਦਾ
ਿਹੱਸਾ ਹਨ।
16 “ਜਾਜਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ

ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। 17 ਜਾਜਕ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੀ
ਟੋਕਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਭੇਡੂ ਨੂੰ
ਿਜ਼ਬਾਹ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਸਮੇਤ
ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ।

18 “ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਵੱਧਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਲ ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜਹੜੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਹੇਠਾ ਬਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

19 “ਜਦੋਂ ਨਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਮੁਨਾ ਲਵੇ, ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਦਾ
ਉਬਾਿਲਆ ਹੋਇਆ ਕੰਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ
ਟਕੁੜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਕੁੜੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਬਣੇ ਹਨ। 20 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਵੇਗਾ ਇਹ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ ਇਹ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਅਤੇ ਪੱਟ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਯਾਜਕ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ
ਨਜ਼ੀਰ ਮੈਅ ਪੀ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

21 “ਇਹ ਿਬਧੀਆ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ
ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ
ਵੱਧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਧੇਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਨਜ਼ੀਰ ਦੇ
ਇਕਰਾਰ ਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।”

ਜਾਜਕਾ ਂਦੀਆ ਂਅਸੀਸਾਂ

22 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 23 “ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਆਖ ਿਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

24 ‘ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ,
ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੇ।

25 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਦਰਸਾਵੇ।
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26 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਵੇ।’”

27 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸਾ ਂਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਨ ਕਰਨਾ

ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਿਲਆ। ਉਸ
ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੰਬੂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮਸਹ

ਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆ ਜਾਦਂੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮਸਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ ਇਹ ਆਦਮੀ
ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ
ਆਦਮੀ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਸਨ। 3 ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗਾਤਾ ਂਿਲਆਦਂੀਆ।ਂ ਇਹ ਛੇ ਢੱਕੀਆ ਹੋਈਆਂ
ਗੱਡੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਗੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਿਖੱਚਣ ਵਾਲੀਆ 12 ਗਊਆ ਂਲੈ ਕੇ
ਆਏ (ਇੱਕ ਗਊ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ
ਆਗੂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਿਦੱਤੀ।) ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਪਿਵੱਤਰ
ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 5 “ਆਗੂਆ ਂਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸੁਗਾਤਾ ਂਲੈ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੁਗਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਗਾਤਾ ਲੇਵੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਨੂੰ ਦੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ।”

6 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਗੱਡੀਆ ਂਅਤੇ ਗਾਵਾ ਂਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲੇਵੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 7 ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆ ਂਅਤੇ ਚਾਰ ਗਊਆਂ
ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਗੱਡੀਆ ਂਅਤੇ ਗਊਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 8 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆ ਂਅਤੇ ਅੱਠ
ਗਾਵਾ ਂਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆ ਂਸਨ। ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਈਥਾਮਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। 9 ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਹਾਥ ਸਮੂਹ ਦੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆ ਂਜਾ ਂਗਊਆ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਕੰਮ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੋਿਢਆ ਂਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਿਲਜਾਣਾ ਸੀ।

10 ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ ਿਛੜਿਕਆ। ਉਸੇ ਿਦਨ, ਆਗੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਿਲਆਏ।
11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਸਮਰਪਣ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਗਾਤ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ
ਿਦਨ ਇੱਕ ਆਗੂ।”

12 ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆ-ਂਆਪਣੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ
ਿਲਆਇਆ। ਸੁਗਾਤਾ ਂਇਹ ਸਨ:

ਹਰੇਕ ਆਗੂ 3 1/4 ਪੌਂਡ ਭਾਰੀ ਇੱਕ ਚਾਦਂੀ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਅਤੇ 3 1/4 ਪੌਂਡ
ਭਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਕੌਲਾ ਿਲਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਸੁਗਾਤਾ ਂਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ
ਨਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੌਿਲਆ ਂਅਤੇ ਪਲੇਟਾ ਦੋਹਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਿਮਲੇ
ਮੈਦੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਹਰ ਆਗੂ ਨੇ ਧੂਫ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੜਾਹੀ ਵੀ ਿਲਆਦਂੀ
ਿਜਸਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚਾਰ ਔਂਸ ਸੀ।

ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵਿਹੜਕਾ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ
ਲੇਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਆਗੂ
ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਿਲਆਇਆ। ਹਰ ਆਗੂ ਦੋ ਬਲਦ, 5 ਭੇਡੂ,
5 ਬੱਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 5 ਲੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ
ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਗੂ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਨਹਸ਼ੋਨ ਆਪਣੀ ਸੁਗਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦਾ ਆਗੂ।
ਸੂਆਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਥਿਨਏਲ ਆਪਣੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ, ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ, ਹੇਲੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ
ਆਪਣੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

ਚੌਥੇ ਿਦਨ, ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ, ਸ਼ਦੇਉਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸੂਰ
ਆਪਣੀਆ ਸੁਗਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

ਪੰਜਵੇਂ ਿਦਨ, ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ, ਸੂਰੀਸ਼ੁਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਲੁਮੀਏਲ
ਆਪਣੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

ਛੇਵੇਂ ਿਦਨ, ਗਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ, ਦਊਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲ੍ਯਾਸਾਫ਼
ਆਪਣੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ, ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ, ਅੰਮੀਹੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ
ਆਪਣੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ, ਪਦਾਹਸੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਮਲੀਏਲ
ਆਪਣੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

ਨੌਵੇਂ ਿਦਨ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ, ਿਗਦੋਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਦਾਨ
ਆਪਣੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ, ਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ, ਅੰਮੀਸ਼ੁਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਅਜ਼ਰ
ਆਪਣੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

ਿਗਆਰ੍ਹਵੇਂ ਿਦਨ, ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ, ਆਕਰਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਗੀਏਲ
ਆਪਣੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਿਦਨ, ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ, ਏਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਰਾ
ਆਪਣੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।

84 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਵੱਲੋਂ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸ ਸਮੇਂ ਿਲਆਦਂੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਕੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 12 ਚਾਦਂੀ
ਦੀਆ ਂਪਲੇਟਾ,ਂ 12 ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਕੌਲੇ ਅਤੇ 12 ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਕੜਾਈਆਂ
ਿਲਆਿਂਦਆ।ਂ 85 ਹਰੇਕ ਪਲੇਟ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 3 1/2 ਪੌਂਡ ਸੀ। ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਕੌਲੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 1 3/4 ਪੌਂਡ ਸੀ। ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਪਲੇਟਾ ਂਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ
ਕੌਿਲਆ ਂਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪੌਂਡ ਸੀ। 86

ਧੂਫ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਰ ਕੜਾਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ ਅਨੁਸਾਰ 4
ਔਂਸ ਦੀ ਸੀ ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂ12 ਕੜਾਈਆ ਂਦਾ ਵਜ਼ਨ 3 ਪੌਂਡ ਸੀ।

87 ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 12 ਵਿਹੜਕੇ, 12 ਭੇਡੂ ਅਤੇ
12 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਲੇ ਲੇਲੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵੀ ਸਨ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 12 ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 88 ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਲਈ ਿਜ਼ਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾਂ
ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ ਸੀ 24 ਵਿਹੜਕੇ, 60 ਭੇਡੂ, 60 ਬੱਕਰੇ ਅਤੇ 60 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ
ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੇਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ।

89 ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਿਗਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇਹ
ਅਵਾਜ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਖਾਸ ਕੱਜਣ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਕਰੂਬੀ
ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਿਵੱਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਮਾਦਾਨ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਸੱਤ
ਦੀਿਵਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਰੱਖੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੀਵੇ
ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।”

3 ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਦੀਿਵਆ,ਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾ ਂਰੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਰੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 4 ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ: ਇਹ ਹੇਠਾਂ
ਸੁਿਨਹਰੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁਿਨਹਰੀ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਨਾਲ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ ਸੀ।

ਲੇਵੀਆ ਂਦਾ ਸਮਰਪਨ

5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 6 “ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਿਦਉ। 7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਪਾਪ
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ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਖਾਸ ਪਾਣੀ ਿਛੜਕੋ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

8 “ਲੇਵੀ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਿਹੜਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ
ਬਲਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 9 ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ
ਪਾਸੇ ਿਲਆਉ। ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। 10

ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧਰਨਗੇ। 11 ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਭੇਟ ਵਾਗਂ
ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਲੇਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੋਣਗੇ।

12 “ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖਣਾ ਿਕ ਉਹ ਵਿਹੜਿਕਆ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਵਿਹੜਕਾ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ
ਵਿਹੜਕੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭੇਟਾ ਲੇਵੀਆਂ
ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ 13 ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣਾ ਿਕ ਉਹ ਹਾਰੂਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਫ਼ੇਰ ਲੇਵੀ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ।
14 ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਵੀ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇਗੀ
ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ।

15 “ਇਸ ਲਈ ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੋਂਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਆ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵਖੇ ਆਪਣਾ
ਕੰਮ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 16 ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ
ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਇਸਰਾਏਲ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਬਦਲੇ ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੈ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 17 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਹਰ ਪਿਹਲੋਠਾ ਨਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਾ ਂਜਾਨਵਰ, ਇਹ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿਹਲੋਠੇ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। 18 ਪਰ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਥਾਵੇਂ ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਥਾਵੇ ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ। 19 ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ
ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸੇਵਾ
ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਅਿਜਹੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣਗੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਜਾ ਂਿਬਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਆਉਣਗੇ।”

20 ਇਸ ਲਈ, ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 21 ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਇਸਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ। ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ
ਅਰਿਪਤ ਕਰ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਿਦੱਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਢੱਕ ਲਏ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 22 ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਲੇਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਆਏ। ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼
ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

23 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 24 “ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਹ ਖਾਸ
ਆਦੇਸ਼ ਹੈ: ਹਰੇਕ ਲੇਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ 25 ਵਿਰ੍ਹਆ ਦਾ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ। 25 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਕੋਈ ਆਦਮੀ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 26 ਉਹ
ਆਦਮੀ ਿਜਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੀ

ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਝੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਵੀਆ ਂਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੰਮ
ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਪਸਾਹ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਸੀਨਈ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ

ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਉਹ ਪਸਾਹ ਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪਸਾਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਖਾਣ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਸਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਵੱਸ਼
ਕਰਨ।”

4 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਸਾਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ
ਲਈ ਆਿਖਆ। 5 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਸੀਨਈ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵਖੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਦੀ 14ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

6 ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਸਾਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਉਸ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸੱਕੇ। ਉਹ
ਅਪਿਵੱਤਰ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੁਰਦਾ ਿਜਸਮ ਨੂੰ ਛੂਹ ਿਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਕੋਲ ਗਏ। 7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਿਜਸਮ ਨੂੰ ਛੂਹ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋ
ਗਏ ਸਾ।ਂ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਪਸਾਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਮਨਾ ਸੱਕਦੇ! ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

8 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਥੇ ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ
ਵੇਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।”

9 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 10 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖ: ਇਹ ਿਬਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਲਈ
ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ
ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੁਰਦਾ
ਿਜਸਮ ਛੂਹ ਿਲਆ ਹੈ ਜਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਿਕਸੇ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। 11

ਉਹ ਬੰਦਾ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14ਵੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਲਾ, ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕੌੜੀਆਂ
ਬੂਟੀਆ ਂਖਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 12 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ
ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਲਈ ਨਾ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਦੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਸਾਹ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 13 ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਪਸਾਹ ਦਾ
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾ ਂਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼
ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਗਾਤ ਸਹੀ
ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ।

14 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਉਹੀ ਿਬਧੀਆ ਂਹਨ।”

ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਅੱਗ

15 ਉਸ ਿਦਨ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਜ ਿਲਆ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ
ਉੱਪਰਲਾ ਬੱਦਲ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਿਦਸਦਾ ਸੀ। 16 ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਬੱਦਲ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ
ਉੱਤੇ ਿਟਿਕਆ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 17

ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਥਾ ਂਤੋਂ ਿਹਿਲਆ, ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ
ਇਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਠਿਹਰ ਿਗਆ, ਉਹੀ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। 18 ਇਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ
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ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਕਦੋਂ ਿਹੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ
ਰੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸੇ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਿਖਆ। 19 ਕਦੇ
ਬੱਦਲ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਿਹੱਲੇ ਨਹੀਂ। 20 ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਪਿਵੱਤਰ
ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਲਈ ਹੀ ਰੁਿਕਆ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਿਨਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਦੋਂ ਬੱਦਲ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਹੱਿਲਆ।
21 ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਿਸਰਫ਼ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੁਿਕਆ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਬੱਦਲ ਿਹੱਲ
ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ
ਇਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਬੱਦਲ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਜਾ ਂਰਾਤ ਵੇਲੇ ਿਹਿਲਆ, ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਇਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 22 ਜੇ ਬੱਦਲ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਿਦਨ ਜਾ ਂਇੱਕ
ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਂਇੱਕ ਸਾਲ ਰੁਿਕਆ, ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਉਸ ਥਾ ਂਰੁਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਿਹੱਲੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ
ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਿਹਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਆਪਣੀ ਥਾ ਂਤੋਂ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਿਹਿਲਆ,
ਲੋਕ ਵੀ ਿਹੱਲੇ। 23 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਿਨਆ। ਉਹ
ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਹ
ਿਹੱਲ ਪਏ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਮੰਿਨਆ।

ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਚਾਦਂੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ
ਹਥੌਿੜਆ ਂਨਾਲ ਚੰਡਕੇ ਦੋ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਬਣਾਉ। ਇਹ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ

ਲਈ ਹੋਣਿਗਆ ਂਿਕ ਕੂਚ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। 3 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆਂ
ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਧੁਨ ਿਵੱਚ ਵਜਾਵੋਂਗੇ ਤਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਧੁਨ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੁਰ੍ਹੀ
ਨੂੰ ਵਜਾਵੋਂ, ਤਾ ਂਹੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਇਹ
ਆਗੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 12 ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਨ।)

5 “ਤੁਰ੍ਹੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਛੋਟੀਆ ਂਧੁਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡੇਰਾ ਉੱਠਾ
ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਧੁਨ ਪੈਦਾ
ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ
ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 6 ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਤੇ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਧੁਨ ਪੈਦਾ
ਕਰੋਂਗੇ, ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। 7 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖਾਸ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਨੂੰ ਵਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਜਾਉ, ਤੁਰ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ
ਸਿਥਰ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। 8 ਿਸਰਫ਼ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ
ਵਜਾਉਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਿਬਧੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪੀੜੀਆ ਂਤੀਕ।

9 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਜਾਕੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਉ। ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ। 10

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਖਾਸ ਸਭਾਵਾ,ਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਿਦਨਾ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰਆ ਂਮੌਿਕਆ ਂਉੱਤੇ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂ ਤਾ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆਂ
ਵਜਾਉ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਚੇਤੇ
ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਢੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ
ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ”

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾਉਂਦੇ ਹਨ

11 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਮਸਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ 20ਵੇਂ ਿਦਨ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਉੱਿਠਆ। 12 ਇਸ
ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੀਨਈ ਦਾ
ਮਾਰੂਥਲ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਬੱਦਲ
ਪਾਰਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। 13 ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂਿਰਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅੱਗੇ
ਤੋਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

14 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਤੰਨ ਟੋਲੇ ਪਿਹਲਾ ਂਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ
ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਹਲਾ ਟੋਲਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਸੀ। ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹਸ਼ੋਨ ਉਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। 15 ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਆਇਆ। ਸੂਆਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਥਿਨਏਲ ਉਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਆਗੂ
ਸੀ। 16 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਹੇਲੋਨ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ ਉਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ।

17 ਫ਼ੇਰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਉਤਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਅਤੇ ਮਰਾਰੀ
ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਸਨ।

18 ਫ਼ੇਰ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਤੰਨ ਟੋਲੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾ
ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਹਲਾ ਟੋਲਾ ਰਊਬੇਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਸੀ। ਸ਼ਦੇਊਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸੂਰ ਉਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। 19 ਫ਼ੇਰ ਿਸ਼ਮੋਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਸੂਰੀਸ਼ੱਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਲੁਮੀਏਲ ਉਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। 20

ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਗਾਦ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਆਇਆ। ਦਊਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਸਾਫ਼
ਉਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। 21 ਫ਼ੇਰ ਕਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਚੁੱਕੀਆ।ਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲਈ ਆਏ
ਤਾ ਂਜੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਸੱਕਣ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸੱਕਣ।

22 ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਟੋਲੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ
ਝੰਡੇ ਹੇਠਾ ਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਹਲਾ ਟੋਲਾ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ।
ਅੰਮੀਹੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਇਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। 23 ਫ਼ੇਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਆਇਆ। ਪਦਾਹਸੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਮਲੀਏਲ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦਾ
ਆਗੂ ਸੀ। 24 ਫ਼ੇਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਆਇਆ। ਿਗਦਓਨੀ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਦਾਨ ਇਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ।

25 ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚਲੇ ਿਤੰਨ ਆਖਰੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਪੱਛਲੇ ਦਸਤੇ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾ ਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਹਲਾ
ਸਮੂਹ ਦਾਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਸੀ। ਅੰਮੀਸ਼ਦਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਅਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। 26 ਫ਼ੇਰ ਆਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਆਇਆ। ਆਕਰਾਨ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਪਗੀਏਲ ਉਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। 27 ਫ਼ੇਰ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਆਇਆ। ਏਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਰਾ ਉਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। 28 ਇਹੀ
ਉਹ ਢੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾ ਂਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼
ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

29 ਹੋਬਾਬ ਰਊਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਮਦਯਾਨੀ ਸੀ। (ਰਊਏਲ ਮੂਸਾ
ਦਾ ਸੌਹਰਾ ਸੀ।) ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੋਬਾਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਆ ਜਾਉ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਾਗਂੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

30 ਪਰ ਹੋਬਾਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਮਾਤ੍ਰ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਜਾਵਾਗਂਾ।”

31 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਉ। ਤੁਸੀਂ
ਮਾਰੂਥਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਬਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ। 32 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਂਝਆ ਕਰਾਗਂੇ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।”

33 ਇਸ ਲਈ ਹੋਬਾਬ ਮੰਨ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ
ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਅਰਂਭ ਕੀਤੀ। ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ
ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਡੇਰਾ ਸਥਾਿਪਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਿਦਆ ਂਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਿਤੰਨਾ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਚੁੱਕੀ ਰੱਿਖਆ। 34

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬੱਦਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਰ ਸਵੇਰੇ
ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਛੱਿਡਆ, ਬੱਦਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ।

35 ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉੱਠਾਇਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਿਖਆ,
“ਉੱਠੋ ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ!
ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਖੰਡ ਜਾਣ।
ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣ।”
36 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਮੂਸਾ ਨੇ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਿਖਆ,

ਿਗਣਤੀ 9:19 104 ਿਗਣਤੀ 10:36
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“ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਉ, ਯਹੋਵਾਹ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਖਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ।”

ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਕਰਨੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਸੁਣੀਆ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅੱਗ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ

ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਉੱਠੀ। 2 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਅੱਗੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਅੱਗ ਬਲਣੋ ਹਟ ਗਈ। 3 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਤਬਏਰਾਹ ਬੁਲਾਇਆ
ਿਗਆ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅੱਗ ਲਾਈ।

70 ਵਡੇਰੇ ਆਗੂ

4 ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਮਾਸ
ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? 5 ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੱਛੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ
ਚੰਗੀਆ ਂਸਬਜ਼ੀਆ ਂਿਜਵੇਂ ਕੱਕੜੀਆ,ਂ ਖਰਬੂਜੇ, ਲੀਕਸ, ਿਪਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ
ਸਨ। 6 ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂੇ!” 7 (ਮੰਨ ਧਨੀਏ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੀਜ਼ਾ ਂਵਰਗਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਗੂੰਦ ਵਰਗਾ ਿਦਸਦਾ ਸੀ। 8 ਲੋਕ ਮੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ
ਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਿਵੱਚ
ਿਰੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਜਾ ਂਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਹਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ
ਪਤਲੀਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੋਟੀਆ ਂਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ
ਪਕਾਈਆ ਂਿਮਠੀਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਵਰਗਾ ਸੁਆਦ ਿਦੰਦੀਆ ਂਸਨ। 9 ਮੰਨ ਹਰ ਰਾਤ
ਤੇਲ ਿਭੱਜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦਾ ਸੀ।)

10 ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਸੁਣੀਆ।ਂ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਕੋਲ ਬੈਠੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ
ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 11 ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਿਕਉਂ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਕਉਂ ਸੌਂਪੀ
ਹੈ? 12 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ
ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਉਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਉਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? 13 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਦੇ
ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ ਿਦਉ। 14 ਮੈਂ ਇੱਕਲਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ। ਇਹ ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 15 ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਦੰਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਰ ਜਾਣ
ਿਦਉ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਿਦਓ।
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਿਦਉ।”

16 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 70 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਨੂੰ ਿਲਆ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ
ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋ। 17 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਹੇਠਾ ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂਾ। ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਆਤਮੇ
ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ
ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।

18 “ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ: ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰੋ।
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਵੋਂਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਏ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਈ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ
ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਸਾ!ਂ’ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਵੋਂਗੇ। 19 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ
ਦੋ, ਪੰਜ ਜਾ ਂਦਸ, ਜਾ ਂ20 ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਵੀ ਖਾਵੋਂਗੇ! 20 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਾਦਂੇ ਰਹੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸ ਖਾਦਂੇ ਰਹੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੋਂ ਅੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋ-ਰੋਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ। ‘ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਛੱਿਡਆ ਹ੍ਹੀ ਿਕਉਂ?’”

21 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਫ਼ਰਦੇ 6,00,000
ਆਦਮੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ‘ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਲਈ ਖਾਣ
ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ ਦੇਵਾਗਂਾ।’ 22 ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਨੂੰ ਵੀ
ਿਜ਼ਬਾਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤਾ ਂਉਹ ਵੀ ਇਨੇੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆ ਂਸਾਿਰਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਨੂੰ
ਵੀ ਫ਼ੜ ਲਈਏ ਤਾ ਂਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ!ਂ”

23 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਮੀ
ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ
ਹਾ।ਂ”

24 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ 70 ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਕੀਤਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ
ਆਿਖਆ। 25 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਠਾ ਂਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਤਮਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ 70
ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਿਰਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ।

26 ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਅਲਦਾਦ ਅਤੇ ਮੇਦਾਦ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਨਾਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਪਰ
ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 27 ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭੱਜਕੇ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ, “ਅਲਦਾਦ ਅਤੇ ਮੇਦਾਦ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

28 ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਮੂਸਾ ਜੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!” (ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਹਾਇਕ
ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ।)

29 ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਲੋਕ
ਸੋਚਣਗੇ ਿਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਾ?ਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆਂ
ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਪਾਵੇ!” 30 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡੇਰੇ
ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ।

ਬਟੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

31 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗਾਈ। ਹਵਾ ਨੇ ਬਟੇਰਾ ਂਨੂੰ
ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਵਹਾ ਿਦੱਤਾ ਬਟੇਰਾ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਡਾਰੀ ਲਾਈ ਉੱਥੇ
ਇਨੇੰ ਬਟੇਰ ਸਨ ਿਕ ਧਰਤੀ ਕੱਜੀ ਗਈ। ਬਟੇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਿਤੰਨ ਫੁੱਟ ਗਿਹਰੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬਟੇਰ ਹੀ ਬਟੇਰ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ ਿਕ
ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। 32 ਲੋਕ ਭੂਸਰ ਗਏ! ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਟੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਵੀ ਬਟੇਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਿਮਕਦਾਰ ਿਜਹੜੀ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸੱਿਕਆ ਉਹ 60 ਬੁਸ਼ਲ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਟੇਰ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਿਵੱਚ ਸੁੱਕਣਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ।

33 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹੋ
ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਮਾਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਿਕ ਲੋਕ
ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸੱਕਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾ ਂਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 34 ਇਸ
ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਿਕਬਰੋਥ ਹੱਤਵਾਹ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਥਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੀ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ।

35 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਬਰੋਥ ਹੱਤਾਵਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਸੇਰੋਥ
ਪਹੁੰਚਕੇ ਉੱਥੇ ਠਿਹਰ ਗਏ।
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ਿਮਰਯਮ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਮੂਸਾ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਿਮਰਯਮ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ
ਕੁਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵੱਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਮੂਸਾ

ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਇੱਥੋਂ ਕੂਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ। 2

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ’ਚ ਸੋਿਚਆ, “ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਬੋਿਲਆ?”

ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣ ਿਲਆ। 3 (ਮੂਸਾ ਬਹੁਤ ਿਨਰਮਲ ਬੰਦਾ ਸੀ
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਢ਼ਾ ਂਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ
ਉਤਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋ ਵੱਧੇਰੇ ਿਨਮਾਣਾ ਸੀ।) 4 ਇਸ ਲਈ, ਅਚਾਨਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਿਮਰਯਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਤੰਨੇ ਜਣੇ, ਹੁਣੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਆਉ।”

ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਿਮਰਯਮ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਗਏ। 5 ਯਹੋਵਾਹ
ਲੰਮੇ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਿਗਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਅਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ, “ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਿਮਰਯਮ!” ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਿਮਰਯਮ ਉਸ ਕੋਲ ਚੱਲੇ
ਗਏ। 6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ! ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਿਦਖਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਪਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ। 7 ਪਰ ਮੂਸਾ ਉਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਮੇਰਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨਾਲ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 8 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਗੁਝੇ ਅਰੱਥਾ ਂਵਾਲੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਦਖਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਬੰਬ ਵੱਲ ਝਾਕ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਡਰੇ?”

9 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖਫ਼ਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਿਗਆ। 10

ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਉੱਪਰ ਉੱਿਠਆ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੁੜਕੇ ਿਮਰਯਮ ਵੱਲ
ਦੇਿਖਆ। ਉਸਦਾ ਰੰਗ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਸਫ਼ੇਦ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਿਭਆਨਕ
ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ।

11 ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਮੂਰੱਖਤਾ ਭਰੇ ਪਾਪ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਉ। 12 ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ
ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਸ ਵਾਗਂ ਨਾ ਝੜਨ ਿਦਉ।” (ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅੱਧੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਮਾਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)

13 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦਵਾਉ।”

14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ
ਉੱਤੇ ਥੁੱਕੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੀਕ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਲਈ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿਦਉ। ਫ਼ੇਰ ਿਬਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸੱਕੇਗੀ।”

15 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਰਯਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਿਹੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ
ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ। 16 ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਹਸੇਰੋਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਾਨ ਦੇ
ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਾਰਾਨ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ।

ਜਾਸੂਸ ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੋ। ਇਹੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-

ਸਮੂਹਾ,ਂ ਹਰੇਕ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ।”
3 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਿਨਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਾਰਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ
ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। 4 ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਸਨ:

ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਸ਼ੰਮੂਆ, ਜ਼ਕੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ;
5 ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਹੋਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ;

6 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਕਾਲੇਬ, ਯਫ਼ੁੰਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ;
7 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯਗਾਲ;
8 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ;
9 (ਯਹੋਸ਼ੂਆ) ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਰਾਫ਼ੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਪਲਟੀ;
10 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਸੋਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀਏਲ;
11 (ਮਨੱਸ਼ਹ) ਯੂਸਫ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਸੂਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀ;
12 ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਗਮਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮੀਏਲ;
13 ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਮੀਕਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਥੂਰ;
14 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਵਾਫ਼ਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹਬੀ;
15 ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਮਾਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਊਏਲ;

16 ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਪਰੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਲੇ ਗਏ ਸਨ। (ਮੂਸਾ ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੂੰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।)

17 ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੀ ਪਰੱਖ ਪੜਤਾਨ ਲਈ ਭੇਜ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨੇਗੇਵ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਕੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਜਾਉ। 18 ਇਹ ਦੇਖੋ ਿਕ ਧਰਤੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਜਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ?
ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਜਾ ਂਥੋੜੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਹਨ? 19 ਉਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਬੁਰੀ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਗਰਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਧਾ ਂਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਨਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? 20 ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਹੋਰਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ ਿਮੱਟੀ, ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਉਪਜਾਊ
ਹੈ। ਜਾ ਂਕੀ ਇਹ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਹਨ? ਅਤੇ, ਉਸ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉ।” (ਇਹ ਉਹ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀ
ਅਗੇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।)

21 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੀਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਰੇਹੋਬ ਅਤੇ ਲੇਬੋ ਹਾਮਾਥ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ
ਪਰੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। 22 ਉਹ ਨੇਗੇਵ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਹਬਰੋਨ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਗਏ। (ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਨਗਰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸੋਆਨ ਨਗਰ ਤੋਂ
ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਉਸਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ।) ਅਿਹਮਾਨ ਸ਼ੇਸ਼ਈ ਅਤੇ ਤਲਮਈ
ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਅਨਾਕ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ। 23 ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਆਦਮੀ ਅਸ਼ਕੋਲ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀ
ਵੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਿਹਣੀ ਤੋੜ ਲਈ। ਟਿਹਣੀ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਗੁਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਟਿਹਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ
ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। 24 ਇਸ ਥਾ ਂਨੂੰ
ਅਸ਼ਕੋਲ ਵਾਦੀ ਸੱਿਦਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੀ ਉਹ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਅੰਗੂਰਾ ਦਾ ਗੁਛਾ ਤੋਿੜਆ ਸੀ।

25 ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਿਦਨ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੇਰ
ਉਹ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ। 26 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਾਰਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ
ਅੰਦਰ ਕਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਗਏ। ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਹਾਰੂਨ
ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੇਖੀਆਂ
ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫ਼ਲ ਵੀ ਿਦਖਾਏ। 27 ਆਦਮੀਆਂ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਗਏ ਸਾ ਂਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ
ਫ਼ਲ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। 28 ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ
ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਸ਼ਿਹਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਹਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਨਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਦੇਿਖਆ। 29

ਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕ ਨੇਗੇਵ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਿਹੱਤੀ, ਯਬੂਸੀ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀ ਪਹਾੜੀ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਕਨਾਨੀ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ।”

30 ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਆਿਖਆ, ਫ਼ੇਰ
ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ”

ਿਗਣਤੀ 12:2 106 ਿਗਣਤੀ 13:30



14

31 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਆਿਖਆ,
“ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸੱਕਦੇ! ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ
ਹਨ।” 32 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ,
ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, “ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ
ਲੋਕ ਇਨੇੰ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਿਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ
ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ। 33 ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਿਦਓ-ਕਦ ਨਫ਼ੀਲੀਮ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ! (ਅਨਾਕ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਨਫ਼ੀਲੀਮ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਨ।) ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇਿਖਆ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਿਟੱਡੇ ਹੋਈਏ। ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਟੱਡੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹੀ ਸਾ!ਂ”

ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਉਸ ਰਾਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗੇ। 2

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ।
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਣ

ਲੱਗੇ, “ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ
ਗੱਲ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। 3 ਕੀ ਸਾਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ?
ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਖੋਹ
ਲਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਮਸਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਵੱਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

4 ਫ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਉ ਆਪਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ
ਚੁਣੀਏ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਜਾਈਏ।”

5 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੁਕ
ਗਏ। 6 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਈ। (ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਆਦਮੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਅਿਜਹੇ ਸਨ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।) 7 ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਆਦਮੀਆਂ
ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਂਹੋਏ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। 8 ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਿਗਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ
ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ! ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਦਰੋਹ
ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ
ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ!”

10 ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਉੱਪਰ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ, ਿਜੱਥੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਰਿਹਣਗੇ? ਉਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦਖਾ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 12 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।”

13 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਿਮਸਰੀ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
14 ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਉਹ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਦਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ
ਲਈ ਬੱਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਬੱਦਲ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 15 ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਆਖਣਗੇ, 16 ‘ਯਹੋਵਾਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਿਕਆ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ
ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।’

17 “ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾ! ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦਰਸਾ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ! 18 ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ ਤੋਂੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੋਿਤਆ-ਂਪੜਪੋਿਤਆ ਂਨੂੰ
ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ!’ 19 ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ
ਿਪਆਰ ਕਾਰਣ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਆਇਆ
ਹੈ।”

20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 21 ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। 22 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਤਾਪ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖੇ ਸਨ
ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਮਹਾਨ
ਗੱਲਾ ਂਵੀ ਦੇਖੀਆ ਂਸਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਪਰੱਿਖਆ। 23 ਉਹ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਕਾਲੇਬ
ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੇਰਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 25 ਉਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਅਮਾਲੇਕੀ ਅਤੇ
ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਥਾ ਂਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ
ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਚੱਿਲਆ ਜਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

26 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 27 “ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਇਹ
ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਸੁਣ
ਲਈਆ ਂਹਨ। 28 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ: 29 ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ
ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਿਵੱਚ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ, ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। 30 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼
ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਅਤੇ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। 31 ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਲਜਾਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣਗੇ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 32 ਿਜੱਥੇ ਤੀਕ ਤੁਸਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਜਾਵੋਂਗੇ।

33 “‘ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ 40 ਸਾਲਾ ਂਤੀਕ ਅਯਾਲੀ ਰਿਹਣਗੇ।
ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ
ਮਰਕੇ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੇ। 34 ਚਾਲੀ ਸਾਲਾ ਂਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ
ਦੁੱਖ ਭੋਗੋਂਗੇ। (ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂ40 ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਹਰੇਕ ਿਦਨ ਬਦਲੇ ਇੱਕ
ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।) ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ
ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਿਕੰਨੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ।’

35 “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ
ਮਰਨਗੇ।”

36 ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ
ਉਹੋ ਹੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ
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ਫ਼ੈਲਾਈਆ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। 37 ਉਹ ਆਦਮੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ
ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਖੜੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਬਮਾਰੀ ਭੇਜੀ। 38 ਪਰ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਅਤੇ ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਖੋਜ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਬਚਾ ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗੀ ਿਜਸਨੇ ਹੋਰਨਾ ਦਸਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਲੋਕ ਕਨਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ

39 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ ਲੋਕ
ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। 40 ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ
ਜਾਵਾਗਂੇ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

41 ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ
ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ! 42 ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾ
ਦੇਣਗੇ। 43 ਉੱਥੇ ਅਮਾਲੇਕੀ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫ਼ੇਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਲੜੋਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

44 ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ
ਸੰਦੂਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। 45 ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਹੇਠਾ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਅਤੇ ਕਨਾਨੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਾਰਮਾਹ ਤੱਕ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ।

ਬਲੀਆ ਂਬਾਰੇ ਿਬਧੀਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ

ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਂ, 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ, ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ, ਖਾਸ ਇਕਰਾਰਾ, ਖਾਸ ਸੁਗਾਤਾ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਬਾ ਵਾਲੇ ਿਦਨਾ ਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਗਊਆ,ਂ ਭੇਡਾਂ
ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਂਗੇ।

4 “ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ
ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਗੁੰਨ੍ਹੇ  ਹੋਏ 8 ਕੱਪ ਮੈਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। 5 ਹਰ ਵਾਰੀ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਲੇਲਾ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂ ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ
ਕੁਆਟਰ ਮੈਅ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਿਤਆਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ
ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ 1 1/4 ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ
ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੇ 16 ਕੱਪਾ ਂਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ
ਭੇਟ ਵਜੋਂ 1 1/4 ਕੁਆਟਰ ਮੈਅ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ।

8 “ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਜਾ ਂਬਲੀ ਲਈ ਜਾ ਂਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਜਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਿਲਆ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
9 ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਦੋ ਕੁਆਟਰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ ਹੋਏ 24 ਕੱਪ
ਮੈਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਕੁਆਟਰ
ਮੈਅ ਵੀ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਇਹ ਭੇਟ ਹੋਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ। 11 ਹਰੇਕ ਬਲਦ, ਭੇਡ, ਜਾਂ
ਬੱਕਰੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਇਝੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 12 ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰੋ
ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

13 “ਇਹੀ ਉਹ ਢੰਗ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 14 ਤੁਹਾਡੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਰਿਹਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
15 ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ-ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਵੀ। ਇਹ ਿਬਧੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ। 16 ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੀ
ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੀ ਿਬਧੀਆ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ
ਉਹੀ ਿਬਧੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਰਿਹੰਦੇ
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਵੀ ਹਨ।”

17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 18 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਂ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ
19 ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਾਵੋ ਜੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦਾ
ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20 ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ
ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਹਕੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਟੇ ਦੀ ਤੌਣ ਿਤਆਰ ਕਰੋਂਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤੌਣ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਖਲਵਾੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਇਹ ਿਬਧੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਵਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੋਠੀ ਦੀ ਤੌਣ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਭੇਟ
ਕਰੋਂਗੇ। 21 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੋ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ? 23 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। 24 ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਅਨਜਾਣੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਦਂਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਹੜਕਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਕ ਬਲਦ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

25 “ਇਸ ਲਈ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਗਆਨ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ
ਲੱਿਗਆ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ
ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਿਲਆਦਂੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। 26 ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

27 “ਪਰ ਜੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਪਾਪ
ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। 28 ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ,
ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਬਖਿਸ਼ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 29 ਇਹ ਿਬਧੀ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ
ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਬਧੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਜਨਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਲਈ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

30 “ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਹੈ। 31 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਸ਼ਬਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤੋਿੜਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
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ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

32 ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੱਕੜ ਲੱਭੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ
ਆਦਮੀ ਲੱਕੜਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਿਕ ਇਹ ਿਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। 33 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਿਦਆ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 34 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਿਲਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਕਵੇਂ ਦੇਣ।

35 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ।” 36 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਬਧੀਆ ਂਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

37 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 38 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਕੁਝ ਧਾਿਗਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਬੰਨ੍ਹੋ  ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ
ਦੀਆ ਂਨੁਕਰਾ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਝਾਲਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੀਲਾ
ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪਿਹਨਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 39

ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਝਾਲਰਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਬਧੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਂਗੇ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਜਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਭਟਕੋਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ
ਤੁਹਾਥੋਂ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 40 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਂਗੇ, ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਸਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣ
ਜਾਵੋਂਗੇ। 41 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਨਣ
ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਾ।ਂ”

ਕੁਝ ਆਗੂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ

ਕੋਰਹ, ਦਾਥਾਨ, ਅਬੀਰਾਮ ਅਤੇ ਓਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ।
(ਕੋਰਹ ਿਯਸਹਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਿਯਸਹਾਰ ਕਹਾਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਅਤੇ ਕਹਾਥ ਲੇਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ,

ਅਲੀਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਸਨ। ਅਤੇ ਓਨ, ਪਲਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਦਾਥਾਨ,
ਅਬੀਰਾਮ ਅਤੇ ਓਨ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ।) 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਹੁੰਆਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 250 ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 3 ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਿਵੱਚ
ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹੋ! ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।”

4 ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾ
ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਗੁਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਕੋਰਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਯਾਈਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਰਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਰਸਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਆਹ ਉਸ ਬੰਦੇ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। 6 ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਅਨੁਯਾਈਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 7 ਕੁਝ ਖਾਸ ਭਾਿਂਡਆ ਂਿਵੱਚ
ਧੂਫ਼ ਅਤੇ ਅੱਗ ਪਾਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉ। ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀ
ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।”

8 ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੋਰਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਲੇਵੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 9

ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਿਣਆ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਰੱਿਖਆ। ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ, ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ
ਆਇਆ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਜਕਾਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਜਕ ਬਨਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
11 ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਯਾਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ! ਕੀ
ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ! ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

12 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਲੀਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਗਂੇ! 13 ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਦਂਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਹੈ। 14 ਅਸੀਂ
ਿਕਉਂ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੀਏ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ
ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਜਾ ਂਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਗੀਚੇ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤੇ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਆਵਾਗਂੇ।”

15 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਲਆ-ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਯਹੋਵਾਹ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾਂ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰ।”

16 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੋਰਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਯਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਣਗੇ।
17 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਡਂਾ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਧੂਫ਼
ਪਾਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਆਗੂਆ ਂਲਈ 250 ਭਾਡਂੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਭਾਡਂਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਡਂਾ ਹਾਰੂਨ ਲਈ।”

18 ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਭਾਡਂਾ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਧੂਫ਼ ਧੁਖਦੀ ਰੱਖੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਜਾਕੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ।
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। 19 ਕੋਰਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡਲੀ
ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ।

20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 21 “ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਦੂਰ
ਚੱਲੇ ਜਾਵੋ! ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ”

22 ਪਰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਿਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼
ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਕਰੋਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

23 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 24 “ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਕੋਰਹ,
ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦੇ ਤੰਬੂਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।”

25 ਮੂਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਕੋਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।
ਇਸਰਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। 26 ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੁਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਤੰਬੂਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਵੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾਂ
ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ।”

27 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕੋਰਹ, ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦੇ ਤੰਬੂਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ
ਗਏ। ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਵੱਲ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ
ਪਤਨੀਆ,ਂ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਛੋਟੇ ਿਨਆਣੀਆ ਂਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਦੇ ਬਾਹਰ
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।

28 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ,ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆ ਂਹਨ, ਕਰਨ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਮੇਰਾ
ਿਵੱਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 29 ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਮ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ-ਿਜਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਮਰਦੇ ਹਨ-ਤਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ
ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਿਜਆ। 30 ਪਰ ਜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ-ਿਕਸੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ-ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
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ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ: ਧਰਤੀ ਪਾਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਨਗਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

31 ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਕੇ ਹਿਟਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠਾਂ
ਧਰਤੀ ਪਾਟ ਗਈ। 32 ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਈ। 33 ਇਹ ਲੋਕ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੀਆਂ
ਕਬਰਾ ਂਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ
ਗਈਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਫ਼ਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

34 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਸੁਣੀਆਂ
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਖਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਭੱਜੇ, “ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ
ਵੀ ਿਨਗਲ ਜਾਵੇਗੀ।”

35 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧੂਫ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ
250 ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

36 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 37 “ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਾਜ਼ਾਰ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਧੂਫ਼ਦਾਨ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਕੋਿਲਆ ਂਅਤੇ ਰਾਖ ਨੂੰ ਿਖੰਡਾਉਣ
ਲਈ ਆਖ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜਾਨਾ ਲੈ ਲਈਆ।ਂ ਪਰ ਧੂਫ਼ਦਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਧੂਫ਼ਦਾਨਾ ਨੂੰ ਚੰਡ ਕੇ ਪੱਧਰ ਬਣਾ ਲੈ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਧਾਤ ਦੀਆ ਂਚਾਦਰਾ ਂਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤ। ਇਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਿਚਤਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।”

39 ਇਸ ਲਈ ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤਾਬਂੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੂਫ਼ਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਿਲਆਦਂੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ
ਪਰ ਧੂਫ਼ਦਾਨ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਧੂਫ਼ਦਾਨਾ ਨੂੰ ਚੰਡ ਕੇ ਚਪਟਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਧਾਤ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ। 40 ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਹਾਰੂਨ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ
ਹਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਕੋਰਹ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆ ਂਵਾਗਂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਰੂਨ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

41 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

42 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕ
ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਨੇ ਕਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਥੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਮਜੂਦਗੀ ਵੇਖੀ। 43 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਮੰਡਲੀ
ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੇ ਗਏ।

44 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 45 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਣ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੱਕਾ।ਂ” ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਧਰਤੀ
ਵੱਲ ਝੁਕ ਕੇ ਿਸਜਦਾ ਕੀਤਾ।

46 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਸਂੇ ਦਾ
ਧੂਫ਼ਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਫ਼ੇਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਧੂਫ਼ ਪਾ। ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”

47 ਇਸ ਲਈ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਹਾਰੂਨ ਨੇ
ਧੂਫ਼ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਲਆਦਂੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਭੱਜਕੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਪਰ
ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਿਬਮਾਰੀ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਫ਼ੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਰੂਨ ਿਜਉਂਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਖਲੋ ਿਗਆ। ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣ
ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। 49 ਪਰ ਉਸ
ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ 14,700 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ-ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਕੋਰਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਰੇ। 50 ਇਸ ਲਈ ਿਭਆਨਕ

ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ
ਮੂਸਾ ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਸਧ ਕਰਨਾ ਿਕ ਹਾਰੂਨ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆ ਂਬਾਰ੍ਹਾ ਂਸੋਟੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਆ।
ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੈ।

ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖਦੇ। 3 ਲੇਵੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਉੱਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖ। ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਮੁਖੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4 ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੋਟੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦਉ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਦਾ
ਹਾ।ਂ 5 ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣਾਗਂਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੀ ਸੋਟੀ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ
ਪੱਤੇ ਪੁੰਗਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ
ਕਰਨੋ ਰੋਕ ਿਦਆਗਂਾ।”

6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਆਗੂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਸੋਟੀਆ ਂਸਨ।
ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੋਟੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸੋਟੀ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। 7 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸੋਟੀਆ ਂਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਲੇ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

8 ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਮੂਸਾ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸੋਟੀ, ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਸੋਟੀ, ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਉੱਤੇ
ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਪੁੰਗਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿਹਣੀਆ ਂਉੱਗ ਆਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ
ਬਦਾਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 9 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਸੋਟੀਆ ਂਲੈ ਆਦੀਆ।ਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸੋਟੀਆ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਦਖਾਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਸੋਟੀਆ ਂਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਲੈ ਲਈ।

10 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਸੋਟੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਿਚਤਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ
ਕਰਾ।” 11 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

12 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਗਂੇ! ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾ!ਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ
ਜਾਵਾਗਂੇ। 13 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਆਵੇਗਾ, ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ
ਜਾਵਾਗਂੇ?”

ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦਾ ਕਾਰਜ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਲਤ ਕਂਮਾ
ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ

ਹਨ। 2 ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਰਨਾ ਲੇਵੀਆ,ਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 3 ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ
ਤੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਹਨ। ਉਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਕਂਮਾ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਜਾ ਂਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾ ਂਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ-ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਗਂੇ। 4

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੰਡਲੀ
ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ
ਆਵੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।

5 “ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ
ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਕਰੋਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 6 ਮੈਂ
ਖੁਦ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦਰਿਮਆਨੋ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
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ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 7 ਪਰ, ਹਾਰੂਨ ਿਸਰਫ਼ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ। ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ
ਹੀ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਪਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ-ਂਤੁਹਾਡੀ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ
ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ, ਅਵੱਸ਼ ਮਾਿਰਆ ਜਾਏਗਾ।”

8 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖਾਸ ਸੁਗਾਤਾ ਂਦੀ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆ ਂਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਸੁਗਾਤਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ
ਹਾ।ਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਹੀ ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ 9 ਲੋਕੀ ਬਲੀਆ,ਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ, ਪਾਪ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਭੇਟਾ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਸਾ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਾਏ
ਹੋਏ ਿਹੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਲਈ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ
10 ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਛਕਣੀਆ।ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦਾ ਹਰ ਮਰਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛਕੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਭੇਟਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ।

11 “ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਿਹਲਾਉਣ
ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਧੀਆ-ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਹਰ
ਉਹ ਜੀਅ ਿਜਹੜਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸੱਕੇਗਾ।

12 “ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਵੀਂ
ਮੈਅ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ। 13 ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵਢਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਪਿਹਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਦੱਸ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ
ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

14 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।

15 “ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ
ਪਿਹਲੋਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾਪਾਕ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਕੇ
ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਹਲੋਠਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ
ਛੁਡਾਕੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 16 ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ, ਦੋ ਔਂਸ ਚਾਦਂੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਪ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਕਲ 20 ਗੇਰਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

17 “ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੋਠੀ ਦੀ ਗਊ, ਭੇਡ ਜਾ ਂਬੱਕਰੀ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਿਛੜਕੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜੋ ਇਹ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 18 ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਦਾ ਮਾਸ ਤੁਹਾਡਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਹਲਾਉਣ ਦੇ ਭੇਟ ਦਾ ਸੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਭੇਟਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਜਾ ਪੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। 19 ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਲੋਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਧੀ ਸਦਾ
ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਤੋਿੜਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ”

20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ
ਿਮਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਿਮਲੇਗੀ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ,
ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਹਾ।ਂ

21 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਧਨ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਮੈਂ ਲੇਵੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। 22 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ! 23 ਉਹ ਲੇਵੀ ਿਜਹੜੇ

ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਿਬਧੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ
ਦਸਵੰਧ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਲੇਵੀਆ ਂਬਾਰੇ ਇਹ
ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਹਨ: ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ
ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

25 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 26 “ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ: ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ
ਦਸਵਾ ਿਹੱਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 27 ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾ ਂਦੀ ਵਾਢੀ
ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਦਾਿਣਆ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕੋਲੂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਵੀ
ਿਮਲੇਗੀ। ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। 28 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਗੇ। ਤੁਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ। ਫ਼ੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਦਸਵਾ ਂਿਹੱਸਾ ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਦੇਵੋਂਗੇ। 29 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

30 “ਮੂਸਾ, ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ; ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਅ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਚੰਗਾ ਿਹੱਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਵੋਂਗੇ। 31 ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਬਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ
ਫ਼ਲ ਹੈ। 32 ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਿਹੱਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ
ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਂਗੇ ਿਕ ਇਹ
ਸੁਗਾਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਵੋਂਗੇ।”

ਲਾਲ ਗਊ ਦੀ ਰਾਖ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, 2 “ਇਹ ਿਬਧੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਬਵਸਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ।

ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਗਊ ਲਵੋ ਿਜਹੜੀ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਗਊ ਦੇ ਕੋਈ
ਝਰੀਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਉਸ ਗਊ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਲੀ ਨਹੀਂ
ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 3 ਉਹ ਗਊ ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ।
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਉਸ ਗਊ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ਬਾਹ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 4 ਫ਼ੇਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਖੂਨ ਆਪਣੀ
ਉਂਗਲੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ
ਿਛੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਊ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ,
ਮਾਸ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆ ਂਸਭ ਸੜ ਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 6 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦਆਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੋਟੀ, ਇੱਕ ਜ਼ੂਫ਼ੇ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਲ ਧਾਗਾ
ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਗਊ ਸੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। 7 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ
ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਪਾਕ ਰਹੇਗਾ। 8

ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗਊ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ
ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਅਪਿਵੱਤਰ ਰਹੇਗਾ।

9 “ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਗਊ ਦੀ ਰਾਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਇਸ ਰਾਖ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਸਾਫ਼ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਖ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਸ ਰਸਮ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

10 “ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਊ ਦੀ ਰਾਖ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਜ਼ਰੂਰ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਪਿਵੱਤਰ ਰਹੇਗਾ।
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“ਇਹ ਿਬਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਿਬਧੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ
ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਲਈ ਵੀ
ਹੈ। 11 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ
ਅਪਿਵੱਤਰ ਰਹੇਗਾ। 12 ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਵੀ। ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਉਹ
ਅਪਿਵੱਤਰ ਰਹੇਗਾ। 13 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਪਿਵੱਤਰ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਵੀ ਅਪਿਵੱਤਰ
ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਜਲ ਨਹੀਂ ਿਛੜਿਕਆ ਜਾਦਂਾ
ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

14 “ਇਹ ਿਬਧੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਅੰਦਰ ਮਾਰੇ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਤੰਬੂ ਦਾ
ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਤੱਕ ਅਪਿਵੱਤਰ ਰਿਹਣਗੇ।
15 ਅਤੇ ਹਰ ਢੱਕਣ ਰਿਹਤ ਭਾਡਂਾ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਅਪਿਵੱਤਰ
ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਿਬਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਂਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਿਕਸੇ
ਮੁਰਦੇ ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

17 “ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜੀ ਹੋਈ ਗਊ ਦੀ ਰਾਖ ਵਰਤਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ
ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਮਰਤਬਾਨ ਿਵੱਚ ਰਾਖ ਪਾਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਿਛੜਕੋ। 18 ਿਕਸੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੂਫ਼ੇ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਡੁਬੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੰਬੂ, ਪਲੇਟਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆਂ
ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਿਛੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਹਰ
ਿਕਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ
ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਿਕਸੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ
ਕਬਰ ਜਾ ਂਮੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਹੈ।

19 “ਫ਼ੇਰ ਿਕਸੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਅਪਿਵੱਤਰ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ,
ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਿਛੜਕਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

20 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ,
ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ
ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਜਲ ਨਹੀਂ ਿਛੜਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ।
21 ਇਹ ਿਬਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਜਲ
ਿਛੜਿਕਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਸ ਜਲ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਪਿਵੱਤਰ
ਰਹੇਗਾ। 22 ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਿਵੱਤਰ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਪਿਵੱਤਰ
ਰਹੇਗਾ।”

ਿਮਰਯਮ ਦੀ ਮੌਤ

ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਨਈ ਮਾਰੂਥਲ
ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ। ਿਮਰਯਮ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਨਾਈ ਗਈ।

ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

2 ਉਸ ਥਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। 3 ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਹੋਰਨਾ ਭਰਾਵਾ ਂਵਾਗਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4 ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਿਕਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਈਏ? 5 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੈੜੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ

ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਜੀਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗੂਰ ਜਾ ਂਅਨਾਰ
ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।”

6 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ
ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੇਠਾ ਂਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਝੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਵੇਿਖਆ।

7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 8 “ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ
ਖਾਸ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਵੱਲ ਜਾ। ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਟਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਫ਼ੇਰ ਇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਤੁਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਦੇ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

9 ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। 10 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੱਟਾਨ
ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਾਵਾਗਂਾ।” 11 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਂ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ
ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ।

12 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਕਰੋਂਗੇ।”

13 ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਬਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ
ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸੀ।

ਅਦੋਮ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ

14 ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਕਾਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ
ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ:
“ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ: ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਝੱਲੀਆ ਂਹਨ। 15 ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ
ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਹੇ। ਿਮਸਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 16 ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਰਆਦ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ
ਹੈ।
“ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਾ ਂਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 17 ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਲੈਣ ਿਦਉ। ਅਸੀਂ ਖੇਤਾ ਂਜਾ ਂਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ
ਬਗੀਿਚਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ
ਪੀਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਛੱਡ
ਕੇ ਸੱਜੇ ਜਾ ਂਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ
ਕਰ ਜਾਣ ਤੀਕ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਾਗਂੇ।”

18 ਪਰ ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਕੇ ਗੁਜਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਆਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾ
ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਗਂੇ।”

19 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਤੋਂ ਦੀ
ਲੰਘਾਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਂਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਇਸਦਾ
ਮੁੱਲ ਤਾਰਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਜੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।”

20 ਪਰ ਅਦੋਮ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਵੜਨ ਿਦਆਗਂੇ।”

ਫ਼ੇਰ ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 21 ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ
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ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਗਏ।

ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਮੌਤ

22 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ “ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ” ਵੱਲ ਚੱਲੇ
ਗਏ। 23 “ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ” ਅਦੋਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 24 “ਹੁਣ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਦੇਹਾਤਂ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੋਹਾ ਂਨੇ
ਮੇਰੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਰੀਬਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਂਕੰਢੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

25 “ਹੁਣ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ‘ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ’ ਉੱਪਰ
ਲੈ ਆ। 26 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਖਾਸ ਵਸਤਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾ ਦੇ, ਹਾਰੂਨ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

27 ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਿਲਆ। ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਿਂਦਆ ਦੇਿਖਆ। 28 ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਖਾਸ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਲਈ
ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਤਰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾ ਿਦੱਤੇ। ਫ਼ੇਰ ਹਾਰੂਨ
ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਮਰ ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ
ਹੇਠਾ ਂਉੱਤਰ ਆਏ। 29 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ
ਹਾਰੂਨ ਮਰ ਚੁੱਿਕਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ 30 ਿਦਨਾ ਂਦਾ
ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ।

ਕਨਾਨੀਆ ਂਨਾਲ ਯੁੱਧ

ਆਰਾਦ ਦਾ ਕਨਾਨੀ ਰਾਜਾ ਨੇਗੇਵ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਥਾਰੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ
ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਇਸਰਾਏਲ

ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ
ਿਲਆ। 2 ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ: “ਯਹੋਵਾਹ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ
ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਿਦਆਗਂੇ। ਅਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦਆਗਂੇ।”

3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਰਮਾਹ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ।

ਕਾਸਂੇ ਦਾ ਸੱਪ

4 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ
ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਅਦੋਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਅਧੀਰ ਹੋ ਉੱਠੇ। 5 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ
ਕੋਈ ਰੋਟੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਭਆਨਕ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦੇ ਹਾ!ਂ”

6 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਭੇਜ ਿਦੱਤੇ। ਸੱਪਾਂ
ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡਿਸਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 7 ਲੋਕ ਮੂਸਾ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਿਲਆ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਉਸ
ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੱਪਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਹਟਾ ਲਵੇ।” ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਕਾਸਂੇ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਸੋਟੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੇ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡਸ ਲਵੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਿਕ ਉਹ ਸੋਟੇ ਉੱਤੇ ਟਂਗੇ ਸੱਪ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।” 9 ਇਸ
ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਿਨਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਸਂੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਪ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਪ
ਲਿੜਆ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਸੋਟੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਸੱਪ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਜਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ।

ਮੋਆਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

10 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਓਬੋਥ ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ।
11 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਓਬੋਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ
ਆਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਬਾਰੀਮ ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। 12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਥਾ ਂਛੱਡ ਕੇ
ਜ਼ਰਦ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। 13 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਥਾ ਂਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰੂਥਲ
ਿਵੱਚ ਅਰਨੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਦੀ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੀ
ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਦੀ, ਮੋਆਬ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸਰਹੱਦਾ ਂਦੇ
ਿਵੱਚਾਲੇ ਸੀ। 14 ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਆਹ ਦੇ ਯੁੱਧਾ ਂਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ
ਸ਼ਬਦ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ:
“ਅਤੇ ਸੂਫ਼ਾਹ ਿਵੱਚਲੇ ਵਾਹੇਬ, ਅਤੇ ਅਰਨੋਨ ਦੀਆ ਂਵਾਦੀਆ,ਂ 15 ਅਤੇ ਉਹ
ਪਹਾੜੀਆ ਂਅਤੇ ਵਾਦੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਆਰ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ
ਸਥਾਨ ਮੋਆਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਨ।”

16 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਥਾ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਬਏਰ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਇਹ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਸੀ, “ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਦਆਗਂਾ।”
17 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ:
“ਖੂਹੀਏ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾ।
ਇਸ, ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵੋ!

18 ਮਹਾਨ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਸੋਟੀਆਂ
ਅਤੇ ਸੱਬਲਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਖੂਹ ਪੁੱਿਟਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ‘ਮੱਤਾਨਾਹ’ ਬੁਲਾਇਆ।”
19 ਲੋਕ ਮੱਤਾਨਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹਲੀਏਲ ਵੱਲ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਨਹਲੀਏਲ ਤੋਂ ਚੱਲ

ਕੇ ਬਾਮੋਥ ਵੱਲ ਗਏ। 20 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਾਥੋਮ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਖੇਤ੍ਰ
ਿਵੱਚਲੀ ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਿਪਸਗਾਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ
ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਓਗ

21 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸੀਹੋਨ, ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ
ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
22 “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਲੈਣ ਿਦਉ। ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਖੇਤ ਜਾ ਂਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਗਂੇ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੂਹ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਮੁਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਗਂੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਉਤੇ ਹੀ ਰੁਕਾਗਂੇ।”

23 ਪਰ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਦਮੀ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਯਹਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ
ਕੀਤੀ।

24 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮੋਰੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਅਰਨੋਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਯੱਬੋਕ ਨਦੀ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅੰਮੋਨ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ
ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇੱਥੇ
ਅੰਮੋਨੀਆ ਦਾ ਸਖਤ ਪਿਹਰਾ ਸੀ। 25 ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਸ਼ਬੋਨ
ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। 26

ਹਸ਼ਬੋਨ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੀਤ
ਿਵੱਚ, ਸੀਹੋਨ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਹੋਨ ਨੇ ਅਰਨੋਨ
ਨਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਸੀ। 27 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਗਾਇੱਕ, ਇਹ
ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ:
“ਜਾਉ, ਜਾਕੇ ਹਸ਼ਬੋਨ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਉਸਾਰੋ!
ਸੀਹੋਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬਤ ਬਣਾਉ।
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28 ਅੱਗ ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਲਗੀ
ਅੱਗ ਉਸ ਸੀਹੋਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਲਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਆਰ,

ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ।
ਇਸਨੇ ਅਰਨੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਉਤਲੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਸਾੜ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

29 ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ, ਮੋਆਬ।
ਤੂੰ ਕੇਮੋਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗਵਾ ਲਏ ਹਨ।

ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗੌੜੇ ਹਨ।
ਉਸਦੀਆ ਂਧੀਆ,ਂ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦੁਆਰਾ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ

ਗਈਆ ਂਹਨ।
30 ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਮੋਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਹਸ਼ਬੋਨ ਤੋਂ ਦੀਬੋਨ ਤੱਕ, ਮੇਦਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਸ਼ੀਮ ਤੋਂ ਨੋਫ਼ਾਹ ਤੀਕ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਗਰਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।”
31 ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਏ।
32 ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਯਾਜ਼ੇਰ ਦਾ ਨਗਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ।

ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਨਗਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਿਲਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ।

33 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਬਾਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਏ।
ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ
ਿਲਆਦਂੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਅੰਦਰਾਈ ਿਵਖੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ।

34 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ
ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰੋ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

35 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਓਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਮੁਕਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਿਲਆ।

ਿਬਲਆਮ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ

ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਆਬ ਿਵੱਚਲੀ ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲੇ
ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ
ਲਾਇਆ।

2 ਿਸੱਪੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਖੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। ਮੋਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਸਨ।
ਮੋਆਬ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ।

4 ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਏਡੀ
ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ
ਗਊ ਿਕਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਚਰ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।”

ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਸੱਪੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਮੋਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। 5 ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। ਿਬਲਆਮ, ਫ਼ਰਾਤ
ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਥੋਰ ਿਵਖੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
ਬਾਲਾਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ:
“ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਟੋਲਾ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਇਨੇੰ
ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਜ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ
ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6 ਆਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ। ਇਹ ਲੋਕ
ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ
ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਿਕਸਮਤ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ
ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਇਸ
ਲਈ ਆਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ। ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਸੱਕਾ।”

7 ਮੋਆਬ ਅਤੇ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਲਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ
ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਾਕ ਦੀ
ਆਖੀ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ।

8 ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰੋ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ
ਮੋਆਬ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਰਾਤ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰ ਗਏ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਬਲਆਮ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਣ
ਲੋਕ ਹਨ?”

10 ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਸੱਪੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ,
ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਕੇ ਘਿਲਆ ਹੈ। 11

ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ: ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ
ਲੋਕ ਇਨੇੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਨ ਿਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ। ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਲੜ ਸੱਕਾ ਂਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੱਕਾ।ਂ”

12 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ।
ਤੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ।”

13 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਿਬਲਆਮ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਦੇ ਆਗੁਆ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਉ। ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।”

14 ਇਸ ਲਈ ਮੋਆਬ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਲਾਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

15 ਇਸ ਲਈ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਿਬਲਆਮ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ।
ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਅਤੇ ਇਹ
ਆਗੂ ਪਿਹਲੇ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਨ। 16 ਉਹ ਿਬਲਆਮ
ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ: “ਿਸੱਪੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ:
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। 17 ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਆਉ ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਖਾਿਤਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦਉ।”

18 ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ: ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਨਾ
ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ, ਨਾ ਿਨੱਕੀ ਗੱਲ ਅਤੇ
ਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਬਾਲਾਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। 19 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਠਿਹਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਦੂਸਰੇ
ਲੋਕ ਠਿਹਰੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ
ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

20 ਉਸ ਰਾਤ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਬਲਆਮ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਇਹ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਫ਼ੇਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਾ।ਂ”

ਿਬਲਆਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖੋਤਾ

21 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਿਬਲਆਮ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ
ਲਈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮੋਆਬ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 22 ਿਬਲਆਮ ਆਪਣੇ
ਖੋਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਿਬਲਆਮ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ। ਇਸ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਿਗਆ। ਦੂਤ
ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

23 ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਖਲੋਿਤਆ ਦੇਿਖਆ,
ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਤਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮੁੜ ਿਪਆ ਅਤੇ ਖੇਤ
ਿਵੱਚ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਿਬਲਆਨ ਨੂੰ ਦੂਤ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕ
ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

24 ਬਾਦ ਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਥਾ ਂਖਲੋ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਸੜਕ ਤੰਗ ਹੋ
ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹੀ ਪਾਸੀਂ
ਕੰਧਾ ਸਨ। 25 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਇਸ
ਲਈ ਖੋਤਾ ਇੱਕ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖਿਹਕੇ ਲੰਿਘਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਬਲਆਮ ਦਾ ਪੈਰ
ਕੰਧ ਨਾਲ ਰਗੜ ਖਾ ਿਗਆ ਇਸ ਲਈ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ
ਕੁੱਿਟਆ।

26 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾ ਂਖਲੋ ਿਗਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਅਿਜਹੀ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ ਰਸਤਾ ਤੰਗ ਸੀ। ਖੋਤੇ ਦੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ
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ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੋਤਾ ਨਾ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੱਜੇ। 27 ਖੋਤੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਤਾ ਿਬਲਆਮ ਸਣੇ ਹੇਠਾ ਂਲੇਟ ਿਗਆ।
ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਕੁੱਿਟਆ।

28 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਖੋਤੇ ਨੇ ਿਬਲਆਮ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਿਵਗਾਿੜਆ ਹੈ?
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ!”

29 ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੂੰ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ!”

30 ਪਰ ਖੋਤੇ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖੋਤਾ ਹਾ!ਂ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਪਿਹਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”

“ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ”, ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਆਿਖਆ।
31 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਬਲਆਮ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲ੍ਹ

ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫ਼ੜਕੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਿਬਲਆਮ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਿਗਆ।

32 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਿਤੰਨ
ਵਾਰੀ ਿਕਉਂ ਮਾਿਰਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ
ਪਰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਿਸਰ 33 ਤੇਰੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੁੜ
ਿਗਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਖੋਤਾ ਮੁਿੜਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ।”

34 ਤਾ ਂਿਬਲਆਮ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਿਕਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ”

35 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ! ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਹੀਂ। ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ
ਬੋਲੀਂ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਖਾ।ਂ” ਇਸ ਲਈ ਿਬਲਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਗੂਆ ਂਨਾਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਸੀ।

36 ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਬਲਆਮ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਲਾਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਨੋਨ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਮੋਆਬੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ
ਿਗਆ। ਇਹ ਥਾ ਂਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਸੀ। 37 ਜਦੋਂ ਬਾਲਾਕ ਨੇ
ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ
ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ”

38 ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾ ਂਪਰ
ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ
ਬੋਲ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

39 ਫ਼ੇਰ ਿਬਲਆਮ ਬਾਲਾਕ ਨਾਲ ਿਕਰਯਥ ਹੁਸੋਥ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 40

ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੇਡਾ ਂਬਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ਬਾਹ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ
ਮਾਸ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।

41 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਬਾਲਾਕ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਬਮੋਥ ਬਆਲ ਦੇ ਕਸਬੇ ਅੰਦਰ ਲੈ
ਿਗਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਸਨ।

ਿਬਲਆਮ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਉਸਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਤ ਵਿਹੜਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਭੇਡੂ ਿਤਆਰ
ਕਰਵਾ।” 2 ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ

ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਹੜਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਦੀ ਬਲੀ
ਹਰੇਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ।

3 ਫ਼ੇਰ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੇ
ਖਲੋਵੋ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ।” ਫ਼ੇਰ ਿਬਲਆਮ ਇੱਕ ਉਚੇਰੇ ਸਥਾਨ
ਉੱਤੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

4 ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਿਬਲਆਨ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਸੱਤ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਹੜਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

5 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਬਾਲਾਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲਈ ਦੱਸੀਆ ਂਹਨ।”

6 ਇਸ ਲਈ ਿਬਲਆਮ ਬਾਲਾਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਬਾਲਾਕ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। 7 ਤਾ ਂਿਬਲਆਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ:ਂ
“ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਾਲਾਕ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜਾ ਂਤੋਂ ਿਲਆਦਂਾ,

ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ।
‘ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਸਰਾਪ ਦੇ,
ਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ।’

8 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੰਦੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।

9 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਚੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ

ਉਹ ਲੋਕ, ਇੱਕਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

10 ਕੌਣ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਗਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਿਕਣਿਕਆ ਂਵਾਗਂ ਅਨਿਗਣਤ ਹਨ।
ਕੋਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਥਾਈ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਵੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਗਂੂ ਮਰਨ ਿਦਉ।
ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਗਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਿਦਉ।”
11 ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”

12 ਪਰ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਆਖਣੀਆ ਂਪੈਂਦੀਆਂ
ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

13 ਫ਼ੇਰ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ
ਉੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ, ਤੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ ਸੱਕੇਂ।” 14 ਇਸ ਲਈ ਬਾਲਾਕ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਸੋਫ਼ੀਮ
ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ। ਇਹ ਥਾ ਂਿਪਸਗਾਹ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਂ
ਉੱਤੇ, ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਸੱਤ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਹੜਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ।

15 ਇਸ ਲਈ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਖਲੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲਾਗਂਾ।”

16 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਬਲਆਮ
ਨੂੰ ਬਾਲਾਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। 17 ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਬਲਆਮ ਬਾਲਾਕ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਬਾਲਾਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਮੋਆਬ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ
ਆਉਂਿਦਆ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ?”

ਿਬਲਆਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਦੇਸ਼

18 ਫ਼ੇਰ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ:
“ਬਾਲਾਕ, ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਸੁਣ।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਿਸੱਪੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ।

19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਿਨਆ ਂਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਬਦਲਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕੁਝ ਆਖਦਾ,
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ,
ਉਹ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।
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20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਤੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ

ਸੱਕਦਾ।
21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਿਦਿਸਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਿਦਿਸਆ।

ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ!

22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ।
ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ।

23 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਸੱਕੇ।

ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਯਕੂਬ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਹੀ
ਆਖਣਗੇ।

‘ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਹਾਨ ਕਿਰਸ਼ਿਮਆ ਂਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ!’
24 ਲੋਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ।
ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ

ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ।”
25 ਫ਼ੇਰ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਸਰਾਪੀ ਅਤੇ ਨਾ

ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੀ।”
26 ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ

ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
ਹੈ।”

27 ਫ਼ੇਰ ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ
ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ
ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਵੇ।” 28 ਇਸ ਲਈ ਬਾਲਾਕ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਪਓਰ ਪਰਬਤ ਦੀ
ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਇਸ ਪਰਬਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਹੈ।

29 ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਉਸਾਰ। ਫ਼ੇਰ ਸੱਤ
ਵਿਹੜਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਭੇਡੂ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾ।” 30 ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਹਰੇਕ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ।

ਿਬਲਆਮ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਾਲੇ
ਇਲਮ ਰਾਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਿਬਲਆਮ ਨੇ

ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਕੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। 2 ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ
ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾ ਂਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਿਬਲਆਮ ਕੋਲ ਆਇਆ। 3 ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ:
“ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਵੱਲੋ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਆ ਂਹਨ।

4 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਿਣਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ।
ਮੈਂ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਿਖਆ।

5 “ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਬੂ ਸੁੰਦਰ ਨੇ।
ਇਸਰਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਨੇ।

6 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਗਾ ਂਵਰਗੇ
ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਨਿਹਰਾ ਂਨੇ ਿਸੰਜੇ ਨੇ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਗਾ ਂਵਰਗੇ
ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਨਦੀਆ ਂਕੰਢੇ ਉੱਗਦੇ ਨੇ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੁਗੰਿਧਤ ਝਾੜੀਆ ਂਵਰਗੇ
ਹੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬੀਜੀਆ ਂਨੇ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੁੰਦਰ ਰੁੱਖਾ ਂਵਰਗੇ
ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਪਾਣੀ ਕੰਢੇ ਉੱਗਦੇ ਨੇ।

7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਿਮਲੇਗਾ,

ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਅਗਾਗ ਰਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।

8 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ।
ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਝੋਟੇ ਵਾਗਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ

ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਤੀਰਾ ਂਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ।

9 ਇਸਰਾਏਲ ਿਨਮ੍ਰ
ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂ ਹੈ।

ਹਾ ਂਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਾਪੇ ਜਾਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪਣ।”
10 ਬਾਲਾਕ ਿਬਲਆਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ

ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਵਜਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪਣ
ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 11 ਹੁਣ
ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਚੰਗਾ ਇਨਾਮ ਿਦਆਗਂਾ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਖੋਹ ਿਲਆ
ਹੈ।”

12 ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਤੇਰੇ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ, 13 ‘ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਬਾਲਾਕ ਆਪਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਮਿਹਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਭਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾ ਂਮਾੜਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ।’ ਮੈਨੂੰ
ਉਹੀ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 14 ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ
ਵਾਪਸ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ
ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ।”

ਿਬਲਆਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼

15 ਫ਼ੇਰ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ:ਂ
“ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਬਲਆਮ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ

16 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਿਣਆ।
ਮੈਂ ਉਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਨੇ ਿਸੱਖਾਇਆ।

ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਿਦਖਾਇਆ।
ਮੈਂ ਿਨਮਰ ਹੋਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ

17 “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆ ਦੇਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਛੇਤੀ ਨਹੀ।
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਆਵੇਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਹਾਕਮ ਆਵੇਗਾ।
ਉਹ ਹਾਕਮ, ਮੋਆਬੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਸਰ ਭਂਨੇਗਾ।

ਉਹ ਹਾਕਮ, ਸੇਥ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਿਸਰ ਭੰਨ ਦੇਵੇਗਾ।

18 ਇਸਰਾਏਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ!
ਉਹ ਸੇਈਰ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

19 “ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਹਾਕਮ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਾਕਮ,
ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦੇ ਬਚੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”
20 ਫ਼ੇਰ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ:

“ਅਮਾਲੇਕ ਸਮੂਹ ਕੌਮਾ ਂਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ।
ਪਰ ਅਮਾਲੇਕ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ!”
21 ਫ਼ੇਰ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਕੇਨੀ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾਰੇ:

“ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਬਣਾਏ ਆਲ੍ਹਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ।

22 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਨੀ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋਂਗੇ
ਜਦੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।”
23 ਫ਼ੇਰ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ:

ਿਗਣਤੀ 23:20 116 ਿਗਣਤੀ 24:23



25

26

“ਹਾਏ! ਕੌਣ ਿਜਉਂ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇ?
24 ਆਉਣਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਿਕਬਰਸ ਵਲੋ,

ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂਰੀਆ ਅਤੇ ਏਬਰ ਨੂੰ
ਪਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ।”
25 ਫ਼ੇਰ ਿਬਲਆਮ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਪਆ।

ਬਾਲਾਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

ਪਓਰ ਿਵਖੇ ਇਸਰਾਏਲ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਕੇਸੀਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਮੋਆਬੀ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ
ਿਜਸਨੀ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 2 ਮੋਆਬੀ ਔਰਤਾ ਂਨੇ

ਆਦਮੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ
ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਬਲੀਆ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਪਓਰ ਬਆਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ
ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਿਗਆ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ।
ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ਾਸਂੀ ਦੇ ਦੇਵੀ ਤਾ ਂਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ
ਸੱਕੇ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ
ਦਰਸਾਵੇਗਾ।”

5 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਨਆਕਂਾਰਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਅਿਜਹੇ ਬੰਿਦਆ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਪਓਰ ਦੇ ਬਆਲ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਆਦਮੀਆ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

6 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਦਮੀ ਿਕਸੇ ਿਮਦਯਾਨੀ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਲਈ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਉਸ ਥਾਂ
ਕੀਤਾ ਿਜੱਥੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ
ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। 7 ਫ਼ੀਨਹਾਸ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ
ਿਲਆਉਂਿਦਆ ਦੇਖ ਿਲਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰੋਂ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਬਰਛਾ ਿਲਆ। 8 ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਤੱਕ ਿਪੱਛਾ
ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਿਮਦਯਾਨੀ ਔਰਤ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤੰਬੂ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਰਛਾ ਦੋਹਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰਾ ਂਅੰਦਰ ਖੋਭ
ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ
ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਏ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਬਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। 9 ਕੁੱਲ
24,000 ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 11 “ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਹੈ-ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਹੀ ਰਿਹਣ। ਅਲਆਜ਼ਾਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ, ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਹਰ ਤੋਂ ਬਚਾ
ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਭਾਵਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਮਾਰਾਗਂਾ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ। 12 ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀ ਿਬਧੀ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ 13 ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਹੈ: ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ
ਪਿਰਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਜਕ ਹੋਣਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਈ ਡੂੰਘੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ।”

14 ਉਸ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਾਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜ਼ਮਰੀ ਸੀ,
ਿਜਹੜਾ ਿਮਦਯਾਨੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। 15 ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਿਮਦਯਾਨੀ
ਔਰਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਾਜ਼ਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਸੂਰ
ਇੱਕ ਿਮਦਯਾਨੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆ
ਸੀ।

16 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 17 “ਿਮਦਯਾਨੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਉ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਓਰ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਜ਼ਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ।

ਉਹ ਇੱਕ ਿਮਦਯਾਨੀ ਆਗੂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਪਓਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਣ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲੀ ਸੀ।”

ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ

ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ 20 ਸਾਲਾ ਂਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਸਮੇਤ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।”

3 ਇਹ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, 4

“ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ 20 ਸਾਲਾ ਂਜਾਂ
ਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।”

ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਏ ਸਨ:
5 ਇਹ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। (ਰਊਬੇਨ ਇਸਰਾਏਲ) ਦਾ
ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ:

ਹਨੋਕ-ਹਨੋਕੀਆ ਪਿਰਵਾਰ।
ਪੱਲੂ-ਪੱਲੂਆ ਪਿਰਵਾਰ।
6 ਹਸਰੋਨ-ਹਸਰੋਨੀਆ ਪਿਰਵਾਰ।
ਕਰਮੀ-ਕਰਮੀਆ ਪਿਰਵਾਰ।

7 ਇਹ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁੱਲ
43,730 ਆਦਮੀ ਸਨ।

8 ਪੱਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਲੀਆਬ। 9 ਅਲੀਆਬ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ-
ਨਮੂਏਲ, ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਉਹ ਦੋ
ਆਗੂ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਰਹ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੋਰਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 10 ਇਹ ਉਹ
ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਪਾਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਅਨੁਯਾਈਆ ਂਨੂੰ ਿਨਗਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ 250 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਿਚਤਾਵਨੀ ਸੀ। 11 ਪਰ ਕੋਰਹ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ।
12 ਇਹ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ:

ਨਮੂਏਲ-ਨਮੂਏਲੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਯਮੀਨ-ਯਮੀਨੀਆ ਪਿਰਵਾਰ।
ਯਾਕੀਨ-ਯਾਕਾਨੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
13 ਜ਼ਰਹ-ਜ਼ਰਹੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਸ਼ਾਊਲ-ਸ਼ਾਊਲੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।

14 ਇਹ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁੱਲ
22,200 ਅਦਮੀ ਸਨ।
15 ਇਹ ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ:

ਸਫ਼ੋਨ-ਸਫ਼ੋਨੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਹੱਗੀ-ਹੱਗੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਸੂਨੀ-ਸੂਨੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
16 ਆਜ਼ਨੀ-ਆਜ਼ਨੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਏਰੀ-ਏਰੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
17 ਅਰੋਦ-ਅਰੋਦੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਅਰਏਲੀ-ਅਰਏਲੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।

18 ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁੱਲ
40,500 ਆਦਮੀ ਸਨ।
19 ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਹਨ:

ਸ਼ੇਲਾਹ-ਸ਼ੇਲਾਹੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਪਰਸ-ਪਰਸੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਜ਼ਰਹ-ਜ਼ਰਹੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
(ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ, ਏਰ ਅਤੇ ਓਨਾਨ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।)

21 ਇਹ ਪਰਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ:
ਹਸਰੋਨ-ਹਸਰੋਨੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
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ਹਮੂਲ-ਹਮੂਲੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
22 ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ
ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 76,500 ਸੀ।
23 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ:

ਤੋਲਾ-ਤੋਲੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਪੁੱਵਾਹ-ਪੂਨੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
24 ਯਾਸੂਬ-ਯਾਸੂਬੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਿਸ਼ਮਰੋਨ-ਿਸ਼ਮਰੋਨੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।

25 ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ
ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 64,300 ਸੀ।
26 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ:

ਸਰਦ-ਸਰਦੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਏਲੋਨ-ਏਲੋਨੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਯਹਲਏਲ-ਯਹਲਏਲੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।

27 ਇਹ ਜ਼ਬੂਲੁਨੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ: ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ
ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 60,500 ਸੀ।
28 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਬਣ ਿਗਆ। 29 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਸਨ:

ਮਾਕੀਰ-ਮਾਕੀਰੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ। (ਮਾਕੀਰ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।)
ਿਗਲਆਦ-ਿਗਲਆਦੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।

30 ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ:
ਈਅਜ਼ਰ-ਈਅਜ਼ਰੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਹੇਲਕ-ਹੇਲਕੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
31 ਅਸਰੀਏਲ-ਅਸਰੀਏਲੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਸ਼ਕਮ-ਸ਼ਕਮੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
32 ਸ਼ਮੀਦਾ-ਸ਼ਮੀਦਾਈਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਹੇਫ਼ਰ-ਹੇਫ਼ਰੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
33 ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਹੇਫ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ-
ਿਸਰਫ਼ ਧੀਆ ਂਸਨ। ਉਸ ਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਸਨ ਮਹਲਾਹ, ਨੋਆਹ,
ਹਾਗਲਾਹ, ਿਮਲਕਾਹ ਅਤੇ ਿਤਰਸਾਹ।

34 ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ। ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ
ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 52,700 ਸੀ।
35 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ:

ਸੂਥਲਹ-ਸੂਥਲਹੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਬਕਰ-ਬਕਰੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਬਹਨ-ਬਹਨੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
36 ਏਰਾਨ ਸੂਥਲਹ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ।
ਏਰਾਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਏਰਾਨੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ ਸੀ।

37 ਇਹ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ
ਿਗਣਤੀ 32,500 ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ।
38 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ:

ਬਲਾ-ਬਲੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਅਸ਼ਬੇਲ-ਅਸ਼ਬੇਲੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਅਹੀਰਾਮ-ਅਹੀਰਾਮੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
39 ਸ਼ਫ਼ੂਫ਼ਾਮ-ਸ਼ਫ਼ੂਫ਼ਾਮੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ
ਹੂਫ਼ਾਮ-ਹੂਫ਼ਾਮੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
40 ਬਲਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ:
ਅਰਦ-ਅਰਦੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਨਆਮਾਨ-ਨਆਮਾਨੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।

41 ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ।
ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 45,600 ਸੀ।
42 ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ:

ਸ਼ੂਹਾਮ-ਸ਼ੂਹਾਮੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ।
ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸੀ। 43 ਸ਼ੂਹਾਮ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ। ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 64,400 ਸੀ।
44 ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ:

ਿਯਮਨਾਹ-ਿਯਮਨਾਹੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਿਯਸ਼ਵੀ-ਿਯਸ਼ਵੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਬਰੀਯਾਹ-ਬਰੀਈਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।

45 ਬਰੀਯਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ:
ਹੇਬਰ-ਹੇਬਰੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਮਲਕੀਏਲ-ਮਲਕੀਏਲੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।

46 (ਆਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਹ ਸੀ।) 47 ਇਹ ਆਸ਼ੇਰ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ। ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 53,400
ਸੀ।
48 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ:

ਯਹਸਏਲ-ਯਹਸਏਲੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਗੂਨੀ- ਗੂਨੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
49 ਯੇਸਰ-ਯੇਸਰੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।
ਿਸ਼ਲੇਮ-ਿਸ਼ਲੇਮੀਆ ਂਪਿਰਵਾਰ।

50 ਇਹ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ। ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ
ਿਗਣਤੀ 45,400 ਸੀ।
51 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 6,01,730 ਸੀ।

52 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 53 “ਧਰਤੀ ਫ਼ੇਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਧਰਤੀ ਿਮਲੇਗੀ। 54 ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਧਰਤੀ ਿਮਲੇਗੀ ਅਤੇ
ਛੋਟੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਧਰਤੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲੇਗੀ
ਉਹ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। 55 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣੇ ਪਾਕੇ
ਿਨਆ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਭਾਗ
ਿਮਲੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ
ਬਾਦ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 56 ਵੱਡੀ ਜਾ ਂਛੋਟੀ ਧਰਤੀ ਹਰੇਕ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣੇ ਪਾਵੋਂਗੇ।”
57 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਵੀ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਇਹ ਹਨ:

ਗੇਰਸ਼ੋਨ-ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆ ਪਿਰਵਾਰ।
ਕਹਾਥ-ਕਹਾਥੀਆ ਪਿਰਵਾਰ।
ਮਰਾਰੀ-ਮਰਾਰੀਆ ਪਿਰਵਾਰ।

58 ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ:
ਿਲਬਨੀ ਪਿਰਵਾਰ।
ਹਬਰੋਨੀ ਪਿਰਵਾਰ।
ਮਹਲੀ ਪਿਰਵਾਰ।
ਮੂਸ਼ੀ ਪਿਰਵਾਰ।
ਕਾਰਹੀ ਪਿਰਵਾਰ।
ਅਮਰਾਮ ਕਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। 59 ਅਮਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ

ਨਾਮ ਯੋਕਬਦ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਜੰਮੀ ਸੀ। ਅਮਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਕਬਦ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਸੀ, ਿਮਰਯਮ।

60 ਹਾਰੂਨ ਨਾਦਾਮ, ਅਬੀਹੂ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
61 ਪਰ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਸਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਿਜਸਦੀ
ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।

62 ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਹਰ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ
ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨਰਾ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 23,000 ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਦਾ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

63 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਉਦੋਂ
ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਸੀ। 64 ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਸੀਨਈ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ। 65 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਬੰਦੇ ਿਜਹੜੇ ਿਜਉਂਦੇ
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ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਅਤੇ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ।

ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆ ਂਧੀਆਂ

ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਹੇਫ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹੇਫ਼ਰ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਿਗਲਆਦ ਮਾਕੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਾਕੀਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਮਨੱਸ਼ਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆ ਂਪੰਜ ਧੀਆਂ

ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਸਨ: ਮਾਹਲਾਹ, ਨੋਆਹ, ਹਾਗਲਾਹ, ਿਮਲਕਾਹ ਅਤੇ
ਿਤਰਸਾਹ। 2 ਇਹ ਪੰਜੇ ਔਰਤਾ,ਂ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਮੂਸਾ,
ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਆਗੂਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ
ਗਈਆ।ਂ

ਪੰਜਾ ਂਧੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, 3 “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਸਾ ਂਤਾ ਂਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਕੋਰਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ
ਗਏ ਸਨ। (ਕੋਰਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।)
ਪਰ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4 ਨਤੀਜਤਨ, ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਿਚਤ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਮੰਗਦੀਆ ਂਹਾ ਂਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ
ਿਮਲੇਗੀ।”

5 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 7 “ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਠੀਕ
ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਿਦਉ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ।”

8 “ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਹ, ਿਬਧੀ ਬਣਾ ਿਦਉ, ‘ਜੇ ਿਕਸੇ
ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਧੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 9 ਜੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਸਦੀ
ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾ
ਹੋਣ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
11 ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਿਬਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।’”

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨਵਾ ਂਆਗੂ ਹੈ

12 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇ
ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚਲੇ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇਖੇਂਗਾ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 13 ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇਖ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ
ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਵਾਗਂ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। 14 ਚੇਤੇ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ
ਸੀਨਈ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ।ਂ” (ਇਹ ਸੀਨ ਮਾਰੂਥਲ
ਿਵੱਚ, ਕਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰੀਬਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵਖੇ ਸੀ।)

15 ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 16 “ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੋਗੇ। 17 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅਿਜਹਾ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਿਜਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ
ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਿਬਨ ਅਯਾਲੀ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਵਰਗੇ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਗੇ।”

18 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨਵਾ ਂਆਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾ ਂਆਗੂ ਬਣਾ ਦੇ। 19

ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ
ਖਲੋਵੋ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾ ਂਆਗੂ ਬਣਾ ਦੇਵੀ।

20 “ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗੂ ਥਾਪ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਗੇ। 21 ਜੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਵੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਊਰੀਮ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ

ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ, ‘ਯੁੱਧ
ਕਰੋ’, ਤਾ ਂਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ‘ਘਰ ਜਾਉ’ ਤਾ ਂਉਹ ਘਰ
ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ।”

22 ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਿਲਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ
ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ
ਲਈ ਆਿਖਆ। 23 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਰੱਖੇ, ਿਕ ਉਹੀ ਨਵਾ ਂਆਗੂ ਸੀ। ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ
ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ। ਉਹ ਮੇਰੇ

ਲਈ ਸੁਗਾਤਾ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ। 3 ਇਹ ਉਹ
ਸੁਗਾਤਾ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।
ਹਰ ਰੋਜ਼, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨੁਕਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਲੇਲੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 4 ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ। 5

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਿਵੱਚ ਗੁੰਨ੍ਹੇ  ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੇ 8 ਕੱਪ ਵੀ,
ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟ ਵਜੋਂ ਦੇਣ।” 6 (ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਇਹ ਸੁਗਾਤਾ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।) 7 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ
ਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਮੈਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ
ਉੱਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸੁਗਾਤ ਹੈ। 8

ਦੂਸਰਾ ਲੇਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵਾਗਂ ਹੀ
ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਸੁਗੰਧੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸਬਤ ਦੀ ਭੇਟ

9 “ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਲੇਲੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ
ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ
ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ 16 ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੀਣ ਦੀ
ਭੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਇਹ ਸਬਤ ਲਈ ਖਾਸ ਭੇਟ ਹੈ। ਇਹ
ਭੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।

ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ

11 “ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਗੇ। ਇਹ ਭੇਟ ਦੋ ਬਲਦ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਨੁਕਸ 7 ਲੇਲੇ
ਹੋਣਗੇ। 12 ਹਰੇਕ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਗੁੰਨ੍ਹੇ  ਹੋਏ ਮੈਦੇ ਦੇ
24 ਕੱਪ ਵੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਗੁੰਨ੍ਹੇ  ਹੋਏ ਮੈਦੇ 16 ਕੱਪ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ
ਚੜ੍ਹਾਊਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 13 ਹਰੇਕ ਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ ਹੋਏ
ਮੈਦੇ ਦੇ 8 ਕੱਪ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ। 14 ਹਰੇਕ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੈਅ ਦੇ ਦੋ ਕੁਆਟਰ, ਹਰੇਕ ਭੇਡੂ ਦੇ ਨਾਲ 1 1/4 ਕੁਆਟਰ ਮੈਅ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਅ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ। 15 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ
ਭੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ
ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਸਾਹ

16 “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਸਾਹ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਪਤੀਰੀ
ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਸੱਤਾਂ
ਿਦਨਾ ਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਹੀ
ਹੈ। 18 ਇਨ੍ਹਾ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਸਭਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। 19 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ
ਚੜ੍ਹਾਵੋਂਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਬਲਦ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਨੁਕਸ 7 ਲੇਲੇ
ਹੋਣਗੇ। 20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ
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ਿਵੱਚ ਗੁੰਿਨ੍ਹਆ 24 ਕੱਪ ਮੈਦਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ
ਗੁੰਿਨ੍ਹਆ 8 ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 22 ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। 23 ਇਹ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਤਨੇਮ ਵਜੋਂ ਸਵੇਰੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

24 “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਦੇਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਭੇਟਾ ਦੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

25 “ਫ਼ੇਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸਭਾ
ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅੱਠਵਾਿਰਆ ਦਾ ਪਰਬ (ਪੇਂਟੇਕੋਸਟ)

26 “ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲਾ ਂਦੇ ਪਰਬ (ਅੱਠਵਾਿਰਆ ਂਦੇ ਪਰਬ) ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਭਾ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 27 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬਲਦ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਤ ਬੇਨੁਕਸ ਲੇਲੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 28 ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ
ਿਵੱਚ ਗੁੰਿਨ੍ਹਆ 24 ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭੇਡੂ ਨਾਲ 16 ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਅਤੇ 29

ਹਰੇਕ ਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਅਵੱਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 30 ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦੀ
ਖਾਤਰ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 31

ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਇਹ ਭੇਟਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਜਾਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਜਾਨਵਰ ਜਾ ਂਪੀਣ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂ ਬੇਨੁਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਦਾ ਪਰਬ

“ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਖਾਸ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਿਦਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਿਦਨ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਉਣ
ਦਾ ਹੈ। 2 ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਗੰਧੀ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲਦ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਦੇ 7 ਬੇਨੁਕਸ ਲੇਲੇ ਭੇਟ ਕਰੋਂਗੇ। 3 ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ
ਨਾਲ ਗੁੰਨ੍ਹੇ  ਮੈਦੇ ਦੇ 24 ਕੱਪ, ਭੇਡੂ ਨਾਲ 16 ਕੱਪ, 4 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੇਲੇ ਨਾਲ 8
ਕੱਪ ਮੈਦੇ ਦੇ ਦੇਵੋਂਗੇ। 5 ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ
ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਦੇਵੋਂਗੇ। 6 ਇਹ ਭੇਟਾ ਂਨਵੇਂ ਚੰਨ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆ ਂਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆ ਂਬਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਅਨਾ ਜ਼ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਬਧੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭੇਟਾ
ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਗੰਧੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਿਦਨ

7 “ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਿਦਨ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਿਦਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8

ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦੇਵੋਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਦ, ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੇਲੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 9 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ
ਬਲਦ ਨਾਲ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਗੁੰਿਨ੍ਹਆ 24 ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਭੇਡੂ ਨਾਲ 16 ਕੱਪ ਮੈਦਾ, 10

ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਕੱਪ ਮੈਦਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ
ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰੋਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪਾਪ ਦੀ
ਭੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਲੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ
ਭੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਸਿਰਆ ਂਦਾ ਪਰਬ

12 “ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਿਦਨ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ
ਆਸਿਰਆ ਂਦਾ ਪਰਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੱਤ ਿਦਨਾ ਂਦੀ ਖਾਸ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। 13 ਤੁਸੀਂ ਸੁਗਾਤਾ ਂਭੇਟ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ 13 ਬਲਦ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 14 ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਭੇਡੂ ਭੇਟ ਕਰੋਂਗੇ ਜੋ
ਿਕ ਬੇਨੁਕਸ ਹੋਣਗੇ। 14 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ 13 ਬਲਦਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਿਮਲੇ ਮੈਦੇ ਦੇ
24 ਕੱਪ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭੇਡੂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਮੈਦੇ ਦੇ 16 ਕੱਪ, 15 ਹਰ
ਲੇਲੇ ਨਾਲ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਿਮਲੇ ਮੈਦੇ ਦੇ 8 ਕੱਪ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 16 ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ
ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂਗੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਲੀ ਅਨਾਜ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।

17 “ਇਸ ਛੁਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਬਲਦ, ਦੋ ਭੇਡੂ ਅਤੇ 14 ਲੇਲੇ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
18 ਤੁਸੀਂ ਬਲਦਾ,ਂ ਭੇਡੂਆ ਂਅਤੇ ਲੇਿਲਆ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾ ਂਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ
ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਿਦਉਂਗੇ। 19 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ
ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਲੀ, ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਅਤੇ ਪੀਣ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।

20 “ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਬਲਦ 2 ਭੇਡੂ ਅਤੇ 14 ਲੇਲੇ
ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 21 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਲਦਾ,ਂ ਭੇਡੂਆ ਂਅਤੇ ਲੇਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ
ਿਮਕਦਾਰ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। 22 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਹੋਵੇਗਾ।

23 “ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਿਦਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਬਲਦ, 2 ਭੇਡੂ ਅਤੇ 14 ਲੇਲੇ
ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 24 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਲਦਾ,ਂ ਭੇਡੂਆ ਂਅਤੇ ਲੇਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ
ਿਮਕਦਾਰ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।
25 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੀ, ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।

26 “ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਿਦਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਬਲਦ, 2 ਭੇਡੂ ਅਤੇ 14 ਲੇਲੇ ਭੇਟ
ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। 27 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਲਦਾ,ਂ ਭੇਡੂਆ ਂਅਤੇ ਲੇਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ
ਿਮਕਦਾਰ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। 28 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੀ, ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਹੋਵੇਗਾ।

29 “ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਿਦਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਬਲਦ, 2 ਭੇਡੂ ਅਤੇ 14 ਲੇਲੇ
ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 30 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਲਦਾ,ਂ ਭੇਡੂਆ ਂਅਤੇ ਲੇਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ
ਿਮਕਦਾਰ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। 31 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੀ, ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਹੋਵੇਗਾ।

32 “ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਬਲਦ, 2 ਭੇਡੂ ਅਤੇ 14 ਲੇਲੇ
ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਣ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 33 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਲਦਾ,ਂ ਭੇਡੂਆ ਂਅਤੇ ਲੇਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ
ਿਮਕਦਾਰ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। 34 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੀ, ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਹੋਵੇਗਾ।

35 “ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ 8ਵਾ ਂਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 36 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗਾਤਾਂ
ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਦ, ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 7 ਲੇਲੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਬੇਨੁਕਸ ਹੋਣ। 37 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਲਦਾ,ਂ ਭੇਡੂਆ ਂਅਤੇ ਲੇਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ
ਿਮਕਦਾਰ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। 38 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੀ, ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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39 “ਖਾਸ ਛੁੱਟੀਆ ਂਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਪੀਣ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਭੇਟਾ ਂਉਸ
ਖਾਸ ਸੁਗਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰ
ਬਦਲੇ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ।”

40 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਦੱਿਸਆ ਿਜਸ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਖਾਸ ਇਕਰਾਰ

ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਂਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ:

2 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਜੇ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਦਉ ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ!

3 “ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੀ
ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਭੇਟ ਕਰਨ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ। 4 ਜੇ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੰਨ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਪਰ ਜੇ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ।

6 “ਕੋਈ ਔਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। 7 ਜੇ ਪਤੀ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਬਾਰੇ
ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾ ਂਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਪਰ ਜੇ ਪਤੀ ਉਸ
ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਜਸਦਾ
ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ-ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

9 “ਕੋਈ ਿਵਧਵਾ ਜਾ ਂਕੋਈ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰ
ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਕੋਈ ਿਵਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਸ਼ਾਇਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ। 11 ਜੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਇਕਰਾਰ
ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ
ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ
ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
12 ਪਰ ਜੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਜਸਦਾ ਉਸ
ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ
ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 13 ਕੋਈ
ਿਵਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ, ਜਾ ਂਉਹ
ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਜਾ ਂਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ। ਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 14 ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਕਵੇਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਔਰਤ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ
ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਪਰ ਜੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਇਕਰਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹੀ ਉਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ
ਹੈ।”

16 ਇਹੀ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ। ਉਹੀ ਆਦੇਸ਼
ਹਨ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਧੀ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੀ ਹਾਲੇ ਜਵਾਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਨਾਲ ਆਮ੍ਹਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ
ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਉਸਦੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਮੂਸਾ ਤੇਰਾ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ

ਜਾਵੇਗਾ।”
3 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ

ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਨਾਲ ਆਮ੍ਹਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। 4

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 1,000 ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਚੁਣੋ। 5

ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 12,000 ਫ਼ੌਜੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ।”
6 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂ12,000 ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਨੇ

ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ। ਫ਼ੀਨਹਾਸ
ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾ,ਂ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਲੈ ਲਈਆ।ਂ 7

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲੜੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ। 8 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਾਿਰਆ ਸੀ, ਅਵ੍ਵੀ, ਰਕਮ, ਸੂਰ, ਹੂਰ ਅਤੇ ਰਬਾ
ਪੰਜ ਿਮਦਯਾਨੀ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

9 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਮੂਹ ਭੇਡਾ,ਂ ਗਾਵਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਵੀ ਸਾਭਂ ਲਈਆ।ਂ 10 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਿਹਲ
ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ। 11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਿਲਆ। 12 ਅਤੇ ਮੂਸਾ, ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀਆ ਂਸਮੂਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੋਆਬ ਿਵਖੇ
ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਥਾ ਂਯਰੀਹੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। 13 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ, ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ, ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ।

14 ਮੂਸਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਗੂਆ,ਂ 1,000 ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਕਮਾਡਂਰਾ ਂਅਤੇ 100
ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਕਮਾਡਂਰਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ
ਗਏ ਸਨ। 15 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਜਉਂਿਦਆਂ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 16 ਇਹੀ ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਪਓਰ ਿਵਖੇ ਿਬਲਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ
ਪ੍ਰੇਿਰਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦਰਿਮਆਨ ਿਬਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਸੀ।
17 ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਿਮਦਯਾਨੀ ਮੁੰਿਡਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਉ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਿਮਦਯਾਨੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਉ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰ
ਚੁੱਕੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਮਦਯਾਨੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਿਦਉ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਹਨ। 18 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਜਵਾਨ
ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਛੱਡ ਸੱਕਦੇ ਹੋ-ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਤਾ ਂਹੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਿਕਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੋਣ। 19 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਹੈ, ਸੱਤਾਂ
ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ
ਛੂਿਹਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾ ਂਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੀਵਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਧੋ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਚਮੜੇ, ਉੱਨ ਜਾ ਂਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

21 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਹ ਿਬਧੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚੋਂ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਬਾਰੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ। 22 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਸਤਾਂ
ਲਈ ਿਬਧੀਆ ਂਵਖਰੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ, ਚਾਦਂੀ, ਕਾਸਂੀ, ਲੋਹੇ, ਟੀਨ ਜਾ ਂਿਸੱਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
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ਹੈ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਜਾ
ਸੱਕਦਾ ਤਾ ਂਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 24 ਸੱਤਵੇਂ
ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ
ਜਾਵੋਂਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ।”

25 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 26 “ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਸਪਾਹੀ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਏ ਸਨ। 27 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਵੰਡ ਿਦਉ। 28 ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ
ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਲਵੋ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਰ 500
ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਲੋਕ, ਗਾਵਾ,ਂ ਖੋਤੇ ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ। 29 ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ ਅੱਧੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਲਵੋ ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ
ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਉ। ਉਹ ਿਹੱਸਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ। 30 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅੱਧੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ 50 ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਪੱਛੇ
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਲੋਕ, ਗਾਵਾ,ਂ ਖੋਤੇ, ਭੇਡਾ ਂਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।”

31 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੂਸਾ ਅਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 32 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ 6,75,000 ਭੇਡਾ,ਂ 33

72,000 ਗਾਵਾ,ਂ 34 61,000 ਖੋਤੇ, 35 ਅਤੇ 32,000 ਔਰਤਾ ਂਿਲਆਦਂੀਆਂ
ਸਨ। (ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਔਰਤਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕਸੇ ਮਰਦ
ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਸਨ।) 36 ਿਜਹੜੇ ਿਸਪਾਹੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਗਏ
ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ 3,37,500 ਭੇਡਾ ਂਿਮਲੀਆ।ਂ 37 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 675 ਭੇਡਾ ਂਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 38 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ 36,000 ਗਾਵਾ ਂਿਮਲੀਆ।ਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 72 ਗਾਵਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 39 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ 30,500
ਖੋਤੇ ਿਮਲੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 61 ਖੋਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ। 40 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ 16,000
ਔਰਤਾ ਂਿਮਲੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 32 ਔਰਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 41 ਮੂਸਾ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੇ
ਿਦੱਤੀਆ,ਂ ਿਜਹਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

42 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅੱਧੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ ਕਰਨ
ਗਏ ਸਨ। 43 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ 3,37,500 ਭੇਡਾ,ਂ 44 36,000 ਗਾਵਾ,ਂ 45

30,500 ਖੋਤੇ, 46 ਅਤੇ 16,000 ਔਰਤਾ ਂਿਮਲੀਆ।ਂ 47 ਹਰ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅੱਧੀ ਲੁੱਟ ਿਵੱਚੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਲੈ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ।

48 ਫ਼ੇਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ (1,000 ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ 100
ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂ) ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਆਏ। 49 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਘਟ ਿਰਹਾ। 50 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਿਸਪਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੁਗਾਤ
ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵੀ ਿਲਆ ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਸੋਨੇ ਦੀਆਂ
ਬਣੀਆ ਂਹਨ-ਬਾਜੂ ਬੰਦ, ਹਾਰ, ਮੁੰਦਰੀਆ ਂਵਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਹਾਰ। ਇਹ
ਸੁਗਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਸੱਕੀਏ।”

51 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਇਹ ਸਾਰੀਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਲੈ ਲਈਆ।ਂ 52 ਿਜਹੜਾ ਸੋਨੇ 1,000 ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਕਮਾਡਂਰਾ ਂਅਤੇ
100 ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਕਮਾਡਂਰਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ 420 ਪੌਂਡ ਵਜਨ ਦਾ ਸੀ।
53 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀਆ ਂਹੋਰਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸਾ
ਰੱਖ ਿਲਆ। 54 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ 1,000 ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ
100 ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਪਾਸੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਸੋਨਾ
ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀ।

ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ

ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਗਾਵਾ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਾਜ਼ੇਰ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦੀਆ ਂਗਾਵਾ ਂਲਈ ਚੰਗੀ ਸੀ। 2 ਇਸ ਲਈ ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ, ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗਊਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਿਜਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ
ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਅਟਾਰੋਥ, ਦੀਬੋਨ, ਯਾਜ਼ੇਰ,
ਿਨਮਰਾਹ, ਹਸ਼ਬੋਨ, ਅਲਾਲੇਹ, ਸਬਾਮ, ਨਬੋ ਅਤੇ ਬਓਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਹੈ। 5 ਜੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ
ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਿਲਜਾਉ।”

6 ਮੂਸਾ ਨੇ ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਜਾਕੇ ਲੜਨ ਦੇਵੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਟਕੇ ਰਹੋ? 7

ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਵੱਚ ਰੋਕ ਪਾ ਿਦਉਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 8 ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਦੇਸ਼
ਬਰਨੇਆ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਸੂਸ ਭੇਜੇ। 9 ਉਹ ਲੋਕ ਅਸ਼ਕੋਲ
ਵਾਦੀ ਤੀਕ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਹੌਂਸਲਾ
ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇੱਛਾ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਪਾ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ: 11 ‘ਲੋਕਾਂ
ਦਰਿਮਆਨ ਆਦਮੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ 20 ਸਾਲ ਜਾ ਂਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰੇ
ਹਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। 12 ਿਸਰਫ਼
ਕਿਨਜ਼ੀਆ ਦੇ ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ, ਅਤੇ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਹੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣੇ।’

13 “ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ 40 ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੀਕ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਸੀ। 14 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ
ਰਹੇ ਹੋ। 15 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਨਣਾ ਛੱਡ ਿਦਉਂਗੇ, ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਸਮਾ ਂਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉਂਗੇ।”

16 ਪਰ ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕ, ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸਾਰਾਗਂੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਲਈ ਵਾੜੇ। 17 ਤਾ ਂਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਆਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂੇ। 18 ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਗਂੇ
ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਜਾਦਂੀ।
19 ਅਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਗਂੇ। ਨਹੀਂ! ਸਾਡੇ
ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ।”

20 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਪਾਿਹਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 21 ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 22 ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੀ
ਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਘਰ
ਵਾਪਸ ਜਾ ਸੱਕੋਂਗੇ। ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇਵੇਗਾ। 23 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ।
ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
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ਿਮਲੇਗੀ। 24 ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੁਆ ਂਲਈ ਵਾੜੇ ਉਸਾਰ
ਲਵੋ। ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ।”

25 ਫ਼ੇਰ ਗਾਦ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਉਹੀ ਕਰਾਗਂੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋਂ। 26 ਸਾਡੀਆ ਂਪਤਨੀਆ,ਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ
ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ। 27 ਪਰ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ, ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਵਾਗਂੇ ਿਜਵੇਂ
ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ।”

28 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ।
29 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਗਾਦ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਗਲਆਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਿਦਉ। 30 ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ।”

31 ਗਾਦ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 32 ਅਸੀਂ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ
ਮਾਰਚ ਕਰਾਗਂੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ
ਹੈ।”

33 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਗਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। (ਮਨੱਸ਼ਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ।) ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਅਮੋਰੀ, ਸੀਹੋਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਦੇ
ਰਾਜ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਨਗਰ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।

34 ਗਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੀਬੋਨ, ਅਟਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅਰੋਏਰ, 35 ਅਟਰੋਥ ਸੋਫ਼ਾਨ,
ਯਾਜ਼ੇਰ, ਯਾਗਬਹਾਹ, 36 ਬੈਤ ਿਨਮਰਾਹ ਅਤੇ ਬੈਤ ਹਾਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸਾਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾ ਂਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਵਾੜੇ ਉਸਾਰੇ।

37 ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹਸ਼ਬੋਨ, ਅਲਆਲੇ, ਿਕਰਯਾਥੈਮ, 38 ਨਬੋ,
ਬਆਲ ਮਓਨ ਅਤੇ ਿਸਬਮਾਹ ਉਸਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੀ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਉਸਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਬੋ ਅਤੇ ਬਆਲ ਮਓਨ
ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਿਦੱਤੇ।

39 ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਿਗਲਆਦ ਚੱਲੇ ਗਏ। (ਮਾਕੀਰ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਓੱਥੇ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਅਮੋਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। 40 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਕੀਰ ਨੂੰ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਓੱਥੇ
ਵਸ ਿਗਆ। 41 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਯਾਈਰ ਨੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਿਬਆ ਂਨੂੰ
ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਿਬਆ ਂਨੂੰ ਯਾਈਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਆਿਖਆ।
42 ਨੋਬਹ ਨੇ ਕਨਾਥ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਿਬਆ ਂਨੂੰ ਵੀ।
ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ

ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਟੋਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂਾ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਵਾ ਂਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। 2 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ

ਉਹ ਲੰਘੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਿਲਖੀਆ ਂਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ
ਥਾਵਾ ਂਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲੰਘੇ:
3 ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਾਮਸੇਸ ਛੱਿਡਆ। ਪਸਾਹ ਦੀ
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਚੁੱਕੇ (ਿਜੱਤ ਿਵੱਚ)
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ। ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। 4

ਿਮਸਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮਾਿਰਆ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰੀ ਦੇਵਿਤਆ ਂਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਿਨਆ ਂਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

5 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਰਾਮਸੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕੋਥ ਚੱਲੇ ਗਏ। 6

ਸੁੱਕੋਥ ਤੋਂ ਉਹ ਏਥਾਮ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਡੇਰਾ ਲਾ
ਿਲਆ। 7 ਉਹ ਏਥਾਮ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪੀ ਹਹੀਰੋਥ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਥਾਂ
ਬਆਲਸਫ਼ੋਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਮਗਦੋਲ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
8 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪੀ-ਹਹੀਰੋਥ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਏਥਾਮ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮਾਰਾਹ
ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
9 ਲੋਕ ਮਾਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਏਲੀਮ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਚਸ਼ਮੇ ਸਨ ਅਤੇ 70 ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ।
10 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਏਲੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
11 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨਈ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ
ਿਲਆ।
12 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੀਨਈ ਮਾਰੂਥਲ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਦਾਫ਼ਕਾਹ ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
13 ਲੋਕਾ ਂਦਾਫ਼ਕਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਲੂਸ਼ ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
14 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਲੂਸ਼ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰਫ਼ੀਿਦਮ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
15 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਰਫ਼ੀਿਦਮ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨਈ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
16 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੀਨਈ ਮਾਰੂਥਲ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਬਰੋਥ ਹੱਤਅਵਾਹ ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ
ਲਾਇਆ।
17 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਬਰੋਥ ਹੱਤਅਵਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸੇਰੋਥ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
18 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹਸੇਰੋਥ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਰਥਮਾਹ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
19 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਰਥਮਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਰੰਮੋਨ ਪਾਰਸ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
20 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਰੰਮੋਨ ਪਾਰਸ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਲਬਨਾਹ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
21 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਲਬਨਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਰੱਸਾਹ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
22 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਰੱਸਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹੇਲਾਥਾਹ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
23 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਹੇਲਾਥਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫ਼ਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
24 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸ਼ਫ਼ਰ ਪਰਬਤ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਾਦਾਹ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
25 ਲੋਕਾ ਂਹਰਾਦਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮਕਹੇਲੋਥ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
26 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮਕਹੇਲੋਥ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਹਥ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
27 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤਾਹਥ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਥਾਰਹ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ
28 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਥਾਰਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਮਥਕਾਹ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
29 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਮਥਕਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹਸ਼ਮੋਨਾਹ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
30 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹਸ਼ਮੋਨਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਸੇਰੋਥ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
31 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੋਸੇਰੋਥ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਨੇ ਯਆਕਾਨ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
32 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਨੇ ਯਆਕਾਨ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿਗਦਗਾਦ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
33 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹਾਿਗਦਗਾਦ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਟਬਾਥਾਹ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
34 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਾਟਬਾਥਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਬਰੋਨਾਹ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
35 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਬਰੋਨਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸਯੋਨ-ਗਬਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
36 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਸਯੋਨ-ਗਬਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨਈ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਕਾਦੇਸ਼
ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
37 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਾਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਅਦੋਮ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਰਬਤ ਸੀ। 38 ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਥਾਂ
ਕਾਲਵੱਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਰੂਨ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲਵੱਸ
ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਮਸਰ ਛੱਡਣ ਦਾ 40ਵਾ ਂਵਰ੍ਹਾ ਂਸੀ। 39

ਹਾਰੂਨ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਕਾਲਵੱਸ ਹੋਇਆ ਉਹ 123 ਵਿਰ੍ਹਆ ਦਾ ਸੀ।
40 ਆਰਾਦ ਦੇ ਕਨਾਨੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਨੇਗੇਵ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ। 41 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹੋਰ ਪਰਬਤ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਸਲਮੋਨਾਹ ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
42 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਲਮੋਨਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਫ਼ੂਨੋਨ ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
43 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਫ਼ੂਨੋਨ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਓਬੋਥ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
44 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਓਬੋਥ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਯੇਅਬਾਰੀਮ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ
ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸੀ।
45 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਈਯੇ (ਇਯੇ ਆਬਰੀਮ) ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦੀਬੋਨ ਗਾਦ ਡੇਰਾ
ਲਾਇਆ।
46 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੀਬੋਨ ਗਾਦ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਲਮੋਨ ਿਦਬਲਾਤੈਮਾਹ ਡੇਰਾ
ਲਾਇਆ।
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47 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਦਬਲਾਤੈਮਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਬੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਬਾਰੀਮ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ
ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ।
48 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਬਾਰੀਮ ਦੇ ਪਹਾਰਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵਖੇ ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ
ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। 49 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮੋਆਬ ਿਵਖੇ ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਡੇਰਾ ਬੈਤ ਯਿਸ਼ਮੋਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਸੀਆ ਖੈਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

50 ਉਸ ਥਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 51

“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸ: ਤੁਸੀਂ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਵੋਂਗੇ। 52 ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਿਮਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 53 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ
ਲਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 54 ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਹੱਸਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀਆ ਂਪਾਕੇ ਿਨਆ ਂਕਰੋਂਗੇ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਿਕਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਮਲੇ। ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਛੋਟੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਿਹੱਸਾ। ਗੁਣੇ ਪਾਕੇ ਿਨਆ ਂਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲੇਗਾ।

55 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਦਉਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ
ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਖੜੀਆ ਂਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਉਤਲੇ ਫ਼ੋੜੇ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਵਖੀ
ਿਵੱਚ ਚੁਭੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਰਹੋਂਗੇ ਬੜੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। 56 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਗਂਾ-ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਾਗਂਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਟਕਣ ਿਦਉਂਗੇ।”

ਕਨਾਨ ਦੀਆ ਂਸਰਹੱਦਾਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ: ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ

ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ। 3 ਦੱਖਣ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦੋਮ ਨੇੜੇ
ਸੀਨਈ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਸਲੂਣੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਇਹ ਿਬੱਛੂ ਦਰ੍ਰ ੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪਾਰ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੀਨਈ ਮਾਰੂਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨੇਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ
ਹਸਰ-ਅਦਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਅਸਮੋਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ। 5 ਅਸਮੋਨ ਤੋਂ, ਸਰਹੱਦ
ਿਮਸਰ ਦੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਮੁੱਕੇਗੀ। 6

ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਮਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਤੁਹਾਡੀ ਧੁਰ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ
ਮਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਲਬਨਾਨ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।
8 ਹੋਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਇਹ ਹਮਾਥ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਜ਼ੇਦਾਦ ਨੂੰ। 9 ਫ਼ੇਰ
ਸਰਹੱਦ ਿਜ਼ਫ਼ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਸਰ ਏਨਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਏਨਾਨ
ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਫ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। 11 ਸ਼ਫ਼ਾਮ ਤੋਂ, ਸਰਹੱਦ
ਆਿਯਨ ਿਰਬਲਾਹ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦ ਿਕਨਰਥ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਪਹਾੜੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। 12 ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਸਲੂਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼
ਦੀਆ ਂਸਰਹੱਦਾ ਂਹਨ।”

13 ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹੀ
ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 9 ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾਂ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ
ਪਾਵੋਂਗੇ। 14 ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਅੱਧਾ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 15 ਇਨ੍ਹਾ ਂਢਾਈ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੇ, ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਪਾਰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਤੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ
ਲਈ।”

16 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 17 “ਇਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਗੇ: ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ, 18 ਅਤੇ ਸਮੂਹ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂ। ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਆਗੂ

ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਗੇ। 19 ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਨਾਮ ਇਹ
ਹਨ:

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ-ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ:
20 ਿਸ਼ਮਓਨੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ-ਅੰਮੀਹੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮੂਏਲ;
21 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ-ਿਕਸਲੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਦਾਦ;
22 ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ-ਯਾਗਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਕੀ;
23 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਲਈ: ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ-
ਹੰਨੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਫ਼ੋਦ;
24 ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ-ਿਸ਼ਫ਼ਟਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮੂਏਲ;
25 ਜ਼ਬੂਲੁਨੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ-ਪਰਨਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਲੀਸਾਫ਼ਾਨ;
26 ਿਯੱਸਾਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ-ਅੱਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਲਟੀਏਲ;
27 ਆਸ਼ੇਰੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ-ਸ਼ਲੋਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਹੂਦ;
28 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ-ਅੰਮੀਹੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਦਹੇਲ।”

29 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੰਡਣ
ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ
ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵਖੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਪਾਰ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਕ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਹਰ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਚਰਾਕਂਾ
ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 3 ਲੇਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹ
ਸੱਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਿਰਆ ਂਗਾਵਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਚਰਾਦਂਾ ਤੋਂ ਘਾਹ ਚਰ ਸੱਕਣਗੇ। 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਹੱਸਾ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀਆ ਂਕੰਧਾਂ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ 1,500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾਵੋ-ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
5 ਅਤੇ, ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ 3,000 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ
3,000 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਤੇ 3,000 ਫੁੱਟ ਪੱਛਮ ਵੱਲ 3,000 ਫੁੱਟ ਉੱਤਰ ਵੱਲ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। (ਸ਼ਿਹਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।) 6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਛੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਣ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ
ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਛੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ 42 ਹੋਰ ਸ਼ਿਹਰ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਵੋਂਗੇ। 7 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ 48 ਸ਼ਿਹਰ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਦੇਵੋਂਗੇ। 8 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਕੁੜੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟਕੁੜੇ
ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ, ਵੱਧ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ, ਘੱਟ ਸ਼ਿਹਰ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।”

9 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 10 “ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸੋ: ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵੋਂਗੇ। 11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਵੱਚ
ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 12 ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਮ੍ਰਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਓਨਾ ਿਚਰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇਗਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਿਨਆ ਂਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। 13 ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਛੇ ਸ਼ਿਹਰ ਹੋਣਗੇ। 14 ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਿਤੰਨ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। 15 ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰੀਆ,ਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰਾ ਂਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਿਜਸ ਕੋਲੋਂ ਅਨਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

16 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹਿਥਆਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 17 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਕੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। (ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਨੇ ਆਕਾਰ
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ਦਾ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ।) 18 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। (ਲੱਕੜ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਦਾ ਅਿਜਹਾ
ਹਿਥਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।) 19 ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਉਸ ਕਾਤਲ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

20 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਜਾ ਂਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਜਾ ਂਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਉੱਤੇ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਿਜਹਾ, ਨਫ਼ਰਤ
ਕਾਰਣ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੇ
ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ, ਜੀਅ, ਕਾਤਲ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

22 “ਪਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਣ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ-ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਾ ਂਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਣ
ਕੋਈ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ-ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। 23

ਜਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ
ਜਾਵੇ ਿਜਸੇ ਦੇਿਖਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ
ਬੰਦੇ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ
ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ-ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੀ
ਸੀ। 24 ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ,
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਿਨਆ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਕੀ
ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਕਾਿਤਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 25 ਜੇ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਓਨਾ ਿਚਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ
ਿਚਰ ਤੱਕ ਿਕ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ।

26 “ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੱਦਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ
ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ
ਸਦੱਸ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਣ
ਿਕਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਸ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੀ
ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 29

ਇਹ ਿਬਧੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

30 “ਿਕਸੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਸਰਫ਼ ਤਾ ਂਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ
ਇਸਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ।

31 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਰਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲਵੋ। ਉਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਮਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

32 “ਜੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਭੱਜਕੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਤਾ ਂਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦਉ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ
ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਦਂਾ।

33 “ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਉ। ਜੇ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਮਤ

ਹੈ ਿਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸੱਕੇ। 34 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ!ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਸੰਗ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹ ਿਰਹਾ
ਹੋਵਾਗਂਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹਾ ਂਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਨਾ ਕਰੋ।”

ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆ ਂਧੀਆਂ

ਮਨੱਸ਼ੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਾਕੀਰ ਮਨੱਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਿਗਲਆਦ ਮਾਕੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਆਗੂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆਂ

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ। 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸਲਫ਼ਹਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਵੇ। ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ। 3 ਇਹ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆ ਂਧੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਲਵਾਗਂੀਆ ਂਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ
ਗੁਣੇ ਪਾਕੇ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? 4 ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਪਰ
ਜੁਬਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਦਂੀ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਇਸਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਿਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਿਲਕ
ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ
ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ?”

5 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। “ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਆਖਦੇ
ਹਨ! 6 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੋਂ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 7 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਮੀਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਇਸਰਾਏਲੀ, ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਮਲੀ ਸੀ। 8 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਦੀ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸੱਕੇਗਾ
ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਮਲੀ ਸੀ। 9 ਇਸ ਲਈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰੇਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਮਲੀ ਸੀ।”

10 ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਿਲਆ। 11 ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਮਹਲਾਹ,
ਿਤਰਸਾਹ, ਹਾਗਲਾਹ, ਿਮਲਕਾਹ ਅਤੇ ਨੋਆਹ-ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ
ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। 12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਤੀ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ।

13 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਰਾਹੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ, ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਦੱਤੇ।

ਿਗਣਤੀ 35:18 125 ਿਗਣਤੀ 36:13



1

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ

ਮੂਸਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਦੋਂ ਆਖੀਆ ਂਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰਦਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ
ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ

ਜਗ਼੍ਹਾ ਸੂਫ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਰਾਨ ਪਰਬਤ, ਤੋਂਫ਼ਲ, ਲਾਬਾਨ ਹਸੇਰੋਥ ਅਤੇ
ਦੀਜ਼ਾਹਾਬ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੀ।

2 ਹੋਰੇਬ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤਾ ਂਰਾਹੀਂ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨੇਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਿਸਰਫ਼ 11 ਿਦਨਾ ਂਦਾ ਹੈ। 3 ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 40 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ
ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 4 ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਓਗ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਾਪਿਰਆ। (ਸੀਹੋਨ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦਾ
ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਗ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਸੀ। ਜੋ ਿਕ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅਦਰਈ ਿਵੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।) 5

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਸਨ, ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਸਮਝਾਉਣੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ:

6 “ਹੋਰੇਬ ਪਰਬਤ ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹ
ਚੁੱਕੇ ਹੋਂ। 7 ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਿਜੱਥੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ,
ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਢਲਾਵਾ,ਂ ਿਨਜੀਵ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਕਨਾਨ
ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨਂਦੀ ਫ਼ਰਾਤ ਤੀਕ ਜਾਓ। 8 ਦੇਖੋ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ
ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ-ਂਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ-ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।’”

ਮੂਸਾ ਆਗੂਆ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

9 “ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ‘ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਿਕਆ ਸਾ।ਂ 10 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਵੱਧਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਇਨੇੰ ਹੋ ਿਜੰਨੇ ਿਕ ਅਕਾਸ਼
ਿਵੱਚ ਤਾਰੇ ਹਨ। 11 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ
ਨਾਲੋਂ 1,000 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ! 12 ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕਿਲਆ ਂਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਿਕਆ ਸਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ,ਂ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾ ਂਨਹੀਂ
ਸੁਲਝਾ ਸੱਕਦਾ ਸਾ।ਂ 13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ: ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਸਮਝ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।’

14 “ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।’
15 “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ

ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਥਾਪ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1,000 ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ, 100 ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ, 50 ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਆਗੂ ਅਤੇ 10 ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਿਦੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਲਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਦੱਤੇ।

16 “ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜੱਜਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਝਗਿੜਆ ਂਦੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਨਾਲ

ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਝਗੜਾ ਦੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ
ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 17 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾ ਂਇਹ ਨਾ
ਸੋਚੋ ਿਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾ
ਡਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੋ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਸਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਾਗਂਾ।’ 18 ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਾਸੂਸ ਕਨਾਨ ਵੱਲ ਜਾਦਂੇ ਹਨ

19 “ਫ਼ੇਰ ਅਸਾ ਂਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨੀ।
ਅਸਾ ਂਹੇਰੋਬ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ
ਚੱਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਿਖਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨੇਆ ਆ ਗਏ। 20 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ,
‘ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਵੇਖੋ! ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਵੋ! ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।’

22 “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ‘ਆਓ, ਆਪਾ ਂਕੁਝ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭੇਜੀਏ। ਤਾ ਂਉਹ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕਣਗੇ,
ਸਾਨੂੰ ਿਕਸ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਗਰਾ ਂਬਾਰੇ ਿਜੱਥੇ ਆਪਾ ਂਜਾਣਾ
ਹੈ।’

23 “ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਿਵੱਚਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਬੰਦੇ ਚੁਣੇ, ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। 24 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਬੰਦੇ
ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ। ਉਹ ਅਸ਼ਕੋਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ
ਇਸਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਨ ਕੀਤੀ। 25 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ। ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹੈ।’

26 “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 27

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ
ਆਿਖਆ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਿਕ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਸੱਕਣ! 28 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਾ?ਂ ਸਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂ(ਜਾਸੂਸਾ)ਂ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਕੇ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ: “ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇਰੇ ਅਤੇ
ਲੰਮੇਰੇ ਹਨ! ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਅਕਾਸ਼ ਿਜੰਨੀਆ ਂਉੱਚੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੈਂਤ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ।”’

29 “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਘਬਰਾਉ ਨਾ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ
ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ! 30 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ। ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। 31

ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਝੰ
ਚੁੱਿਕਆ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਨਾਲ ਿਲਆਦਂਾ।’
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32 “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ! 33 ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ
ਿਵੱਚ ਿਗਆ।

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ

34 “ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਰੜੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 35

‘ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਹੇ ਬੁਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਜੀਿਵਤ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਚੰਗੀ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ। 36 ਿਸਰਫ਼ ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਲੇਬ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਚੱਿਲਆ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਸੀ।’

37 “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ‘ਮੂਸਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। 38 ਪਰ
ਤੇਰਾ ਸਹਾਇਕ, ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਬਨਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 39 ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਨਆਿਣਆ ਂਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਭੁੱਲਾ ਂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ
ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। 40 ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਜਾਦਂੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।’

41 “ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ, ‘ਮੂਸਾ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਲੜਾਗਂੇ ਿਜਹਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।’

“ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਹਿਥਆਰ ਪਿਹਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ
ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। 42 ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ!’

43 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸੱਕੋਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ
ਉਤਾਹਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। 44 ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਮੋਰੀ ਮਿਖਆਲ ਵਾਗਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਤੋਂ
ਹਾਰਮਾਹ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 45 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੋਏ ਕੁਰਲਾਏ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ
ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 46 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਂਕਾਦੇਸ਼ ਿਵਖੇ
ਿਟਕੇ ਰਹੇ।

ਇਸਰਾਏਲ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ

“ਫ਼ੇਰ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ
ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ ਘੁੰਮਣ ਲਈ
ਕਈ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। 2 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,

3 ‘ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪਰਬਤਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਿਚਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ
ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। 4 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖ: ਤੁਸੀਂ ਸੇਈਰ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਕੇ ਲੰਘੋਂਗੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਏਸਾਓ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ
ਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣਾ। 5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕੁੜਾ ਨਹੀਂ
ਦੇਵਾਗਂਾ-ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਸੇਈਰ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਏਸਾਓ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਸਾਓ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 7 ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਨ

ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਨ੍ਹਾ ਂ40 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੌਰਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੈਅ ਿਮਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।’

8 “ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ,ਂ ਏਸਾਓ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਕੋਲੋਂ
ਦੀ ਹੋਕੇ ਲੰਘੇ, ਜੋ ਿਕ ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੜਕ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ
ਿਜਹੜੀ ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਏਲਥ ਅਤੇ ਅਸਯੋਨ-ਗਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਜਾਦਂੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੜਕ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਏ ਿਜਹੜੀ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਆਰ ਿਵਖੇ ਇਸਰਾਏਲ

9 “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਲੂਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਰ ਦਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।’”

10 (ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਏਮੀ ਲੋਕ ਆਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ
ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਅਨਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਸਨ।
11 ਅਨਾਕੀ ਲੋਕ ਰਫ਼ਾਈ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਅੰਗ ਸਨ। ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਵੱਚਾਰ ਸੀ ਿਕ ਏਮੀ
ਲੋਕ ਵੀ ਰਫ਼ਾਈ ਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਏਮੀ ਬੁਲਾਉਂਂਦੇ ਸਨ।
12 ਹੋਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਏਸਾਓ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਏਸਾਓ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਸ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।)

13 “‘ਹੁਣ, ਜ਼ਾਰਦ ਵਾਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਓ’ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਜ਼ਾਰਦ ਵਾਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ। 14 ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 38 ਵਰ੍ਹ ੇ ਮਗਰੋਂ ਦੀ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨੇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਾਰਦ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉਸ ਪੀੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੇਗੀ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਚੱਲੇ ਗਏ।

16 “ਜਦੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਗਏ, 17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, 18 ‘ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 19 ਤੁਸੀਂ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਉਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਲੂਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਧਰਤੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।’”

20 (ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰਫ਼ਾਈਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ
ਰਫ਼ਾਈ ਲੋਕ ਓੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਮਜ਼ੁੰਮੀ ਆਖਦੇ ਸਨ।
21 ਓੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਜ਼ੁੰਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ। ਉਹ
ਅਨਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਜ਼ਮਜ਼ੁੰਮੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਇਹੀ ਗੱਲ ਏਸਾਓ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਹਲਾ ਂਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰੀ ਲੋਕ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਏਸਾਓ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹੋਰੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਓੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਵਾਤੀਆ ਂਨਾਲ
ਵੀ ਇਝੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ
ਲੋਕ ਕਫ਼ਰੋਤ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਵੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਕਫ਼ਰੋਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਿਦਨ ਤੀਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ।)

ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ

24 “‘ਅਰਨੋਨ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੀਹੋਨ ਅਮੋਰੀ, ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਪਰ ਿਜੱਤ ਿਦਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ
ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਉ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ
ਿਵੱਚ ਰੁਝਾ ਦੇਵੋ। 25 ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਥਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾ ਂਸੁਨਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।’

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 1:32 127 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 2:25
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26 “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇਮੋਥ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਸਾ,ਂ ਮੈਂ (ਮੂਸਾ) ਨੇ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੇ ਸੀਹੋਨ ਨੂੰ
ਅਮਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, 27 ‘ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਘ ਲੈਣ ਿਦਉ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਜਾ ਂਖੱਬੇ
ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਗਂੇ। 28 ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਗਂੇ ਜਾ ਂਪੀਵਾਗਂੇ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਅਦਾ ਕਰਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ 29 ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਅਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾਦਂੇ, ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਲੈਣ ਿਦਉ। ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ-ਏਸਾਓ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਜਹੜੇ ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਆਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮੋਆਬੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ।’

30 “ਪਰ ਸੀਹੋਨ, ਹਸ਼ਬੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ
ਲੰਘਣ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ
ਸੱਕੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

31 “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਹੁਣ, ਜਾਉ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਲਵੋ!’

32 “ਫ਼ੇਰ ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਯਾਹਸ ਿਵਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। 33 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। 34 ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚਲੇ-ਆਦਮੀਆਂ
ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ! 35 ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ
ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆ। 36 ਅਸੀਂ ਅਰਨੋਨ ਵਾਦੀ ਦੇ
ਕੰਢੇ ਅਰੋਏਰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਰਨੋਨ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰਲੇ
ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ
ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ ਹੋਈਏ। ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 37 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਿਜਹੜੀ ਅੰਮੋਨ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਬੋਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਿਢਆ ਂਜਾ ਂਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ
ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਥਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਿਜਹੜੀ
ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਲੜਿਦਆਂ

“ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਏ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਬਾਸ਼ਾਨ
ਦਾ ਰਾਜਾ, ਓਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਦਰਈ ਿਵਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ

ਆਿਖਆ, ‘ਓਗ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ
ਦੇਵਾਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਰਾ ਦੇਵੋਂਗੇ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅਮੋਰੀ ਰਾਜੇ, ਸੀਹੋਨ
ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ।’

3 “ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ। 4 ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰ ਿਲਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਾ ਂਸਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ
ਓਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਗੋਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ 60 ਸ਼ਿਹਰ ਲੈ ਲਈ। 5 ਇਹ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਉੱਚੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਆ ਂਵਾਲੇ ਫ਼ਾਟਕ ਸਨ, ਓੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧਾ ਂਨਹੀਂ ਸਨ। 6 ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ
ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਔਰਤਾਂ
ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਵੀ। 7 ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀਆ ਂਗਾਵਾ ਂਅਤੇ ਕੀਮਤੀ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਿਲਆ।

8 “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾ ਂਅਮੋਰੀ ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਅਸੀਂ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰਨੋਨ ਵਾਦੀ ਤੋਂ
ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲਈ। 9 (ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਨੂੰ

ਿਸਰਯੋਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਮੋਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨੀਰ ਆਖਦੇ ਸਨ।) 10 ਅਸੀਂ
ਉੱਚੇ ਮੈਦਾਨਾ ਂਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ,ਂ ਸਾਰੇ ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਸਲਕਾਹ ਤੋਂ ਅਦਰਈ
ਤੀਕ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਸਲਕਾਹ ਅਤੇ ਅਦਰਈ ਬਾਸ਼ਾਨ
ਿਵੱਚ ਓਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਗਰ ਸਨ।”

11 (ਓਗ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਓਗ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ
ਰਫ਼ਾਈ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਓਗ ਦਾ ਪਲੰਘ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ 13 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ
ਅਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਲੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੱਬਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।)

ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਧਰਤੀ

12 “ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਅਰਨੋਨ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚਲੇ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ
ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਸਮੇਤ, ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ
ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ। 13 ਮੈਂ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।”

(ਬਾਸ਼ਾਨ ਓਗ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਅਰਗੋਬ ਅਖਵਾਉਂਦਾ
ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾਈਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। 14 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਯਾਈਰ ਨੇ ਅਰਗੋਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਿਲਆ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਗਸੂਰੀ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਮਆਕਾਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ
ਫ਼ੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਯਾਈਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸਤੋਂ
ਬਾਦ ਧਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਸ਼ਾਨ, ਯਈਰ ਦਾ ਨਗਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।)

15 “ਮੈਂ ਮਕੀਰ ਨੂੰ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 16 ਅਤੇ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੀ
ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਰਨੋਨ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਯਾਬੋਕ ਨਦੀ
ਤੀਕ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਦਾ ਿਵੱਚਲਾ ਿਹੱਸਾ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਯਾਬੋਕ ਨਦੀ
ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। 17 ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਗਲੀਲੀ ਦੀ ਝੀਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਡ
ਸੀ (ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ) ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਿਪਸਗਾਹ ਦੀਆ ਂਚੋਟੀਆ ਂਦੇ ਪੈਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹਨ।

18 “ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ:
‘ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਇਸ
ਪਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੀ ਨਦੀਓ
ਪਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। 19 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਾਵਾ ਂਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਤਨੀਆ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗਾਵਾ ਂਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 20 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਉਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ, ਿਜਹਾ
ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।’

21 “ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇਖੀਆ ਂਹਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਂਗੇ। 22 ਇਨ੍ਹਾ ਂਧਰਤੀਆ ਂਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ; ਿਕਉਂਿਕ
ਯਹੋਵਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ।’

ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ

23 “ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ
ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ, 24 ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਕੇਵਲ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ! 25 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਰਦਨ
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ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇਖਣ ਦੇਵੋ। ਮੈਨੂੰ
ਲਬਾਨੋਨ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਿਦਉ।’

26 “ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ!
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਨਾ ਆਖ। 27 ਿਪਸਗਾਹ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ
ਉੱਤੇ ਜਾ। ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ। ਤੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ
ਪਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕੇਂਗਾ। 28 ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਿਹਦਾਇਤਾਂ
ਦੇਵੇ। ਉਸਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ! ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਸ਼ੂਆ
ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।’

29 “ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਤ-ਪਓਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਰੁਕੇ ਰਹੇ।”

ਮੂਸਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ

“ਹੁਣ ਇਸਰਾਏਲ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਹੁਕਮਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਸੱਖਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੀਿਵਤ ਰਹੇਂਗਾ। ਫ਼ੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸੱਕੇਂਗਾ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ,

ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਅਵੱਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦੱਤੇ ਹਨ।

3 “ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਆਲ-ਪਓਰ ਿਵਖੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ-ਪਓਰ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4 ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ।

5 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਿਨਆਵਾ ਂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇਮਾ ਂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸੱਕੋਂ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ
ਹੋ। 6 ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਬਧੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਹੋਰਨਾ
ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇਸਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਬਧੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸੁਨਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ, ‘ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਲੋਕ, ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ।’

7 “ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ! 8 ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਮ ਇਨੰੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨੇੰ ਚੰਗੇ
ਅਤੇ ਨੇਮ ਹੋਣ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 9 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਚੈ ਕਰੋ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੀਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਾ ਭੁੱਲੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆ ਂਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਿਰਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਸੱਖਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। 10 ਉਹ ਿਦਨ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰੇਬ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰੋ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣਨ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਿਸੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉਣਾਗੇ।’ 11 ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਕਦਮਾ ਂਿਵੱਚ
ਖਲੋ ਗਏ। ਪਰਬਤ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜਨ ਲੱਗਾ। ਓੱਥੇ ਕਾਲੇ
ਬੋਲੇ ਬੱਦਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। 12 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਕਾਰ
ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੀ। 13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦੱਿਸਆ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਇਨ੍ਹਾ ਂਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਦੋ ਪੱਥਰ-ਿਸ਼ਲਾਵਾ ਂਉੱਤੇ
ਿਲਿਖਆ। 14 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆ ਂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਵੀ ਦੇਵਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

15 “ਉਸ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਰੋਬ ਪਰਬਤ ਿਵਖੇ ਅੱਗ
ਿਵੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਨਹੀਂ ਸੀ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ
ਸੀ। 16 ਇਸ ਲਈ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ! ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਜਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ
ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉ
ਿਜਹੜੀ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾ ਂਔਰਤ ਵਰਗੀ ਿਦਸਦੀ ਹੋਵੇ। 17 ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ
ਬੁੱਤ ਨਾ ਬਨਾਉਣਾ ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤਲੇ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਿਦਸਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ। 18 ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਮੂਰਤੀ
ਨਾ ਬਣਾਓ ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਰਗੀ ਜਾਂ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚਲੀ ਿਕਸੇ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀ ਿਦਸਦੀ ਹੋਵੇ। 19 ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਿਧਆਨ
ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆ ਂਨੂੰ-ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਸਦਾ ਿਧਆਨ
ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋਂ। ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 20 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਹਾ ਿਪਘਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਪਦੀ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਅਗਨੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ!

21 “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਿਗਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਿਕ ਮੈਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। 22 ਇਸ
ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਰ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹੋਂਗੇ। 23 ਉਸ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ।
24 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਅਗਨੀ ਵਰਗਾ
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ!

25 “ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਹੋਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਰੇ
ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਓੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਬਣਾਕੇ
ਆਪਣੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ। 26 ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਗਵਾਹ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਝੰ ਹੀ ਪਾਪ
ਕਰੋਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆ ਂਬਣਾਈਆ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਂਗੇ। ਯਕੀਨਨ
ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ! 27 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ
ਿਖੰਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਣ
ਲਈ ਬਚਨਗੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਭੇਜੇਗਾ। 28 ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੁਆਰਾ
ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦੇਵਿਤਆ,ਂ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਨਾ ਤਾ ਂਦੇਖ ਸੱਕਦੀਆ,ਂ ਨਾ ਸੁਣ ਸੱਕਦੀਆ ਂਨਾ ਖਾ
ਸੱਕਦੀਆ ਂਅਤੇ ਨਾ ਸੁੰਘ ਸੱਕਦੀਆ।ਂ 29 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਭਾਲੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਵੋਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਾਲੋਂਗੇ। 30 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੋ-
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ-ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ। 31 ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਦਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਭੁੱਲੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਿਮਆ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚੋ

32 “ਕੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਕਦੇ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ!
ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਉ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀਆ ਂਹਨ। ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ
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ਸੁਿਣਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ! 33 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ! ਕੀ ਅਿਜਹਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ! 34 ਕੀ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ! ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ ਹੈ! ਉਸ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰੱਿਖਆ, ਚਮਤਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ
ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਦੀਆ ਂਦੇਖੀਆ।ਂ 35 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸਾਈਆ ਂਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਂ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਉਸਤੋਂ ਿਸਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ! 36 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕਰ ਸੱਕੇ।
ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਅੱਗ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗ
ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ

37 “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ! ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ, ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 38 ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇਰੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਣ
ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

39 “ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਹੇਠਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ! 40 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ
ਜੀਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ-ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ!”

ਮੂਸਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

41 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਤੰਨਾ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
42 ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਤੰਨਾ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਭੱਜਕੇ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ
ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 43 ਉਹ
ਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਚੁਿਣਆ ਇਹ ਸਨ: ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਲਈ ਉੱਚੇ ਮੈਦਾਨਾ ਿਵੱਚਲੇ ਬਸਰ; ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਲਈ ਿਗਲਆਦ
ਿਵੱਚਲਾ ਰਾਮੋਥ; ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਲਈ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚਲਾ
ਗੋਲਾਨ।

ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ

44 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਿਦੱਤਾ। 45 ਮੂਸਾ
ਨੇ ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਿਦੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ। 46 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਿਦੱਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਬੈਤ-ਪਓਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ
ਸਨ। ਉਹ ਅਮੋਰੀ ਰਾਜੇ, ਸੀਹੋਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। (ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੀਹੋਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। 47 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੀਹੋਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਮਲ
ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਓਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ
ਰਾਜੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 48 ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਰਨੋਨ
ਵਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਹੋਨ ਪਰਬਤ (ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ) ਤੱਕ
ਫ਼ੈਲ ਹੋਈ ਹੈ। 49 ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਿਮ੍ਰਤ ਸਾਗਰ ਤੱਕ
ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇਹ ਿਪਸਗਾਹ ਪਰਬਤ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ।)

ਦਸ ਹੁਕਮ

ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਾਨੂੰਨਾ ਂਅਤੇ ਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ
ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇਮਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਿਦ੍ਰੜ ਹੋਵੋ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਹੇਰੋਬ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਸੀ-ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ 4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੀ। 5 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਖਲੋਤਾ ਸਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਣ
ਲਈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ।
6 ‘ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਦਂਾ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ।
7 ‘ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
8 ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀਜ਼
ਜਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਂਪਾਣੀ ਹੇਠਲੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾਂ
ਜਾ ਂਬੁੱਤ ਨਾ ਬਣਾਉ। 9 ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਖਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੋਿਤਆ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੜਪੋਿਤਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। 10 ਪਰ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਪੀੜੀਆਂ
ਤੀਕ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵਾਗਂਾ।
11 ‘ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਨਾ ਕਾਰਣੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ।
12 ‘ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਖਾਸ ਿਦਨ ਵਜੋਂ ਰੱਖੋਂਗੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 13 ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਛੇ ਿਦਨ
ਕੰਮ ਕਰੋ। 14 ਪਰ ਸੱਤਵਾ ਂਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਨਮਾਣ ਵਜੋਂ
ਆਰਾਮ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ-ਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗਾਵਾ,ਂ ਖੋਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ! ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਗਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਿਕ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ
ਲਈ, ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਬਤ ਨੂੰ ਖਾਸ
ਿਦਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨੋ।
16 ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਉਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਜੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
17 ‘ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ।
18 ‘ਤੁਸੀਂ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ।
19 ‘ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ।
20 ‘ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਂਗੇ।
21 ‘ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਮਕਾਨਾ,ਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾ,ਂ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ, ਨੌਕਰਾਣੀਆ,ਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਗਾਵਾ ਂਜਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਖੋਿਤਆ ਂਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ!’”
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ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਸਨ

22 “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਿਦੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਬਨਾ ਰੁਿਕਆ ਂਅੱਗ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ
ਗਿਹਰੀ ਧੁੰਦ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਦੋ ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਿਸ਼ਲਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਿਲਖਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

23 “ਜਦੋਂ ਪਰਬਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। 24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਬੋਲਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ ਹੈ! ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹ ਸੱਕਣ ਸੰਭਵ ਹੈ। 25 ਪਰ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆਂ
ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਗਂੇ! ਉਹ ਿਭਆਨਕ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜ
ਸੁੱਟੇਗੀ! ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ! 26 ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬੋਲਿਦਆ ਂਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਜੀਿਵਤ
ਬੱਿਚਆ ਂਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। 27 ਮੂਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਖਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸਣਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਗਂੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰਾਗਂੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਖੋਂਗੇ।’

ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

28 “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਸੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ ਚੰਗਾ ਹੈ। 29 ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ
ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾ ਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ
ਿਦਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ! ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਸੀਸਮਈ ਹੋਣਗੇ।

30 “‘ਜਾਉ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਜਾਣ। 31

ਪਰ ਤੂੰ, ਮੂਸਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ,
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆ ਂਦੱਸਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ
ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ’

32 “ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ! 33 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ
ਰਹੋਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ
ਉਮਰ ਭੋਗੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ

“ਇਹ ਉਹ ਹੁਕਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ

ਰਿਹਣ ਲਈ ਦਾਿਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਸਾ ਂਨੂੰ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ
ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ, ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੋਂਗੇ। 3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸੁਣੋ! ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ, ਫ਼ੇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਧੀਆ
ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ
ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋਂਗੇ-ਿਜਹਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

4 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸੁਣੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ
ਹੈ! 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ

ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6 ਿਜਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 7

ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿਸੱਖਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਜਾ ਂਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਲੇਟਿਦਆ,ਂ ਉੱਠਿਦਆ ਂਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਕਰੋ। 8 ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਲਖ
ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ
ਪਿਹਨੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਚੇਤੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ
ਸੱਕੇ। 9 ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਉੱਤੇ ਿਲਖ ਲਵੋ।

10 “ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ,ਂ ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਸਨ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਿਰਆ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਸਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ
ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੇ ਖੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ।

12 “ਪਰ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ! ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ।
13 ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਓਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 14 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। 15 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਹੋਰਨਾ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਦੇਿਵਤਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੋਂਗੇ, ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

16 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਮਿਤਹਾਨ ਨਾ ਲਵੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਸਾਹ ਿਵਖੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 17 ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ ਿਦ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਸਾਖੀਆ ਂਅਤੇ ਿਬਧੀਆ ਂਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਠੀਕ ਅਤੇ
ਚੰਗੀਆ ਂਹਨ-ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਫ਼ੇਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰ
ਸੱਕੋਂਗੇ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 19

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦਉ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਿਮਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ

20 “ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆ,ਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆ ਂਿਦੱਤੀਆ!ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੀ
ਅਰਥ ਹੈ?’ 21 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਆਖੋਂਗੇ, ‘ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾ,ਂ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਨਾਲ
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਨਾਮੇ
ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਿਮਸਰੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ
ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। 23 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੱਕੇ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਸਾਖੀਆ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ
ਿਬਤਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾ।ਂ 25 ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ
ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਗਂੇ ਿਬਲਕੁਲ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।’
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ, ਇਸਰਾਏਲ

“ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ
ਹੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ,ਂ ਿਹੱਤੀਆ,ਂ ਿਗਰਗਾਸ਼ੀਆ,ਂ

ਅਮੋਰੀਆ,ਂ ਕਨਾਨੀਆ,ਂ ਪਿਰੱਜ਼ੀਆ,ਂ ਿਹੱਵੀਆ ਂਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। 2

ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ
ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ
ਰਿਹਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰਨਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ
ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉ

5 “ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਭੰਨ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰਾ ਂਦੇ ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਥਂਮਾ ਂਨੂੰ
ਚੀਰ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੋ! 6 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਧਰਤੀ ਉੱਤਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾ ਂਵਜੋਂ ਚੁਿਣਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ
ਹਨ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੁਿਣਆ? ਇਹ ਇਸ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨੰੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਸਭ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸੀ! 8 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਨਾਲ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ,
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

9 “ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ
ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ
ਿਮਹਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਮਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪੀੜੀਆ ਂਤੱਕ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 10 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 11 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ,ਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ

12 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਿਦਉਂਗੇ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗਾਵਾ ਂਨੂੰ
ਵੱਿਛਆ ਂਦੀ ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਲੇਿਲਆ ਂਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਅਸੀਸਾ ਂਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

14 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਸਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਹਰ ਪਤੀ
ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗਾਵਾ ਂਵੱਛੇ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 15 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਂਿਦਆ ਂਲੱਗੀਆ ਂਸਨ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ
ਨੂੰ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। 16 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ

ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਦੁੱਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਂਜੇ ਵਰਗੇ ਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

17 “ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ, ‘ਇਹ ਕੌਮਾ ਂਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ
ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਕੱਢ ਸੱਕਦੇ ਹਾ?ਂ’ 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸੋਂ ਭੈਭੀਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
19 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਡੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ।

20 “ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਡੇਹਮੂ
(ਹਾਰਨੇਟ ) ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਕੇ ਛੁਪਣਗਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਚੱਲੇ
ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 22 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੋਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹਚਾਉਣਗੇ। 23 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ। 24 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਉਂਗੇ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਇਹ ਭੁੱਲ
ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੋਂਗੇ!

25 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟਕੇ ਸਾੜ ਿਦਉਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਜਾ ਂਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਂਜੇ
ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 26 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਬੁੱਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ
ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ

“ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਿਧਆਨ ਨਾਲ ਮੰਨਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਫ਼ੇਰ
ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ

ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂ40 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਿਵੱਚ ਮਾਰੂਥਲ
ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਲੈ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਮਾਣਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਦੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਂਗੇ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਮਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਿਖਆ ਰੱਿਖਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਖੁਆਇਆ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾ ਂਵੇਿਖਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਨਸਾਨ ਿਸਰਫ਼ ਰੋਟੀ
ਉੱਤੇ ਹੀ ਿਜਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਪਰ ਹਰ ਉਸ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ। 4 ਇਨ੍ਹਾ ਂ40 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਿਘਸੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ ਹੈ! 5 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਪੇ
ਵਾਗਂ ਸੀ।

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7:2 132 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 8:5
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6 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। 7 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਲਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ-ਦਿਰਆਵਾ ਂਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਿਮਆ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ, ਵਾਦੀਆ ਂਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਵੱਗਦਾ ਹੈ। 8 ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਣਕ
ਅਤੇ ਜੌਂ, ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀਆ ਂਵੇਲਾ,ਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ
ਤੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। 9 ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਿਮਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੈਅ ਿਮਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆ ਂਚੱਟਾਨਾਂ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਤਾਬਂਾ ਕੱਢ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। 10 ਤੁਸੀਂ ਿਜੰਨਾ ਚਾਹੋਂਗੇ
ਓਨਾ ਖਾਵੋਂਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੰੀ ਚੰਗੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋਂਗੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

11 “ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ! ਉਨ੍ਹਾ
ਹੁਕਮਾ,ਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 12 ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਵੋਂਗੇ। 13 ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਗਾਵਾ,ਂ ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆ ਂਬਹੁਤ ਵੱਧਣ ਫ਼ੁੱਲਣਗੀਆ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਨਾ
ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ! 14 ਜਦੋਂ
ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਮਾਨੀ ਨਾ
ਬਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ
ਿਭਆਨਕ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ
ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਅਤੇ ਿਬਛੁ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਸ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ। 16 ਮਾਰੂਥਲ
ਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਦੱਤਾ-ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਲਆ।
ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਨਮਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਅੰਤ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਿਮਲੇ। 17 ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ‘ਇਹ ਸਾਰੀ
ਦੌਲਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ 18 ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ!

19 “ਕਦੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ! ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ:ਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੱਸ਼
ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ! 20 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ
ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੋ
ਹਟ ਗਏ!

ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ

“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸੁਣੋ! ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ
ਜਾਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ
ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆ ਂਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦੀਆ ਂਹਨ! 2 ਉੱਥੋਂ
ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਉਹ ਅਨਾਕੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਥਨ ਸੁਿਣਆ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਾਕੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਜੱਤ
ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।’ 3 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ,
ਜੋ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ! ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦਉਂਗੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉਂਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇਗਾ।

4 “ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾ
ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ
ਲਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਿਲਆਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਨੇੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਾ!ਂ’ ਇਹ
ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਧੱਿਕਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਬੁਰੀਆ ਂਸਨ-ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੀ। 5 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਧਰਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਦੀ ਦਾ
ਜੀਵਨ ਜੀਿਵਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ-ਂਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇਸ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸੱਚ ਤਾ ਂਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਲੋਕ ਹੋ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ

7 “ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ
ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ
ਪਹੁੰਚੇ। 8 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੇਰੋਬ ਪਰਬਤ (ਸੀਨਈ) ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਇਨੰਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। 9 ਮੈਂ
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਚਪਟੀਆ ਂਿਸ਼ਲਾਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਗਆ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਜਹੜਾ
ਇਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਸ਼ਲਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਮੈਂ 40 ਿਦਨਾ ਂਅਤੇ 40 ਰਾਤਾ ਂਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਰੁਿਕਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ
ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਦੋ ਿਸ਼ਲਾਵਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਹੀ ਉਂਗਲਾ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਿਲਖੇ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਕਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾ।ਂ

11 “ਇਸ ਲਈ 40 ਿਦਨਾ ਂਅਤੇ 40 ਰਾਤਾ ਂਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੋਵੇਂ
ਿਸ਼ਲਾਵਾ ਂਦੇ ਿਦੱਤੀਆ-ਂਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆ ਂਿਸ਼ਲਾਵਾ।ਂ 12 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੇਠਾ ਂਚੱਲਾ ਜਾ। ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨੰੀ ਛੇਤੀ ਪਲਟ ਗਏ
ਹਨ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਨਾ ਿਪਘਲਾਕੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।’

13 “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ
ਿਜ਼ੱਦੀ ਹਨ। 14 ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ,
ਤਾ ਂਜੋ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹਾਨ
ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗੀ।’

ਸੁਿਨਹਰੀ ਵੱਛਾ

15 “ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਿਪਆ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਆ ਿਗਆ। ਪਰਬਤ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਸਨ।
16 ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈ ਉਹ ਵੱਛਾ ਦੇਿਖਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਪਘਲੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ
ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਈਂ ਿਕੰਨੀ ਛੇਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ! 17 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਦੋਵੇਂ ਿਸ਼ਲਾਵਾ ਂਲਈਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਅੱਖਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਟਕੁੜੇ ਕਰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ,ਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪਰੇ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। 18 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ 40 ਿਦਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਿਪਆ ਿਰਹਾ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ
ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸਾ ਂਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਧਵਾਨ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। 19 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਰੋਧ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਸਾ।ਂ ਉਹ ਇਨੰਾ ਕਰੋਧਵਾਨ ਸੀ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਿਣਆ।
20 ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ-ਇਨੰਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। 21 ਮੈਂ ਉਹ
ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼, ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ-ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
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ਗਰਦ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗਰਦ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਦਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਜੋ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਰੁੜ੍ਹ ਗਈ।

ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ

22 “ਤਬਏਰਾਹ, ਮੱਸਾਹ ਅਤੇ ਿਕਬਰੋਥ-ਹੱਤਆਵਾਹ ਿਵਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। 23 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇਆ
ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ। ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ’ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ। 24 ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

25 “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ 40 ਿਦਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਿਪਆ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। 26 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ: ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰ! ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਿਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ। 27 ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਜ਼ੱਦੀਪਨ, ਬਦ-ਰਾਹਾ ਂਅਤੇ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਨਾ
ਪਰਤ। 28 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਂਗੇ ਤਾ ਂਿਮਸਰੀ ਲੋਕ ਕਿਹਣਗੇ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸੱਿਕਆ ਿਜਸਦਾ ਉਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ।” 29

ਪਰ ਉਹ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਯਹੋਵਾਹ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਏ।’

ਨਵੀਆ ਂਿਸ਼ਲਾਵਾਂ

“ਉਸ ਵਕਤ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਤੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਵਰਗੀਆਂ
ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਦੋ ਹੋਰ ਿਸ਼ਲਾਵਾ ਕੱਟਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਆਵੀਂ। ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਵੀ ਬਣਾਵੀ। 2 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸ਼ਲਾਵਾਂ

ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲੀਆ ਂਿਸ਼ਲਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਿਲਖੇ ਸਨ-ਉਹ
ਿਸ਼ਲਾਵਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੂੰ ਭੰਨ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸ਼ਲਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਦੇਵੀ।’

3 “ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਵਰਗੀਆ ਂਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਦੋ ਿਸ਼ਲਾਵਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋ ਿਸ਼ਲਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 4

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸ਼ਲਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਲਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹੀ ਦਸ ਹੁਕਮ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ
ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ
ਦੋਵੇਂ ਿਸ਼ਲਾਵਾ ਂਮੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 5 ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾ ਂਉਤਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ
ਿਸ਼ਲਾਵਾ ਂਉਸ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸ਼ਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਹਨ।”

6 (ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਯਆਕਾਨ ਦੇ ਖੂਹਾ ਂਤੋਂ ਮੋਸੇਰਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਓੱਥੇ
ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਥਾ ਂਤੇ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 7 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਸੇਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਦਗੋਦਾਹ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਦਗੋਦਾਹ ਤੋਂ ਨਦੀਆਂ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਯਾਟਬਾਤਾਹ ਚੱਲੇ ਗਏ। 8 ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੇਵੀ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰਨਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖ
ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਜ਼ੰਮੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ
ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ।
ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 9 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ
ਹੋਰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਵਾਗਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਲੇਵੀਆ ਂਕੋਲ
ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।)

10 “ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਗਂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ 40 ਿਦਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤਾ ਠਿਹਿਰਆ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਰਿਹਣਗੇ
ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।’

ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚ ਮੁਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

12 “ਹੁਣ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸੁਣੋ! ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਥੋਂ
ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਹੋਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤੋਂ ਡਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ।” 13 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਅਤੇ
ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨੋ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ।

14 “ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ
ਅਕਾਸ਼ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਨੰਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਵਜੋਂ ਚੁਿਣਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ
ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੋ।

16 “ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
17 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਲੜਾਕੂ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 18 ਉਹ
ਯਤੀਮਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਜਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 19 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜਨਬੀ ਹੀ ਸੀ।

20 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦਾ ਅਵੱਸ਼ ਆਦਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ
ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਤੋਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 21 ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਅਤੇ
ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਦੇਖ
ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 22 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸਨ ਤਾ ਂਉਹ ਿਸਰਫ਼ 70 ਬੰਦੇ
ਸਨ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਾ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ-ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲੇ ਤਾਿਰਆ ਂਿਜੰਨੀ ਿਗਣਤੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ

“ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ

ਕਾਨੂੰਨਾ, ਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2 ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ,
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਿਦਆ ਂਦੇਖੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਇਨੰੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ। 3 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾ ਂਉਸ
ਦੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਦੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਖੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ,
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ।ਂ 4

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਖੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਿਮਸਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ-ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰੱਥਾ ਂਅਤੇ ਰੱਥਵਾਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲਾਲ
ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ
ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। 5 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ
ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਖੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਾਸਤੇ ਮਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਥਾ ਂਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆ।ਂ 6 ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ
ਰਊਬੇਨ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਲੀਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਦਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ
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ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ
ਧਰਤੀ ਮੂੰਹ ਵਾਗਂ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਗਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪਿਰਵਾਰਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਤੰਬੁਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ ਿਨਗਲ
ਿਲਆ। 7 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ
ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ।

8 “ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਸੱਕੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕੋਂਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ। 9 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੰਮੀ ਉਮਰ
ਭੋਗੋਂਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ। 10 ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇਗੀ ਉਹ ਿਮਸਰ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ
ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੌਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਸਂਜਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਾਣੀ
ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੇ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ ਹੈ। 11 ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਪਹਾੜੀਆ ਂਅਤੇ ਵਾਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
12 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ!
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ।

13 “ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ:ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੂਹ
ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, 14 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਬਾਿਰਸ਼ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਪੱਤਝੜ ਦੀ ਬਾਿਰਸ਼
ਭੇਜਾਗਂਾ ਅਤੇ ਬਹਾਰ ਦੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਭੇਜਾਗਂਾ! ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ, ਆਪਣੀ
ਨਵੀਂ ਮੈਅ, ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸੱਕੋਂਗੇ। 15 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗਾਵਾਂ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ ਘਾਹ ਉਗਾਵਾਗਂਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ।’

16 “ਪਰ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ! ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਨਣਾ। ਮੁਖ ਮੋੜਕੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। 17 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਿਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।

18 “ਇਨ੍ਹਾ ਂਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ
ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਿਥਆ ਂਉੱਤੇ ਪਿਹਨ ਲਵੋ, ਿਫ਼ਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 19 ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਿਦਉ। ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਬੈਠ ਿਦਆ,ਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚਲ ਿਦਆ ਂਅਤੇ ਲੇਟ
ਿਦਆ ਂਉੱਠ ਿਦਆ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ। 20 ਇਨ੍ਹਾ ਂਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾ ਂਿਦਆ ਂਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਿਲਖ ਲਵੋ। 21

ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੋਂਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਦੇਣ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ
ਓਨਾ ਿਚਰ ਰਹੋਂਗੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਹੈ।”

22 “ਹਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਿਜਸਦੇ ਪਾਲਣ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ: ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰੋ। 23 ਫ਼ੇਰ,
ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਲਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਥੋਂ ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧੇਰੇ
ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। 24 ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਜਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ
ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਲਬਨਾਨ
ਤੱਕ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਇਹ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੱਕ
ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਟਕ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਂਗੇ, ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਚੋਣ: ਅਸੀਸਾ ਂਜਾ ਂਸਰਾਪ

26 “ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸਾਂ
ਚੁਣ ਲਵੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਾਪ। 27 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾ ਂਿਮਲਣਗੀਆ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਮੰਨੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 28 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ
ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੇ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਇਸ
ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜੀਵਨ ਿਜਉਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ
ਹਾ।ਂ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।

29 “ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ
ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੱਜ਼ੀਮ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਅਸੀਸਾ ਂਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਏਬਾਲ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ
ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਰਾਪਾ ਂਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। 30 ਇਹ ਪਰਬਤ ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਹਨ। ਇਹ ਪਰਬਤ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਗਲਗਾਲ ਕਸਬੇ ਨੇੜੇ ਮੋਰਹ ਦੇ
ਓਕ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 31 ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ
ਜਾਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ, 32 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤ ਿਬਧੀਆ ਂਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਸਥਾਨ

“ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਿਧਆਨ

ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। 2 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੌਮਾ ਂਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਵਾ ਂਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ
ਉੱਤੇ, ਪਹਾੜੀਆ ਂਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖਾ ਂਹੇਠਾ ਂਹਨ। 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰਾ ਂਨੂੰ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇ ਥੰਮਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆਂ
ਭੰਨ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ
ਨਾਮ ਿਮਟਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

4 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
5 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਇੱਕ
ਖਾਸ ਥਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਖਾਸ
ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। 6 ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਆਪਣੀਆ ਂਬਲੀਆ,ਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਫ਼ਸਲਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀਆ ਂਖਾਸ ਸੁਗਾਤਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸੁਗਾਤ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਗਾ ਂਅਤੇ ਇੱਜੜਾ ਂਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪਸ਼ੂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। 7 ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਉਸ ਥਾ ਂਸਾਝਂਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋਂਗੇ, ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਥਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਂਝਆ ਂਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਂਗੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ।

8 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾ।ਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 9 ਿਕਉਂਿਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਤਂਮਈ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। 10 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਰਹੋਂਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੋਂਗੇ। 11 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ
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ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ,ਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਿਲਆਉਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਆਪਣੀਆ ਂਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਆਪਣੀਆ ਂਬਲੀਆ,ਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਦਸਵੰਧ , ਆਪਣੀਆ ਂਖਾਸ ਸੁਗਾਤਾ ਂਅਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਗਾਤ ਿਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਿਲਆਉ। 12 ਉਸ ਥਾ ਂਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਆਉਣਾ-ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ,ਂ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨਾਲ। (ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੇਵੀਆ ਂਕੋਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।) ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ। 13 ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਉ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਨਹੀਂ
ਦੇਣੀਆ।ਂ 14 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾਂ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀਆ ਂਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਉੱਥੇ ਦੇਣੀਆ ਂਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
ਹੈ।

15 “ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਮਾਰਕੇ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਿਹਰਨ ਜਾ ਂਗਜ਼ੇਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਜੰਨਾ ਚਾਹੋ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਅਸੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਪਲੀਤ ਹਨ ਉਸ ਮਾਸ
ਨੂੰ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 16 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਵਾਗਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਢ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

17 “ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਨਹੀਂ
ਖਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ: ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਿਹੱਸਾ, ਨਵੀਂ ਮੈਅ
ਅਤੇ ਤੇਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਗ ਜਾ ਂਇੱਜੜ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ
ਦੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਗਾਤ। 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਭੇਟਾ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਖਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ,
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਧੀਆ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੇਵੀਆਂ
ਸਮੇਤ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਿਮਲਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 19 ਪਰ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਲੇਵੀਆ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੋ ਇਹ
ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

20 “ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਉਹ ਥਾ ਂਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਅਿਜਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰਨਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੋਂ ਇਹ ਮਾਸ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। 22 ਇਸ
ਮਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਹਰਨ ਜਾ ਂਗਜ਼ੇਲ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ
ਖਾਦਂੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਪਾਕ ਜਾ ਂਨਾਪਾਕ ਹਨ ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
23 ਪਰ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਜੀਵਨ ਖੂਨ
ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਿਚਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜੰਨਾ
ਿਚਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ। 24 ਖੂਨ ਨਾ ਖਾਉ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖੂਨ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਵਾਗਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਿਦਉ। 25 ਇਸ ਲਈ, ਖੂਨ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਠੀਕ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ

26 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਅਰਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੋ,
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਚੋਣ, ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੇਂ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਗਾਤ ਅਰਪਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
27 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਅਰਪਨ ਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਮਾਸ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉ। ਆਪਣੀਆ ਂਹੋਰਨਾਂ
ਬਲੀਆ ਂਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਖੂਨ

ਜ਼ਰੂਰ ਿਛੜਕਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। 28 ਿਜਹੜੇ ਵੀ
ਆਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋਂਗੇ-ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ-ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

29 “ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਧਰਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਿਦਉਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋਂਗੇ।
30 ਜਦੋਂ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇ, ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ! ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਿਦਉਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿਸ਼ਕਂਜੇ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਫ਼ਸਣਾ। ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ‘ਉਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਗਂਾ।’ 31 ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਓਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ! ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਅਿਜਹੀਆਂ
ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

32 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਜਾ ਂਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

ਝੂਠੇ ਨਬੀ

“ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਨਬੀ ਜਾ ਂਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਿਨਆ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਜਾ ਂਚਮਤਕਾਰ

ਿਦਖਾਵੇਗਾ। 2 ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਜਾ ਂਚਮਤਕਾਰ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਿਨਕਲ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ) ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ‘ਆਓ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰੀਏ!’ 3 ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਨਣੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨੋ-ਮਨੋ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। 4 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ! 5 ਇਹ ਵੀ ਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਬੀ ਜਾਂ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੁਪਿਨਆ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਲਈ
ਆਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਉਸ ਬਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6 “ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਂਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ,
ਧੀ, ਪਤਨੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਵੀ
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ‘ਆ, ਆਪਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ।’ (ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਉਹੀ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ।) 7 ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਿਜਹੜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਹੋਰਨਾ ਂਧਰਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨੇੜੇ,
ਕੁਝ ਦੂਰ।) 8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ
ਨਾ ਛੱਡੋ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੱਿਖਆ ਨਾ ਕਰੋ। 9 ਨਹੀਂ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਅਵੱਸ਼ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ
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ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। 11 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਸੁਨਣਗੇ ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਫ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

12 “ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ
ਸੁਣੋ। 13 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਿਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਦੇ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ, ‘ਆਉ ਜਾਕੇ
ਹੋਰਨਾ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ।’ (ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ।) 14 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਖਬਰ ਸੁਣੋ,
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ-ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸੱਕੋ
ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 15 ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
16 ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਇਸਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੰਡਰ ਬਣ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ। 17 ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅਰਪਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਫ਼ੁਲਣ
ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 18 ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾ ਂਅਿਜਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ-
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸਰਾਏਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ

“ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰ
ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਿਸਰ
ਮੁਨਾਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ

ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਬਨਾਉਣ
ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।

ਿਜਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ

3 “ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਉ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ: ਗਾਵਾ,ਂ ਭੇਡਾ,ਂ ਬੱਕਰੀਆ,ਂ 5 ਿਹਰਨ,
ਗਜ਼ੇਲ, ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਿਸੰਗੇ, ਜੰਗਲੀ ਭੇਡਾ,ਂ ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੀਆ,ਂ ਐਂਟੀਲੋਪ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ
ਭੇਡਾ।ਂ 6 ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸਦੇ ਪੈਰ ਦੋ ਿਹਿਸਆਂ
ਿਵੱਚ ਪਾਟੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7 ਪਰ ਊਠਾ,ਂ ਖਰਗੋਸ਼ਾ ਂਜਾਂ
ਪਹਾੜੀ ਿਬਜੂਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਹਨ।
8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੈਰ ਤਾ ਂਪਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਉਹ ਜੁਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਪਾਕ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਉ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੂਹੋ।

9 “ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰਾਤਂੇ
ਚਾਿਨਆ ਂਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। 10 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾ ਂਅਤੇ ਚਾਨੇ ਨਾ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਹਨ।

11 “ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕ ਪੰਛੀ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। 12 ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ: ਬਾਜ਼, ਿਗਰਝ, ਹੱਡ ਖੋਰ, 13 ਲਾਲ ਇੱਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਾਜ਼,
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇੱਲ, 14 ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕਾ,ਂ 15 ਿਸਂਗਾ ਵਾਲੇ ਉੱਲੂ,

ਮਾਹੀਗੀਰ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬਾਜ਼, 16 ਛੋਟਾ ਉੱਲੂ, ਵੱਡਾ ਉੱਲੂ, ਸਫ਼ੇਦ ਉੱਲੂ,
17 ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਉੱਲੂ, ਓਸ ਪ੍ਰੇਰ, ਕੋਰਮੋਰੇਂਟ, 18 ਬਗਲੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਲੰਮ ਢੀਂਗ, ਹੂਪੋ ਜਾ ਂਚਮਿਗੱਦੜ,

19 “ਪਰਾ ਂਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਨਾਪਾਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। 20

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕ ਪੰਛੀ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
21 “ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਪੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਰਦਾ

ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੋ।

“ਿਕਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾ ਂਦੇ ਦੁੱਧ ਿਵੱਚ ਨਾ ਉਬਾਲੋ।

ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ

22 “ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾਂ
ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 23 ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਉੱਤੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਸਵੰਧ, ਨਵੀਂ ਮੈਅ, ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਵੱਗਾ ਂਦੇ ਪਲੋਿਠਆ ਂਨੂੰ
ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ
ਿਸੱਖ ਜਾਵੋਂਗੇ। 24 ਪਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੰਮੀ
ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾਂ
ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਸੱਕੋ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇ, ਤਾਂ 25 ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਦੇ ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੋ।
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਉ ਿਜਸਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। 26 ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼
ਖਰੀਦੋ-ਗਾਵਾ,ਂ ਭੇਡਾ,ਂ ਮੈਅ ਜਾ ਂਬੀਅਰ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਭੋਜਨ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਭੋਜਨ
ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 27 ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ
ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ। ਿਕਉਂਿਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਗਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

28 “ਹਰ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ
ਦਸਵੰਧ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ
ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸੱਕਦੇ ਹੋਣ। 29 ਇਹ ਭੋਜਨ ਲੇਵੀਆਂ
ਲਈ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ
ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ,ਂ
ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਯਤੀਮਾ ਂਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਖਾਸ ਵਰ੍ਹਾ

“ਹਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਂਬਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। 2 ਇਸਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ: ਹਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਜਸਨੇ ਿਕਸੇ
ਦੂਸਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼

ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ (ਇਸਰਾਏਲੀ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੌਰਾਨ
ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ
ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ
ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅਸੀਸਾ ਂਦੇਵੇਗਾ। 5 ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਹੁਣ ਹੀ
ਵਾਪਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ
ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। 6 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰੋਂਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

7 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀ
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ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੀਬ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਝਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

9 “ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ
ਕਰੋ ਿਕ ਸੱਤਵਾ ਂਵਰ੍ਹਾ, ਕਰਿਜ਼ਆ ਂਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ, ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਅਿਜਹਾ ਮੰਦਾ ਿਵੱਚਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਿਦਉ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ
ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਸਹਾਇਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਗਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਵੇਗਾ।

10 “ਗਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦਉ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ
ਲੱਿਗਆ ਬੁੱਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਨੇਕੀ ਬਦਲੇ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਬਰਕਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। 11 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਂਗੀ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ
ਹਾ।ਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੋੜਵਂਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਯਾਲਤਾ ਨਾਲ ਿਦਉ।

ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ

12 “ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਇਬਰਾਨੀ ਆਦਮੀ ਜਾ ਂਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 13 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ
ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਭੇਜੋ। 14 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ
ਮੈਅ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਖੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ
ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 15

ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

16 “ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂਾ।’ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਆਖੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਇਆ ਹੈ। 17 ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ
ਆਖੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਤਖਾ
ਔਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕੰਨ ਿਵੰਨ੍ਹ ਿਦਉ। ਇਸਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਲਾਮ ਔਰਤਾਂ
ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂਹੋਣ।

18 “ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦੰਿਦਆ ਂਬੁਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਦ
ਰੱਖੋ! ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਿਸਆ ਂਿਵੱਚ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਿਹਲੋਠੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਬਾਰੇ ਿਬਧੀਆਂ

19 “ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਗ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਨਰ ਖਾਸ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਜਾਨਵਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਿਹਲੋਠੇ ਜਨਮੇ ਬਲਦ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪਲੋਠੀ ਜਨਮੀ ਭੇਡ ਦੀ ਉੱਨ ਨਾ
ਲਾਹੋ। 20 ਹਰ ਸਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ, ਿਜਸਦੀ ਚੋਣ ਯਹੋਵਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਓੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਖਾਵੋਂਗੇ।

21 “ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ-ਜੇ ਇਹ
ਲੰਗੜਾ ਜਾ ਂਅੰਨ੍ਹਾ ਜਾ ਂਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 22 ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ
ਸੱਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕ ਹੈ ਜਾ ਂਨਾਪਾਕ। ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਵੀ
ਉਹੀ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਹਰਨ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਗਜ਼ੇਲ ਦੇ ਮਾਸ ਲਈ ਹਨ। 23 ਪਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੂਨ ਪਾਣੀ
ਵਾਗਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਸਹ

“ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਪਸਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਚੁਣੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਸਹ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਗ ਜਾ ਂਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਭੇਟ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਇਸ ਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਉ ਿਜਹੜੀ
ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ‘ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਰੋਟੀ’ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਝੱਲੀਆਂ
ਸਨ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਿਪਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਿਦਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4 ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਕੋਈ ਖਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਲੀ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਖਾਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਸਹ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਕਸਬੇ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਦਉ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 6

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸਹ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਬਲੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਿਜਸਦੀ ਚੋਣ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸਹ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਲੀ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਚੜ੍ਹਾਵੋਂਗੇ। ਇਹ ਪਰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ ਿਜਸ
ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। 7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸਹ
ਦਾ ਮਾਸ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਿਰਂਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਚੋਣ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। 8 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਛੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਬਨਾ ਖਮੀਰ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵੇ ਿਦਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਿਦਨ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਦਾ ਪਰਬ (ਪੁਂਤੇਕੁਸਤ)

9 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਿਗਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। 10 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉ।
ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਗਾਤ ਲੈ ਕੇ
ਆਉ। ਇਹ ਿਨਆ ਂਇਹ ਸੋਚਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਕਰੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ। 11 ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾਉ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਧੀਆ,ਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾ,ਂ
ਲੇਵੀਆ,ਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ,ਂ ਯਤੀਮਾ ਂਅਤੇ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਜਾਉ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ
ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ। 12 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ।

ਡੇਿਰਆ ਦਾ ਪਰਬ

13 “ਖਲਵਾੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ
ਦੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਿਰਆ ਂਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 14 ਸਾਰੇ
ਿਮਲਕੇ ਇਸ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ-ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਧੀਆ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਲੇਵੀ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਿਜਹੜੇ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ
ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਇਹ ਪਰਬ ਮਨਾਉ। ਅਿਜਹਾ ਕਰੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
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16 “ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਰਬ ਅਤੇ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਪਰਬ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਡੇਿਰਆ ਂਦੇ ਪਰਬ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। 17 ਹਰ ਬੰਦਾ
ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਦਾਨ
ਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੰਨਾ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ

18 “ਹਰ ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਲਈ ਿਨਆਕਂਾਰਾ ਂਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਵਜੋਂ ਚੁਣੋ। ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਜੋ ਿਨਆ ਂਕਰਨ, ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 19 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਰਪੱਖ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਰਆਇਤ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸਾ
ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਅੰਨ੍ਹੀਆ ਂਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 20 ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕ ਅਤੇ
ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰਹੋਂਗੇ, ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

21 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰੋ, ਇਸਦੇ
ਨੇੜੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਾ ਲਾਵੋ। 22 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੇ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਖਾਸ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਲੀਆ ਂਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤੋਂ

“ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਕਸੇ ਉਸ ਗਾ ਂਜਾ ਂਭੇਡ
ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

2 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ,
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਮੰਦੀ ਗੱਲ
ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ
ਜਾ ਂਔਰਤ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ ਹੈ; 3 ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਜਾ ਂਤਾਿਰਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 4 ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸੁਣੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪੜਤਾਲ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦਉ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, 5 ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਅਿਜਹੀ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਜਾਂ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਿਲਜਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਪਰ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੋ
ਜਾ ਂਿਤੰਨ ਗਵਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਗਵਾਹ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ
ਪਿਹਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਝੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦਉਂਗੇ।

ਕਿਚਹਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ

8 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਿਨਆ ਂਕਰਨਾ
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਤਲ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਂਇਹ ਦੋ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ

ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਉੱਠਣ, ਤੁਹਾਡੇ
ਿਨਆਕਂਾਰ, ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਕ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਗ਼੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 9 ਜਾਜਕ ਲੇਵੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਡਉਟੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਉੱਥੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਨਆ ਂਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਖਣ। ਉਹ ਸਾਰੀਂ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਿਦ੍ਰੜ ਹੋਵੋ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ। 11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤਾ ਂਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ-
ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰੋ!

12 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
ਿਨਆਕਂਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। 13 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਿਜ਼ੱਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਗੇ।

ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

14 “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਰਹੋਂਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਂਗੇ, ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਥਾਪਾਗਂੇ, ਿਜਵੇਂ
ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਕੌਮਾ ਂਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।’ 15 ਜਦੋਂ ਅਿਜਹਾ
ਵਾਪਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 16 ਰਾਜੇ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।’ 17 ਇਹ ਵੀ ਿਕ, ਰਾਜੇ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨਹੀਂ
ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ
ਭਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ
ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

18 “ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ
ਨਕਲ ਿਲਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਕਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚਂ ਬਣਾਵੇ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 19 ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ
ਿਕਤਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਨਾ ਅਵੱਸ਼ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿਸੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 20 ਫ਼ੇਰ
ਰਾਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਿਬਧੀ
ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।

ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ

“ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ
ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਿਨਰਬਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਲੀਆ ਂਦੇ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੇ

ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਗਨ ਉੱਤੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ। ਇਹ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 2 ਉਹ ਲੇਵੀ ਹੋਰਨਾ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਵਾਗਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਵੀਆਂ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਖੁਦ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ।

3 “ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਗਾ ਂਜਾ ਂਭੇਡ ਦੀ ਬਲੀ ਿਦਉ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਿਹੱਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਮੋਢਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ੍ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਿਢੱਡ। 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਅਰਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ, ਆਪਣੀ ਮੈਅ, ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
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ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਤੋਂ ਲਾਹੀ ਉੱਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾਜਕਾਂ
ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਿਲਆ।

6 “ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਵੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਵੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ
ਛੱਡ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ
ਚਾਹੇ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 7 ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਵੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਨਾਮ
ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਵੀ ਭਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਨਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਹਨ। 8 ਉਸ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ-ਤੌਰ ਤੇ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਹੋਰਨਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਿਮਲੇਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਕੌਮਾ ਂਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

9 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਿਸਖਣਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉੱਥੇ
ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। 10 ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਉੱਤੇ ਸਾੜਕੇ ਬਲੀਆ ਂਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ।ਂ ਿਕਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਭੂਤ-ਿਮ੍ਰਤ ਜਾ ਂਿਸਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਕੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਕ
ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। 11 ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਨਾ
ਕਰਨ ਿਦਉ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੂਤਾ ਂਜਾ ਂਆਤਿਮਆ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲੈਣ
ਿਦਉ ਜਾ ਂਮੁਰਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਉ। 12

ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਉਣ ਦੇ ਇਸ ਿਭਆਨਕ ਢੰਗ ਕਾਰਣ ਹੀ
ਹੋਰਨਾ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਹੈ। 13 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਨਬੀ

14 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਜਾਦੂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।
15 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਹ ਨਬੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨਬੀ ਨੂੰ
ਇਸ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ
ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰੋਬ ਪਰਬਤ ਿਵਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਅੱਗ ਨਾ ਦੇਖਣ ਿਦਉ ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਗਂੇ।’

17 “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ।
18 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨੋ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 19 ਇਹ ਨਬੀ ਮੇਰੀ
ਥਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪਵੇਗਾ।’

ਝੂਠੇ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ

20 “ਪਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਆਵੇ ਿਜਹੜਾ ਹੋਰਨਾ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ। ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 21 ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਕੋਈ ਨਬੀ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?’ 22 ਜੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ

ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵੱਚਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ

“ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਹੋਰਨਾ ਕੌਮਾ ਂਦੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾ ਂਰਹੋਂਗੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਅਤੇ ਮਕਾਨਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇ,
2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਿਹਰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਲਈ
ਸੜਕਾ ਂਿਤਆਰ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ
ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਭੱਜ ਜਾਵੇ।

4 “ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਭੱਜਕੇ ਚੱਲਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ
ਹੈ: ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ
ਕਾਰਣ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਉਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 5 ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਹੈ:
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਲੱਕੜਾ ਂਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਫ਼ਲ੍ਹ
ਹੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਫ਼ਲ੍ਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਸਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਭੱਜਕੇ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 6 ਪਰ ਜੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਕੇ ਨਹੀ ਜਾ ਸੱਕੇਗਾ। ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਭੱਜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਫ਼ੜ ਲਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਰਆ ਸੀ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। 7 ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤੰਨ ਖਾਸ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

8 “ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਇਕਰਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ। 9 ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹਾ-ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜੀਵੋਂਗੇ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੇਰ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤੰਨ ਹੋਰ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨਾ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਿਜਹੜੀ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕਤਲ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੌਤਾ ਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ।

11 “ਪਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ
ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਛੁਪਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਭੱਜਕੇ ਵੜ ਜਾਵੇ। 12 ਜੇ
ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੱਦੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਭੇਜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 13 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਉ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਲਕੀ ਦੀਆ ਂਹੱਦ ਬੰਦੀਆਂ

14 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਵਲਗਣ ਦੇ ਪੱਥਰਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
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ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

ਗਵਾਹ

15 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਜਾ ਂਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਇੱਕ ਗਵਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ
ਿਤੰਨ ਗਵਾਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

16 “ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਕੇ ਦੁੱਖ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
17 ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਉੱਥੇ ਿਡਉਟੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਿਨਆਕਂਾਰਾ ਂਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਤੋਂ ਿਨਆ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 18

ਿਨਆਕਂਾਰਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਵਾਹ
ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੋਵੇ, 19 ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬਦੀ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰ ਿਦਉਂਗੇ। 20 ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਫ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

21 “ਸਜ਼ਾ ਜ਼ੁਰਮ ਿਜੰਨੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਿਗਆ ਬੁੱਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਸਨੇ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ
ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ: ਅੱਖ ਬਦਲੇ ਅੱਖ, ਦੰਦ ਬਦਲੇ ਦੰਦ, ਹੱਥ ਬਦਲੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ
ਬਦਲੇ ਪੈਰ।

ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਸੂਲ

“ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੋ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਆਦਮੀਆ,ਂ ਘੋਿੜਆ ਂਅਤੇ ਰੱਥਾ ਂਨੂੰ
ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ,

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ-ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੈ।

2 “ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਕੋਲ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3 ਜਾਜਕ ਆਖੇਗਾ, ‘ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ,
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ! ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਆਪਣਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਆਤੰਿਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ! ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ
ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ! 4 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।’

5 “ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ‘ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ
ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਨਵਾ ਂਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਰਿਪਤ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੰਗ
ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਫ਼ੇਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰੇਗਾ। 6 ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ
ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ? ਉਸ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ ਤਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਫ਼ਲਾ ਂਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ। 7 ਕੀ ਕੋਈ
ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ
ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਤਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਿਵਆਹ
ਲਵੇਗਾ।’

8 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ‘ਕੀ ਇੱਥੇ
ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਰ ਿਗਆ ਹੈ?
ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ
ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।’ 9 ਫ਼ੇਰ, ਜਦੋਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਹਟਣ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਚੁਨਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

10 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 11 ਜੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤਾ ਂਉਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ

ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। 12 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 13 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਵੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 14 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾ,ਂ ਬੱਿਚਆ,ਂ ਗਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ। 15 ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ-ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ।

16 “ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
17 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ-ਂਿਹੱਤੀਆ,ਂ ਅਮੋਰੀਆ,ਂ ਕਨਾਨੀਆ,ਂ ਪਿਰਜ਼ੀਆ,ਂ ਿਹੱਵੀਆਂ
ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆ-ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 18 ਿਕਉਂਿਕ ਫ਼ੇਰ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਉਕਸਾ ਸੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਣਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

19 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਦੇ
ਫ਼ਲ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੁੱਖ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੋ! 20 ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਕੱਟ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਫ਼ਲਦਾਰ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ
ਲਈ ਹਿਥਆਰ ਬਣਾਕੇ, ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜੱਿਤਆ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ।

ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

“ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਿਮਲ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

2 ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਿਨਆਕਂਾਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਨਗਰਾ ਂਦੀ ਦੂਰੀ ਮਾਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਿਕ
ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਾ ਂਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਗਾ ਂਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਕਦੇ ਸੂਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗਾ ਂਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਕਦੇ
ਵਰਿਤਆ ਨਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 4 ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਗਾ ਂਵਗਦੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਕਦੇ ਵਾਹੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬੀਿਜਆ ਨਾ ਿਗਆ
ਹੋਵੇ। ਫ਼ੇਰ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਅਤੇ ਗਾ ਂਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5 ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਜਕ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨਗੇ ਿਕ, ਹਰ ਉਸ ਝਗੜ੍ਹੇ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ
ਜਾਵੇ, ਿਕਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ।) 6 ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਗਰਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ
ਉਸ ਗਾ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਜਸਦੀ ਗਰਦਨ ਉਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ
ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। 7 ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਅਵੱਸ਼ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ
ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਿਰਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਦਆ ਂਨਹੀਂ
ਦੇਿਖਆ। 8 ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰ। ਤੂੰ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾ।’ ਇਉਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੁਆਫ਼
ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਿਮਟਾ ਿਦਉਂਗੇ।
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22

ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਔਰਤਾਂ

10 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜੋ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵੋ। 11 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ
ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਦੇਖੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਨਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ। 12 ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਮੁੰਨ ਿਦਉ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਹੁਂ ਕੱਟ ਿਦਉ।
13 ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਲਈ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਬਣ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। 14 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾ
ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦਉ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦਉਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ

15 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆ ਂਦੋ ਪਤਨੀਆ ਂਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਾ ਂਪਤਨੀਆ ਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਪਿਹਲਾ ਂਬੱਚਾ ਉਸ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ
ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 16 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਿਵੱਚ ਵੰਡੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 17

ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ
ਦੂਹਰਾ ਿਹੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਿਹਲੋਠੇ ਦੇ ਹੱਕ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਇੱਕਲੇ ਦੇ ਹਨ।

ਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ

18 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਿਫ਼ਰ
ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। 19 ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਸਾਹਮਣੇ ਕਸਬੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣ।
20 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ‘ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ
ਿਜ਼ੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਆਖਦੇ ਹਾ ਂਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਾਦਂਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।’ 21

ਤਾ ਂਕਸਬੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚਕਾਰੋਂ ਬਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋਂਗੇ। ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਨਣਗੇ ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਮੁਜ਼ਰਮ

22 “ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਲੋਕ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗ
ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 23 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟਂਗੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਿਦਨ ਦਫ਼ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਿਗਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਿਪਆ
ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ

“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਗਾ ਂਜਾ ਂਭੇਡ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ
ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਿਡਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ।

2 ਜੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਸਦਾ
ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾ ਂਜਾ ਂਭੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਿਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਖੋਤੇ, ਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾ ਂਉਸਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਲੱਭ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4 “ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦਾ ਖੋਤਾ ਜਾ ਂਗਾ ਂਸੜਕ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਨੂੰ ਅਣਿਡਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਠਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5 “ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆ ਂਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾ ਂਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਿਘਰਣਾਯੋਗ ਹੈ।

6 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ
ਜਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਿਮਲੇ। ਜੇ ਮਾਦਾ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਨਾਲ ਜਾ ਂਆਿਂਡਆ ਂਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਦਾ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆ ਂਸਮੇਤ
ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 7 ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਪਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੋਂਗੇ।

8 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾ ਂਘਰ ਬਣਾਵੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ
ਕੰਧ ਬਣਾਵੋ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਜੇਕਰ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ

9 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗਾ ਂਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾ ਂਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸੱਕੋਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ
ਉਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੀਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾ ਂਤੋਂ ਉੱਗੇਗਾ।

10 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾ ਂਅਤੇ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਇਕੱਿਠਆ ਂਹੱਲ ਨਾ ਵਾਹੋ।
11 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਉੱਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ।
12 “ਧਾਿਗਆ ਂਦੇ ਕੁਝ ਟਕੁਿੜਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਬੰਨ੍ਹੋ । ਫ਼ੇਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੁਮ੍ਹਣਾ ਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆ ਂਚੌਹਾ ਂਨੁਕਰਾ ਂਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹੋ ।

ਿਵਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ

13 “ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਇਹ ਿਨਆ ਂਕਰੇ
ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 14 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ
ਆਖੇ, ‘ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ
ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।’ ਉਸ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਆਖਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਸੋਚਣ। 15 ਜੇ ਇਉਂ ਵਾਪਰੇ ਤਾ ਂਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਅੱਗੇ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁੜੀ ਕੁਆਰੀ
ਸੀ। 16 ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਧੀ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਵਆਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। 17

ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ,
“ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਕੁਆਰੀ ਹੈ।” ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੁਆਰੀ ਸੀ।’ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਿਦਖਾਉਣ। 18 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। 19 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਉਸ ਉੱਤੇ 40 ਓਸ ਚਾਦਂੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੁੜੀ ਦੇ
ਿਪਉ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ
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ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕੇਗਾ।

20 “ਪਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਤੀ ਨੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ
ਆਖੀਆ ਂਹੋਣ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਣ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇ, 21 ਤਾ ਂਕਸਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੈ
ਆਉਣ। ਫ਼ੇਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ
ਮਾਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਵਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇਸ ਬਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋ।

ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ

22 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ
ਫ਼ਿੜਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਉਸ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ
ਮਰਦ ਨੂੰ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਸ ਬਦੀ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਉ।

23 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹੋਈ
ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਿਜਹੀ
ਗੱਲ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੇ, 24 ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇੜੇ ਜਨਤਕ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦਉ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਿਦਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇਸ ਬਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

25 “ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਿਕਸੇ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਿਸਰਫ਼ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 26 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਤ
ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਗਂ ਹੀ ਹੈ। 27 ਿਕਉਂਿਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਖੇਤ
ਿਵੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾ
ਮਾਰੀਆ ਂਹੋਣ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ
ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

28 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਟੱਕਰੇ ਿਜਹੜੀ ਮੰਗੀ
ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਜੇ
ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਦਆ ਂਦੇਖ ਲੈਣ, 29 ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਵੀਹ ਓਸ ਚਾਦਂੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ
ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ।

30 “ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਜਸਨੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਉਪਾਸਨਾ ਿਵੱਚ ਜੁੜ ਸੱਕਦੇ ਹਨ

“ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਸਦਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਿਚਿਥਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਉਸਦਾ
ਿਜਨਸੀ ਅੰਗ ਕਟ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। 2 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਣਿਵਆਹੇ ਮਾਿਪਆਂ

ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਉਸਦੀ
10ਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸੱਕਦੇ।

3 “ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮੋਨੀ ਜਾ ਂਮੋਆਬੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸੱਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ 10ਵੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਜਾ ਂਉਸਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੇ। 4 ਿਕਉਂਿਕ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਅਤੇ
ਮੋਆਬੀਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਿਬਲਆਮ ਮਸੋਪੋਤਾਮੀਆ ਂਦੇ ਫ਼ਤੋਂਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਓਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) 5 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ
ਿਬਲਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ

ਅਸੀਸ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਮੋਨੀ ਅਤੇ ਮੋਆਬੀ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ
ਹੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।

ਉਹ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ

7 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਦੋਮੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਿਕਉਂ ਿਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਮਸਰੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜਨਬੀ ਸੀ। 8 ਅਦੋਮੀਆ ਂਅਤੇ
ਿਮਸਰੀਆ ਂਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸੱਕਦੇ
ਹਨ।

ਫ਼ੌਜੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ

9 “ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼
ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। 10 ਜੇ
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਸੁਪਨਦੋਸ਼
ਕਾਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਉੱਥੇ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਤਾ,ਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

12 “ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਿਜਹੀ ਥਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਹਾਜ਼ਤ ਰਫ਼ਾ ਕਰ ਸੱਕੋ। 13 ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰਾ ਂਨਾਲ ਧਰਤੀ ਖੋਦਣ ਲਈ ਇੱਕ
ਡੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਫ਼ੇਰ ਹਾਜ਼ਤ ਰਫ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਟੋਆ
ਪੁੱਟੋ। 14 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰੇ
ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਘਰਿਣਤ ਸ਼ੈਅ ਨਜ਼ਰ
ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ

15 “ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 16

ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਜੱਥੇ ਚਾਹੇ ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।

17 “ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਰਦ ਜਾ ਂਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਵੇਸਵਾ ਨਹੀਂ
ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 18 ਮਰਦ ਜਾ ਂਔਰਤ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਧੰਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਉਸ ਧੰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸੱਕਦਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਜਸਮਾ ਦਾ
ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

19 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਧਾਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ
ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਸੂਦ ਿਲਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੋਵੇ, 20

ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸੋਂ ਸੂਦ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੋਲੋਂ
ਸੂਦ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਬਧੀਆ ਂਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।

21 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਾ ਲਾਉ। ਿਕਉਂਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ ਦੇਵੋਂਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋਵੋਂਗੇ। 22 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
23 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਕਰੋਂਗੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਹ
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ

ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 22:20 143 ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 23:23



24

25

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਸਮ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

24 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿਜੰਨੇ
ਚਾਹੋ ਅੰਗੂਰ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਆਪਣੀ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ
ਪਾਕੇ ਨਹੀਂ ਿਲਜਾ ਸੱਕਦੇ। 25 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਘੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਬੱਲੀਆ ਂਤੋੜਕੇ ਿਜੰਨੀਆ ਂਚਾਹੋ
ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਅਨਾਜ ਵੱਢਣ ਲਈ ਦਾਤਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕਦੇ।

“ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਦ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ
ਲੱਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ

ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2

ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ
ਸੱਕਦੀ ਹੈ। 3 ਪਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਪਤੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4 ਜੇ ਉਹ ਆਦਮੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੰਦਾ, ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਾ ਂਜੇ ਨਵਾ ਂਪਤੀ ਮਰ ਜਾਵੇ,
ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ
ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।

5 “ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾ-ਂਨਵਾ ਂਿਵਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ
ਿਵਆਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਿਦਉ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ
ਪਾਸੋਂ ਭੋਜਨ ਖੋਹਣ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

7 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਵੇ-ਆਪਣੇ ਹੀ
ਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਵਾਕਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਅਗਵਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਬਦੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

8 “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਭਆਨਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਿਵੱਚ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਲੇਵੀ
ਜਾਜਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਕਰੋ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 9 ਚੇਤੇ
ਰੱਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਰਯਮ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ।

10 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਧਾਰ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਕੁਝ
ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਘ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। 13 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਕੋਲ
ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਮਲ ਸਮਝੇਗਾ।

14 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਭਾੜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ
ਕੋਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ। 15

ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਿਦਉ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦੇ ਤਾ ਂਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ
ਭਾਗੀ ਹੋਵੋਂਗੇ।

16 “ਮਾਿਪਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦ੍ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਣ
ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੀ ਿਕਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਣ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਿਸਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਮੰਦੀ ਕਰਨੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

17 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਅਤੇ
ਯਤੀਮਾ ਂਨਾਲ ਿਨਰਪੱਖ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਧਵਾ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਕੱਪਿੜਆ ਂਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 18 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਗਰੀਬ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ
ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾ ਂਨਾਲ
ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ

19 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਛੱਡ ਆਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ
ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ,ਂ ਯਤੀਮਾ ਂਅਤੇ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਲਈ
ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਛੱਡ ਿਦਉਗੇ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। 20 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਝਾੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਹਣੀਆ ਂਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਜਹੜੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਆਵੋਂਗੇ ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ,ਂ
ਯਤੀਮਾ ਂਅਤੇ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। 21 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅੰਗੂਰਾਂ
ਦੀਆ ਂਵੇਲਾ ਂਤੋਂ ਅੰਗੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਂਉੱਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਅੰਗੂਰ ਲੈਣ
ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ,ਂ ਯਤੀਮਾ ਂਅਤੇ
ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਲਈ ਹਨ। 22 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਇਸੇ
ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾ ਂਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ

“ਜੇਕਰ ਦੋ ਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਨਆਕਂਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ
ਿਕ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। 2 ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਹ ਿਨਆਂ

ਕਰੇ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਿੜਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ
ਿਲਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਣਾ ਮੁਜਿਰਮ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀਆ ਂਨਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਿਨਆ ਂਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ
ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। 3 ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲ੍ਹੀਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਚਾਲ੍ਹੀਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

4 “ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਗਹੁਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਦਂਾ, ਉਸ ਨੂੰ
ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

5 “ਜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੇਔਲਾਦਾ
ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਮਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਅਜਨਬੀ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਵਆਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਉਸ ਵੱਲ
ਇੱਕ ਿਦਉਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 6 ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚੇਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਜੇ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾ ਂਭਰਾ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਸਬੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਆਗੂਆ ਂਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ ਪਤੀ
ਦਾ ਭਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਨਭਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ।’ 8 ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,’ 9 ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ
ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਂ
ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ
ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਇਹ ਸਲੂਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ!’
10 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਿਣਆ
ਜਾਵੇਗਾ ‘ਿਜਸ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ।’

11 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੜ-ਝਗੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਇਦ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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12 ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇ ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

13 “ਅਿਜਹੇ ਵੱਟੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੇ ਜਾ ਂਤਾ ਂਬਹੁਤੇ ਹਲਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਂਬਹੁਤੇ ਭਾਰੇ
ਹੋਣ। 14 ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਵੱਟੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੇ ਜਾ ਂਤਾ ਂਬਹੁਤ ਵੱਡੇ
ਹੋਣ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋਣ। 15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਨਾਪ-ਤੋਂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ
ਸਮਾ ਜੀਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। 16

ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਨਾਪ-
ਤੋਲ ਿਵੱਚ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾ,ਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦਾ ਨਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

17 “ਉਸ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜਾ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। 18 ਅਮਾਲੇਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਹੜੇ ਸੁਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। 19 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਂਤੋਂ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦਾ ਨਾਮੋ-ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਮਟਾ ਦੇਵੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ
ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਿਲਉ।

ਪਿਹਲੀ ਫ਼ਸਲ

“ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੋਂਗੇ। 2 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ

ਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਗਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ
ਟੋਕਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਉਸ
ਥਾ ਂਲੈ ਜਾਵੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। 3 ਉਸ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਜਾਵੋ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਿਗਆ ਹਾ!ਂ’

4 “ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। 5 ਫ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਆਖੋਂਗੇ: ‘ਮੇਰਾ ਪੁਰਖਾ ਇੱਕ
ਖਾਣਾਬਦੋਸ਼ ਅਰਾਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹ ਿਪਆ। ਜਦੋਂ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਬਣ ਿਗਆ-ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ 6

ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ
ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਵਾਈ।
7 ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀਆਂ
ਸਮੱਿਸਆਵਾ,ਂ ਸਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਵੇਖ ਲਈਆ।ਂ 8

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ
ਿਲਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਿਦਖਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆ।ਂ 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ-ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਨਆਮਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ। 10

ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਫ਼ਸਲ
ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ’

“ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲਾ ਂਦੀ ਟੋਕਰੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੱਗੇ
ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ

ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦੇ
ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਸਾਝਂੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

12 “ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹ ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਫ਼ਸਲਾ ਂਦਾ ਦਸਵੰਧ ਲੇਵੀਆ,ਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ,ਂ
ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਯਤੀਮਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ
ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਿਹੱਸਾ
ਕੱਢ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ, ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ, ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ
ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੁਿਲਆ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ 14 ਮੈਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸੋਗ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਹੱਸਾ ਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ
ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
15 ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਘਰ, ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਠਾ ਂਤੱਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਉ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।’

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ

16 “ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਤੇ
ਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਹੇ-ਿਦਲੋਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। 17 ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਉਣ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਅਤੇ ਚੱਲਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨੇਮਾ ਂਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ
ਹੈ। 18 ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਲੋਕਾ ਂਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
19 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਮੂਹ ਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਸ਼ੁਹਰਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰ

ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ
ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 2 ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ

ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਦਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਨੂੰ
ਪਲਸਤਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਉੱਤੇ ਇਸ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

4 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਏਬਾਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਿਟਕਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਲਸਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਲਈ
ਪੱਥਰਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ
ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। 6 ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ। ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਲਈ ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੋ। 7 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸੰਗ ਿਮਲਜੁਲ ਕੇ
ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। 8 ਇਸ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਪੱਥਰਾ ਂਉੱਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਲਖੋ।”
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ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਰਾਪਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ

9 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਇਸਰਾਏਲੀਓ! ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। 10 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ
ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

11 ਉਸੇ ਿਦਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, 12 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਉ, ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਗਿਰੱਜ਼ੀਮ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂਸਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ: ਿਸਿਮਓਨ, ਲੇਵੀ, ਯੂਡਾ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ,
ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ। 13 ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਏਬਾਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਖਲੋਕੇ ਸਰਾਪ ਪੜ੍ਹਨਗੇ: ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ, ਆਸ਼ੇਰ, ਜ਼ਬੁਲੂਨ, ਦਾਨ ਅਤੇ
ਨਫ਼ਤਾਲੀ।

14 “ਲੇਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਖਣਗੇ:
15 “‘ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਝੂਠਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ
ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਕਾਰੀਗਰ
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਿਸਰਫ਼ ਮੂਰਤੀਆ ਂਹੀ ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ!’
“ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਆਮੀਨ!’
16 “ਲੇਵੀ ਆਖਣਗੇ, ‘ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਇਹੋ
ਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਂਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾ-ਂ
ਬਾਪ ਦੀ ਇਜੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’
“ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਆਮੀਨ!’
17 “ਲੇਵੀ ਆਖਣਗੇ, ‘ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਲਗਣ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ!’
“ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਆਮੀਨ!’
18 “ਲੇਵੀ ਆਖਣਗੇ, ‘ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀ
ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦਾ!’
“ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਆਮੀਨ!’
19 “ਲੇਵੀ ਆਖਣਗੇ, ‘ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ,ਂ
ਯਤੀਮਾ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ!’
“ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਆਮੀਨ!’
20 “ਲੇਵੀ ਆਖਣਗੇ, ‘ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹੋ ਕੁਝ ਿਲਆ
ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸੀ!’
“ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਆਮੀਨ!’
21 “ਲੇਵੀ ਆਖਣਗੇ, ‘ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”
“ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਆਮੀਨ!’
22 “ਲੇਵੀ ਆਖਣਗੇ, ‘ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ
ਜਾ ਂਮਤ੍ਰੇਈ ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”
“ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਆਮੀਨ!’
23 “ਲੇਵੀ ਆਖਣਗੇ, ‘ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ
ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ!’
“ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਆਮੀਨ!’
24 “ਲੇਵੀ ਆਖਣਗੇ, ‘ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫ਼ਿੜਆ ਨਾ ਜਾਵੇ!’
“ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਆਮੀਨ!’
25 “ਲੇਵੀ ਆਖਣਗੇ, ‘ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ
ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ!’
“ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਆਮੀਨ!’
26 “ਲੇਵੀ ਆਖਣਗੇ, ‘ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ
ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ।’
“ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਆਮੀਨ!’

ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਸਾਂ

“ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣ
ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਂਗੇ
ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਸਰਮੌਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। 2 ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਆਸੀਸਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਉਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

3 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇਗੀ।

4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇਗੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਅਸੀਸਮਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਦੇਵੇਗੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਂ ਸੰਤਾਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਸਮਈ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵੱਿਛਆ ਂਨਾਲ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਲੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਅਸੀਸਮਈ ਹੋਣਗੇ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਕਿਰਆ ਂਅਤੇ ਭਾਿਂਡਆ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।

6 ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸਮਈ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲਈ ਜਾਵੋਂਗੇ
ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਬਣਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੋਂਗੇ।
7 “ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ

ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ
ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਸਿਤਆ ਂਤੋਂ
ਦੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ!

8 “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹੈ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ ਬਨਾਵੇਗਾ, ਿਜਹਾ ਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। 10 ਫ਼ੇਰ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ
ਡਰਨਗੇ।

11 “ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਨਆਮਤਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗਾਵਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਛੇ
ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇਣ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12 ਯਹੋਵਾਹ
ਆਕਾਸ਼, ਆਪਣੀਆ ਂਅਸੀਸਾ ਂਦੇ ਦਾਲਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ
ਲਈ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਬਾਿਰਸ਼ ਘੱਲੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। 13

ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਪੂਛ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਹੋਵੋਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾ ਂਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਹੁਕਮਾ
ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 14 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਦਲਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾ ਂਸੱਜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਰਾਪ

15 “ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ-ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਮ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ-ਂਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ:ਂ

16 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਸਰਾਪ ਿਮਲੇਗਾ।

17 ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਕਿਰਆ ਂਅਤੇ ਭਾਿਂਡਆ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਮਲੇਗਾ
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ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
18 ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੇ ਜਾਵੋਂਗੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਮਲੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਮਲੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਿਛਆਂ
ਅਤੇ ਲੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਮਲੇਗਾ।

19 ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੇ ਜਾਵੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲਈ ਜਾਵੋਂਗੇ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਪਰਤੋਂਗੇ।
20 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਫ਼ਤਾ ਂਿਲਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਨਰਾਸ਼ਾ
ਅਤੇ ਮੁਿਸ਼ਕਲਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਂਗੇ। ਉਹ, ਅਿਜਹਾ ਓਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਕਰਦਾ
ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਬਦ ਕਰਨੀਆ ਂਕਾਰਣ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਜਾਦਂੇ। 21 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੇ-ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੇ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ, ਬੁਖਾਰ
ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਿਭਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਕਾ
ਭੇਜੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੀਕ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 23 ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ
ਆਕਾਸ਼ ਪਾਿਲਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਪੱਤਲ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠਾ ਂਦੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਹੇ ਿਜੰਨੀ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗੀ। 24 ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਿਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ-ਆਕਾਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਰੇਤ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਹੀ ਿਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਓਨਾ ਿਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਿਡੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੇ।

25 “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਵੋਂਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਸੱਤ ਵੱਖੋ-
ਵੱਖਰੇ ਰਸਿਤਆ ਂਤੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਗੀਆ,ਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ
26 ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆ ਂਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਨਗੀਆ।ਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

27 “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਿੜਆ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੌਲੀਆ,ਂ ਿਰਸਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮਾ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ
ਖੁਜਲੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। 28 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। 29 ਿਦਨ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ
ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀ ਵਾਗਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਕੰਮ
ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਚੁਰਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

30 “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਂਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਸ
ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਨਾਵੋਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਰਹੋਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰਾ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਵੋਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 31 ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗਾਵਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਸਾਹਮਣੇ
ਿਜ਼ਬਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵੋਂਗੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਤੇ ਲੈ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਭੇਡਾ ਂਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

32 “ਹੋਰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆ-ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆ,ਂ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੋਂਗੇ।

33 “ਉਹ ਕੌਮ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਹੜੱਪ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਦਸਲੂਕੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾ ਿਮਲਣਿਗਆ।ਂ 34 ਿਜਹੜੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਂਗੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆ!ਂ 35 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਲਾਜ਼ ਿਰਸਦੇ
ਫ਼ੋਿੜਆ ਂਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਿਡਆ ਂਅਤੇ ਲੱਤਾ ਂਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਫ਼ੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹਿਸਆ ਂਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ-ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾ ਂਦੀਆਂ
ਤਲੀਆ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦੀ ਿਟਸੀ ਤੱਕ।

36 “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਓੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪੱਥਰ
ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਂਗ਼ੇ। 37 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦੀਆ ਂਆਫ਼ਤਾ ਂਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਗੇ।

ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਰਾਪ

38 “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਬੀਜ ਬੀਜੋਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸਲ
ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਕੀੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ।
39 ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰਾ ਦੇ ਖੇਤ ਉਗਾਉਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰੋਂਗੇ,
ਪਰ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਗੂਰ ਜਾ ਂਮੈਅ ਹਾਿਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੋਂਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਅੰਗੂਰਾ ਂਨੂੰ
ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। 40 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾ ਂਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੋਂਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਜ਼ੈਤੂਨ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। 41 ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆ-ਂਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕੋਂਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਫ਼ੜ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਿਲਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।
42 ਿਟੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਦੇਣਗੇ। 43 ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਲਵੋਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ
ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨ ਹੋਵਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਝੰ, ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਿਜਵੇਂ ਿਸਰ ਿਜਸਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ
ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਛ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੋਵੋਂਗੇ।

45 “ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ
ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੜਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਜਾਦਂੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆ ਂਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਨੇਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। 46 ਇਹ
ਸਰਾਪ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਵਾਪਰੀਆ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ।

47 “ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾ ਂਅਸੀਸਾ ਂਿਦੱਤੀਆ,ਂ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਿਦਲੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 48 ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਭੇਜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ, ਿਪਆਸੇ, ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਾਹ
ਹੋ ਜਾਣ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੂਲਾ ਪਾਵੇਗਾ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਾਪ

49 “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਿਡਉਂ ਇੱਕ ਕੌਮ
ਿਲਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼
ਵਾਗਂ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। 50 ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਿਬਰਧ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਮਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਗੇ। 51 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਿਦੰਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਨਾਜ, ਮੈਅ, ਤੇਲ, ਗਾਵਾ, ਭੇਡਾ ਜਾਂ
ਬੱਕਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ।

52 “ਉਹ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਲੰਮੀਆ ਂਮਜ਼ਬੂਤ
ਕੰਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਪਰ ਉਹ ਕੰਧਾ ਢਿਹ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਸਮੇਤ, ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ
ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। 53 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ
ਭੋਗੋਂਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ
ਲੈਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨੇੰ ਭੁੱਖੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੀਆ-ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਲਵੋਂਗੇ-ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਖਾਵੋਂਗੇ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।

54 “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਮਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਿਲਮ ਬਣ
ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ
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ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਦਗਰਜ਼
ਹੋਵੇਗਾ। 55 ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

56 “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਮਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ
ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਨੰੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਿਕਧਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ
ਇਨੰੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਸਾਝਂਾ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗੀ। 57 ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੁਆਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੁਆਕ ਨਾਲ ਿਨਕਲੇ
ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਉਦੋਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।

58 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਤਾਂ 59 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾਂ
ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਬਹੁਤ ਿਭਆਨਕ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 60 ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦੇਖੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਲਆਵੇਗਾ।
61 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾ ਂਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਵੀ ਿਲਆਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੇ। 62 ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੋਕ ਇਨੇੰ ਹੋਣ ਿਜੰਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ
ਬਚਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

63 “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ
ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਲੋਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। 64 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਿਖੰਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਿਖੰਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਰਨਾ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

65 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾ ਂਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਿਫ਼ਕਰਾ
ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਥੱਕੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ
ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ। 66 ਤੁਸੀਂ ਖਤਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਜੀਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈਭੀਤ
ਰਹੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਭੈਭੀਤ ਰਹੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 67 ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਂਗੇ, ‘ਕਾਸ਼ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਾਮ
ਹੁੰਦੀ।’ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਂਗੇ, ‘ਕਾਸ਼ ਿਕ ਇਹ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ।’ ਉਸ ਡਰ
ਕਾਰਣ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਾਰਣ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਂਗੇ। 68 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਮਸਰ ਵਾਪਸ
ਭੇਜੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾ ਂਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ,
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮਾ ਵਾਗਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋਂਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ।”

ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਹੇਰੋਬ ਪਰਬਤ ਿਵਖੇ ਇੱਕ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ

ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਆਬ ਿਵਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ
ਹੈ।

2 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਿਰਆ।

ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 3 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਸਾਰੀਂ ਵੱਡੀਆ ਂਆਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ, ਵੇਖੇ। 4 ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ। 5

ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆ ਂਨਹੀਂ ਘਸੀਆ।ਂ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਸਮਝ ਸੱਕੋ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੈ।

7 “ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਹਸ਼ਬੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ
ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਓਗ।, ਸਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। 8 ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 9 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਨੂੰ
ਮੰਨੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਹੋਵੋਂਗੇ।

10 “ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖਲੋਤੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ, ਅਿਧਕਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ
ਇੱਥੇ ਹਨ। 11 ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ-ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਲੱਕੜੀਆ ਂਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। 12 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 13 ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਇਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ-ਂਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਸੀ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਾ ਸਮੇਤ, ਿਸਰਫ਼
ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ। 15 ਉਹ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਡੇ
ਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ
ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀ
ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 16 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹੰਦੇ ਸਾ।ਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾ।ਂ 17 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਿਘਰਣਾਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਖੀਆ-ਂਉਹ ਬੁੱਤ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੱਕੜ, ਪੱਥਰ, ਚਾਦਂੀ
ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। 18 ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ, ਪਿਰਵਾਰ ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਹਰੀਲੀਆ ਂਜੜ੍ਹਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕੌੜੇ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

19 “ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਰਾਪਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਇਹ
ਆਖਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ, ‘ਮੈਂ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ।’ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਸਰਫ਼
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਮੰਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਲਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ
ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ।

22 “ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਖਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਿਕਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀਆ ਂਸਨ। 23 ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ-ਲੂਣ ਲਗੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ
ਧਰਤੀ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ-
ਘਾਹ ਫ਼ੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਸਦੂਮ, ਅਮੂਰਾਹ, ਅਦਮਾਹ ਅਤੇ ਸਬੋਈਮ ਦੀ
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ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋਕੇ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

24 “ਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਪੁੱਛਣਗੀਆ,ਂ ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇਨੰਾ ਕਿਹਰਵਾਨ ਿਕਉਂ ਸੀ?’ 25 ਜਵਾਬ ਇਹ
ਹੋਵੇਗਾ: ‘ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕਰਾਨਾਮਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। 26 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ-ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰਨ। 27 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਿਲਆਦਂੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 28

ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੀਕ ਹਨ।’

29 “ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਸੱਿਖਆਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹਨ! ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਉਸ
ਨੇਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਿਪਸ ਪਰਤਨਗੇ

“ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆ ਂਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸਾ ਂਤੋਂ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਾਪਾ ਤੋਂ ਮੰਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ।ਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼
ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੋਂਗੇ। 2 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਨੋ-ਮਨੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਦੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 3 ਫ਼ੇਰ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਫ਼ੇਰ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਖਡਾਇਆ ਸੀ। 4 ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਿਹਿਸਆ ਂਵੱਲ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇਗਾ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਿਰਖਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਨਾਲੋਂ
ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। 6 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਤਹੇ
ਿਦਲੋਂ ਿਪਆਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵੋਗੇ!

7 “ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 8 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ
ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 9 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ
ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਲਾਦ ਦੀ ਅਸੀਸ
ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗਾਵਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਛੇ
ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾਂ
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹਾ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 10 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਸੂਲਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਿਜਹੜੇ ਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਦੀ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦਾ

ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਇਹ
ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ

ਜੀਵਨ ਜਾ ਂਮੌਤ

11 “ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ
ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸੱਕੋ, ‘ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ
ਸੱਕੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸੱਕੀਏ।’ 13 ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸੱਕੀਏ, ‘ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੱਕੀਏ ਅਤੇ
ਅਮਲ ਕਰ ਸੱਕੀਏ।’ 14 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਮੰਨ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

15 “ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਿਵੱਚਕਾਰ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 16 ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ,ਂ ਿਨਆਵਾ ਂਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋਗੇ ਅਤੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਧ
ਜਾਵੋਂਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਬਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। 17 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਦੇਿਵਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, 18 ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ
ਿਜਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਂਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ।

19 “ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਰਸਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਲਈ
ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਂਤਾ ਂਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾ ਂਮੌਤ ਚੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਹਲੀ ਚੋਣ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੋਣ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰੋ! ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਜਉਣਗੇ। 20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਉਸ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ! ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ-ਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨਵਾ ਂਆਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ
ਆਖੇ। 2 ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹੁਣ 120 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ: ‘ਤੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀ ਜਾਵੇਂਗਾ’ 3

ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ
ਕਰੇਗਾ! ਯਹੋਵਾਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਲਵੋਂਗੇ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4 “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਓਗ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਅਮੋਰੀ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਕਰੇਗਾ! 5 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਹਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੀ ਸੀ। 6 ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ! ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”

7 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣੀ। ਤੂੰ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਂਗਾ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਬਨਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
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ਉਹ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ
ਕਰੀ। ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੀ।”

ਮੂਸਾ ਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਿਲਖਦਾ ਹੈ

9 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਲਖਕੇ ਲੇਵੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ
ਿਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ।
ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਿਦੱਤੀ। 10 ਫ਼ੇਰ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾ
ਬਾਦ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹ ੇ, ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡੇਿਰਆ ਂਦੇ ਪਰਬ ਉੱਤੇ ਪਿੜ੍ਹਆ ਜਾਵੇ। 11

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਖਾਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਨਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 12 ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਕਰੋ-ਆਦਮੀਆ,ਂ ਔਰਤਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ। ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਸੁਨਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 13 ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਨਣਗੇ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ
ਹੀ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਵੋਂਗੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ

14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੇਹਾਤਂ ਦਾ ਸਮਾ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਲੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ
ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ
ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਗਏ।

15 ਯਹੋਵਾਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਖਲੋਿਤਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਬੱਦਲ ਦੇ
ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। 16 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇਂਗਾ
ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ
ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਹੋਰਨਾ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ-ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਝੂਠੇ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 17 ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਬਹੁਤ
ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
ਪੈਣਗੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਆਖਣਗੇ, ‘ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ
ਵਾਪਰੀਆ ਂਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ 18 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਦੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

19 “ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ ਿਲਖ ਲੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਸੱਖਾ। ਇਹ ਗੀਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। 20

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ-ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਨਆਮਤਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜੀਵਨ ਅਮੀਰ
ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਦੇਵਿਤਆ ਂਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। 21 ਫ਼ੇਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਪੈਣਗੀਆ।ਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ
ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਮੈਂ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ। ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ
ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

22 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਗੀਤ ਿਲਖ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੀਤ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਾ ਿਦੱਤਾ।

23 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣ। ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਂਗਾ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

ਮੂਸਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

24 ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆ ਂਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਖ
ਿਲਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਕਤਾਬ ਮੁਕਾਈ, 25 ਉਸ ਨੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ।
(ਇਹ ਆਦਮੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ।) ਮੂਸਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ, 26 “ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਪੋਥੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦਉ। ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। 27 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹੋ। ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ
ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਂਗੇ। 28 ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ
ਅਿਧਕਾਿਰਆ ਂਅਤੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾਗਂਾ। 29 ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬਣ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ
ਹਟ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਿਦਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਕਾਰਣ ਕਿਹਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ।”

ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੀਤ

30 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਇਹ
ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੀਕ ਗਾਇਆ।

“ਅਕਾਸ਼ੋ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਗਂਾ,
ਧਰਤੀਏ, ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬੋਲਾ ਂਨੂੰ।

2 ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਵਸਥਾ ਬਰੱਖਾ ਵਾਗਂ ਉਤਰਨਗੀਆ,ਂ
ਿਜਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧੁੰਦ ਿਡੱਗਦੀ ਹੈ,

ਿਜਵੇਂ ਕੋਮਲ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਹਰੇ ਪੌਿਦਆ ਂਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਦਾ ਹੈ।

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ,
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

4 “ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਹੈ
ਉਸਦਾ ਕਾਰਜ ਸਂਪੁਰਨ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਧਰਮੀ ਹਨ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ।
ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ।

5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕਾਰਣ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਝੂਿਠਆ ਦੀ ਇੱਕ ਗਠੜੀ ਹਨ।

6 ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ! ਤੁਸੀਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ
ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਲੋਕ ਹੋ।

ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਜਆ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

7 “ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ।

ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ; ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਪੁੱਛੋ; ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ।

8 ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਰਹੱਦਾ ਂਥਾਪੀਆ ਂਸਨ।
ਉਸ ਨੇ ਓਨੀਆ ਂਹੀ ਕੌਮਾ ਂਸਾਜੀਆ ਂਸਨ ਿਜੰਨੇ ਿਕ ਇੱਥੇ ਦੂਤ ਹਨ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ;
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ਯਾਕੂਬ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ।
10 “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ (ਇਸਰਾਏਲ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੂਥਲ ਅੰਦਰ,
ਇੱਕ ਸੱਖਣੀ ਹਵਾਦਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਿਭਆ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ
ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰੱਿਖਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵਾਗਂ

ਕੀਤੀ ਸੀ।
11 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ, ਬਾਜ ਵਾਗਂ ਸੀ। ਬਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ

ਉੱਡਣਾ ਿਸੱਖਾਉਣ ਲਈ ਆਲ੍ਹਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਧੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾ ਂਲੈ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੈ।

12 ਇੱਕਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ
ਉਸ ਨੇ ਚੱਟਾਨਾ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਿਹਦ,
ਸਖਤ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।

14 ਵੱਗ ਤੋਂ ਮਖਣ ਨਾਲ, ਇੱਜੜ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ,
ਲੇਿਲਆ ਂਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆ ਂਤੋਂ ਚਰਬੀ ਨਾਲ,

ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਭੇਡੂਆ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਕਣਕ ਨਾਲ।
ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਲਾਲ ਰਸ ਤੋਂ ਮੈਅ ਪੀਤੀ।

15 “ਹਰ ਯਸ਼ੁਰੂਨ ਮੋਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਝੋਟੇ ਵਾਗਂ ਛੜਾ ਂਮਾਰਦਾ ਸੀ।
(ਹਾ,ਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਿਮਲੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਹੋ ਿਗਆ

ਸੀ।)
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਿਗਆ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।

16 ਹੋਰਨਾ ਦੇਿਵਤਆ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈਰਖਾਲੂ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੈੜੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਭੂਤਾ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਜੋ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਹ ਨਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ,
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।

18 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸਨੇ ਤੁਸਾ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ;
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਿਜਸਨੇ ਤੁਸਾ ਂਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

19 “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਿਗਆ।
ਉਸ ਦੇ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਧਵਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

20 ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਪਰਤ
ਜਾਵਾਗਂਾ

ਅਤੇ ਦੇਖਾਗਂਾ ਫ਼ੇਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ!
ਉਹ ਿਵਦ੍ਰੋਹੀ ਹਨ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਵ੍ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ!

21 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ (ਭੂਤਾ ਨਾਲ) ਿਜਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਈਰਖਾਲੂ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਈਰਖਾਲੂ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜੇ

ਸੱਚੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਮੂਰਖ ਕੌਮ

ਹਨ।
22 ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਬਲ ਉੱਠੇਗਾ
ਿਜਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਕਬਰ ਤੀਕ,

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੋਈ ਪਰਬਤਾ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਤੀਕ ਬਲਦੀ ਹੈ!

23 “‘ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਲਆਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਚੱਲਾ ਿਦਆਗਂਾ।
24 ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਿਗਆ।ਂ

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਭੇਜ ਿਦਆਗਂਾ
ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਡੱਸਣਗੇ।

25 ਸੜਕਾ ਂਉੱਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਅੰਦਰ ਿਭਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ

ਿਸਪਾਹੀ ਗੱਬਰੂਆ ਂਅਤੇ ਮੁਿਟਆਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਹ ਜੁਆਕਾ ਅਤੇ ਬੁਿਢਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।

26 “‘ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਸੀ
ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭੁੱਲ ਜਾਣ!

27 ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਆਖਣਗੇ,
ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ

ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਆਖਣਗੇ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਿਜੱਤ ਗਏ!”’

28 “ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਕੌਮ ਹਨ।
ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ।

29 ਜੇ ਉਹ ਿਸਆਣੇ ਹੁੰਦੇ,
ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਦਂੇ।
ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਦਂੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।

30 ਕੀ ਇੱਕਲਾ ਬੰਦਾ 1,000 ਬੰਿਦਆ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਦੋ ਬੰਦੇ 10,000 ਬੰਿਦਆ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਆ ਂਦੁਸ਼ਮਣਾ

ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚੱਟਾਨ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ)
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾ ਵਾਗਂ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ!

31 ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਸਾਡੀ ਚੱਟਾਨ ਵਾਗਂ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ!

32 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਵੇਲਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੇਤ,
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਵਾਗਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੰਗੂਰ ਜ਼ਿਹਰ ਿਜੰਨੇ ਕੌੜੇ ਹਨ।
33 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੈਅ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਿਹਰ ਵਰਗੀ ਹੈ।

34 “‘ਮੈਂ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹਾ!ਂ
ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

35 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਿਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ ਅਤੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।’

36 “ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ;
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਹ ਦੇਖਗਾ ਿਕ ਗੁਲਾਮ
ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਨ।

37 ਤਦ ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖੇਗਾ, ‘ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਤੇ?
ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਉਹ “ਚੱਟਾਨ”, ਿਜਸ ਵੱਲ ਉਹ ਆਸਰੇ ਲਈ ਪਰਤੇ ਸਨ?

38 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਚਰਬੀ ਖਾਧੀ,
ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਦੀ ਮੈਅ ਪੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਉੱਠਣ ਿਦਉ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਦਉ!
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਦਉ।

39 “‘ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਿਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਹਾ!ਂ
ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ।

ਮੈਂ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੌਤ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
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ਕੋਈ ਵੀ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸੱਕਦਾ!
40 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ

41 ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਗਂਾ

ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਿਖਲਾਫ਼ ਵਰਤਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।

42 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਣਗੇ,
ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਦੇ ਿਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।’

43 “ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ

ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਮੂਸਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਿਸੱਖਾਉਂਦਾ ਹੈ

44 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ। 45 ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੱਸ ਹਿਟਆ, 46 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਿਵੱਚਲੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਾਲਨ ਕਰਨ।
47 ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹਨ! ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਦੀ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੋਂਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।”

ਨਬੋ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ

48 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
49 “ਅਬਰੀਮ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਜਾ। ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਆਬ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਬੋ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਜਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਕਨਾਨ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇਖ ਸੱਕੇਂਗਾ
ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 50 ਤੇਰਾ ਦੇਹਾਤਂ
ਉਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ,
ਿਜਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਹੋਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਮਿਰਆ ਸੀ। 51 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇਸ਼ ਨੇੜੇ ਮਰੀਬਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਂਕੰਢੇ
ਸੀ। ਇਹ ਥਾ ਂਸੀਨਈ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਸਾਇਆ
ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ।ਂ 52 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।”

ਮੂਸਾ ਦੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ

ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਸ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੂਸਾ ਨੇ, ਆਪਣੀ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। 2 ਮੂਸਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ,

“ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਆਇਆ,
ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੇਈਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ
ਚਮਕਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਪਾਰਾਨ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਗਂ ਚਮਿਕਆ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪਿਵੱਤਰ

ਹਸਤੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਆਇਆ।
3 ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਾਹ ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਿਬਵਸਥਾ ਿਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ!

4 ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਬਵਸਥਾ ਿਦੱਤੀ।

ਉਹ ਸਾਖੀਆ ਂਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹਨ।
5 ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਯਸ਼ੁਰੂਨ (ਇਸਰਾਏਲ) ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ।

ਰਊਬੇਨ ਦੀ ਅਸੀਸ

6 “ਰਊਬੇਨ ਜੀਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਮਰੇ!
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਿਸਰਫ਼ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣ!”

ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਅਸੀਸ

7 ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ,ਂ
“ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ

ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਲੈ ਆ।

ਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਅਤੇ
ਆਪਿਣਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ।”

ਲੇਵੀ ਦੀ ਅਸੀਸ

8 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਲੇਵੀ ਬਾਰੇ ਆਖੀਆ,ਂ
“ਲੇਵੀ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ।
ਉਹ ਉਰੀਮ ਅਤੇ ਤੁੰਮੀਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮੱਸਾਹ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਲੇਵੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰੱਿਖਆ ਸੀ।
ਮਰੀਬਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਂਿਵਖੇ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਨ।

9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰਾ, ਯਹੋਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ,
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨਾਲੋ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ।ਂ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਿਣਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ।

10 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਬਧੀਆ ਂਿਸੱਖਾਉਣਗੇ।
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਧੀ ਿਸੱਖਾਉਣਗੇ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਣਗੇ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।

11 “ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਲੇਵੀ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ।
ਉਸ ਦੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ।

ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ!
ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ।”

ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਅਸੀਸ

12 ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਵਾਹ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ ਰਹੇਗਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ।”

ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਅਸੀਸ

13 ਮੂਸਾ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਿਖਆ,
“ਸ਼ਾਲਾ ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਮੀਂਹ
ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜੋ।

14 ਸੂਰਜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫ਼ਲ ਦੇਵੇ।
ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤਮ ਫ਼ਲ ਿਲਆਵੇ।

15 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਹਾੜੀਆ ਂਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਬਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਧੀਆ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।

16 ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਰਬੋਤਮ ਫ਼ਲ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ।
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ਇਸ ਲਈ ਝਾੜੀ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਫ਼ਲ ਦੇਵੇ।
17 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਪਿਹਲੋਠੇ
ਬਲਦ ਵਾਗਂ ਤੇਜਸਵੀ ਹਨ।

ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ!

ਹਾ,ਂ ਮਨੱਸ਼ਹ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕ ਹਨ,
ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਕੋਲ 10,000 ਹਨ।”

ਜ਼ਬੁਲੂਨ ਅਤੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਸ

18 ਮੂਸਾ ਨੇ ਜ਼ਬੁਲੂਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਿਖਆ,
“ਜ਼ਬੁਲੂਨ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਂ।
ਿਯੱਸਾਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ।

19 ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਸੱਦਣਗੇ।
ਉਹ ਸਹੀ ਬਲੀਆ ਂਭੇਟ ਕਰਨਗੇ

ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਅਮੀਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਕੰਿਢਆ ਂਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੱਢਣਗੇ।”

ਗਾਦ ਦੀ ਅਸੀਸ

20 ਮੂਸਾ ਨੇ ਗਾਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਿਖਆ,
“ਉਸਤਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ, ਿਜਸਨੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੋਰ ਧਰਤੀ!
ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਗਾਦ।
ਲੇਿਟਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਚੀਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫ਼ੀਤੀ-ਫ਼ੀਤੀ।

21 ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੋਤਮ ਿਹੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਡਂਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ।

ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਉਸਦੇ।
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਜੋ ਨੇਕ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ।
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ।”

ਦਾਨ ਦੀ ਅਸੀਸ

22 ਮੂਸਾ ਨੇ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਿਖਆ:
“ਦਾਨ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਝਪਟਦਾ ਹੈ।”

ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਸ

23 ਮੂਸਾ ਨੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਿਖਆ:
“ਨਫ਼ਤਾਲੀ, ਤੂੰ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਹਾਿਸਲ ਕਰੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੂੰ ਗਲੀਲੀ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢੇ ਤੀਕ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰੇਂਗਾ।”

ਆਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅਸੀਸ

24 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਿਖਆ,
“ਆਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਭਾਗਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦਾ ਿਪਆਰ ਹੋਵੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਵੇ।

25 ਤੇਰੇ ਦਰਾ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਤਾਬਂੇ ਦੇ ਿਜੰਦਰੇ ਹੋਣਗੇ।
ਤੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਂਗਾ।”

ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

26 “ਕੋਈ ਯਸ਼ੁਰੂਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ!
ਉਹ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਕੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਬੱਦਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ, ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

27 ਸਦੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੇਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਉਸ ਦੀ ਸਦੀਵ ਸ਼ਕਤੀ
ਤੇਰਾ ਬਚਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ,

ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਦਆ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ‘ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ!’

28 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇਗਾ,
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੂਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।

ਉਹ ਧਰਤੀ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮੈਅ ਵਾਲੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਰੱਖਾ ਹੋਵੇਗੀ।

29 ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਚਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਵਰਗਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਬਚਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਿਜਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਲਤਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਮੂਸਾ ਦਾ ਦੇਹਾਤਂ

ਮੂਸਾ ਨਬੋ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ। ਮੂਸਾ ਮੋਆਬ ਦੀ ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਪਸਗਾਹ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਇਹ
ਥਾ ਂਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ

ਿਗਲਆਦ ਤੋਂ ਦਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਦਖਾਈ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਨਫ਼ਤਾਲੀ, ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਦਖਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਭੁਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਸਰੀ ਧਰਤੀ ਿਦਖਾਈ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨੇਗੇਵ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਦੀ ਿਦਖਾਈ ਿਜਹੜੀ ਸੋਆਰ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ, ਪਾਮ ਦੇ
ਰੁੱਖਾ ਂਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹੀ
ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਿਦਖਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ
ਸੱਕਦਾ।’”

5 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉੱਥੇ ਮੋਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਰ ਿਗਆ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੇਗੀ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਥਾ ਂਬੈਤ-ਪਓਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ
ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦੀ
ਕਬਰ ਠੀਕ ਿਕਹੜੇ ਥਾਵੇਂ ਹੈ। 7 ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਮਿਰਆ, ਉਹ 120 ਵਿਰ੍ਹਆ ਦਾ
ਸੀ। ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਤਕੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਦੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਚੰਗੀ
ਸੀ। 8 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ 30 ਿਦਨ ਤੱਕ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ। ਉਹ
ਸੋਗ ਦਾ ਸਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨਵਾ ਂਆਗੂ ਬਣਦਾ ਹੈ

9 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂਨ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

10 ਇਸਰਾਏਲ, ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ:
ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਿਫ਼ਰਊਨ, ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ।
12 ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਮਹਾਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲਾਂ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇਖੀਆ ਂਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆ।ਂ
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ਯਹੋਸ਼ੁਆ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਚੁਨਣਾ

ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਮੂਸਾ ਦਾ
ਸਹਾਇਕ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਗੁਜ਼ਰ

ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 3 ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਇਸ ਲਈ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦੇਵਾਗਂਾ। 4 ਿਹੱਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ (ਅਰਥਾਤ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ) ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੱਕ (ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਥਾ ਂਿਜੱਥੇ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦਾ ਹੈ) ਦੀ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਰਹੱਦਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਗਂਾ
ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾ।ਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਸੱਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਗਂਾ।

6 “ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਤੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲੈ ਸੱਕਣ।
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ
ਦੇਵਾਗਂਾ। 7 ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰੇ ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸ ਿਬਵਸਥਾ
ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾ ਂਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। 8

ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਕਰਨਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉੱਥੇ ਿਲਖੀਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾ ਂਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਂਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸੱਕੇਂਗਾ। 9 ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਭੈਭੀਤ ਨਾ
ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

10 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, 11 “ਖੈਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾਉ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ
ਆਖੋ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ, ‘ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਬਾਦ
ਅਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਲੈ
ਲਵਾਗਂੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।’”

12 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ
ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, 13 “ਯਾਦ
ਕਰੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾ ਂਦੇਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। 14 ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਧਰਤੀ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਤਨੀਆਂ
ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਸਮੇਤ ਰਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੜਾਕੂ ਬੰਦੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾ ਂਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ
ਥਾ ਂਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ

ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਮੂਸਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।”

16 ਫ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂੇ
ਿਜਸਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਂਗਾ! ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਗਂੇ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ
ਲਈ ਆਖੇਂਗਾ। 17 ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਖੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ
ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 18 ਫ਼ੇਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣ!”

ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਜਾਸੂਸ

ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਅਕਾਸੀਆ
ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਦੋ ਬੰਿਦਆ ਨੂੰ ਜਸੂਸਾਂ
ਵਜੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੱਿਲਆ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ,

ਖਾਸੱਕਰ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਰਾਹਾਬ ਨਾਮ ਦੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰੇ ਠਿਹਰੇ।
2 ਿਕਸੇ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਪੱਛਲੀ ਰਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੁਝ

ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਦੇਖਣ ਆਏ।”
3 ਇਸ ਲਈ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਹਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ: “ਉਨ੍ਹਾਂ

ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਛੁਪਾ ਿਜਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਠਿਹਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਿਲਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ।”

4 ਰਾਹਾਬ ਨੇ ਦੋ ਬੰਿਦਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹਾਬ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਦੋ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ
ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ। 5 ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਸੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਿਕਧਰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜਾਉ, ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਸੱਕੋ।” 6 (ਰਾਹਾਬ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ,ਂ ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਔਰਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲੈ
ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਘਾਹ ਿਵੱਚ
ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।)

7 ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾਂ
ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ
ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਦੇਖੀਆ ਂਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

8 ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੌਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ। ਪਰ ਰਾਹਾਬ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 9 ਰਾਹਾਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾ ਂਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹਨ। 10 ਅਸੀਂ
ਇਸ ਲਈ ਭੈਭੀਤ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਢੰਗਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ
ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ
ਇਹ ਵੀ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੇ ਦੋ ਰਾਿਜਆ ਂਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਓਗ
ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ
ਵੱਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। 11 ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾ।ਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਨੰਾ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸੱਕੇ। ਿਕਉਂਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
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ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ! 12 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ
ਕਰੋ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾਉ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੋਂਗੇ। 13 ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਜਉਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਉਂਗੇ-ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਮਾਤਾ, ਭਰਾਵਾ, ਭੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਵੋਂਗੇ।”

14 ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਇਆ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਦੇ ਦੇਵਾਗਂੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ
ਦੱਸੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇਵੇਗਾ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੋਵਾਗਂੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।”

15 ਰਾਹਾਬ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਹਾਬ ਨੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਰਸੇ ਰਾਹੀਂ ਿਖੜਕੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਠਾ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ। 16 ਫ਼ੇਰ ਰਾਹਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪੱਛਮ ਵੱਲ
ਪਹਾੜਾ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਜਾਉ ਤਾ ਂਜੋ ਭੁੱਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਲੈਣ।
ਉੱਥੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਤੱਕ ਛੁੱਪੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਜਾ ਸੱਕੋਂਗੇ।”

17 ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ
ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂੇ। 18 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਲ ਰੱਸਾ ਸਾਡੇ ਬਚ ਿਨਕਲਣ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ
ਆਵਾਗਂੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਲ ਰੱਸਾ ਆਪਣੀ ਿਖੜਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨ੍ਹ
ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ। 19

ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਗਂੇ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇਗਾ। ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ
ਹੋਵਾਗਂੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂੇ।
ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਦਉਂਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਗਂੇ।”

21 ਰਾਹਾਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਗਂੀ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਿਖਆ ਹੈ।” ਰਾਹਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ
ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਰਾਹਾਬ ਨੇ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ।

22 ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਥੇ
ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਠਿਹਰੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਿਤੰਨ
ਿਦਨਾ ਮਗਰੋਂ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਪਸ
ਚੱਲੇ ਗਏ। 23 ਫ਼ੇਰ ਦੋਵੇਂ ਆਦਮੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਆਦਮੀ
ਪਹਾੜਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ।
24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ
ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹਨ।”

ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵਖੇ ਚਮਤਕਾਰ

ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵੱਲ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ। 2 ਿਤੰਨ

ਿਦਨਾ ਮਗਰੋਂ, ਆਗੂ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਗਏ। 3 ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ, ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਿਲਜਾਿਂਦਆ ਦੇਖੋਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4 ਪਰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਗਜ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ।”

5 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਲਵੋ।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਕਰੇਗਾ।”

6 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕ
ਲਵੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਵੋ।” ਇਸ ਲਈ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਸੰਦੂਕ
ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਏ।

7 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ। 8 ਜਾਜਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਆਖ, ‘ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਤੁਰਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ
ਰਤਾ ਕੁ ਪਿਹਲਾ ਠਿਹਰ ਜਾਣ।’”

9 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਉ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। 10 ਇਹ ਇੱਕ
ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਿਜਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਨਾਨੀਆ,ਂ ਿਹੱਤੀਆ,ਂ
ਿਹੱਵੀਆ,ਂ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆ,ਂ ਿਗਰਗਾਸੀਆ,ਂ ਅਮੋਰੀਆ ਂਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 11 ਇਹੀ
ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋਂਗੇ। 12 ਹੁਣ ਬਾਰਾਂ
ਆਦਮੀ ਚੁਣੋ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਚੁਣੋ। 13 ਜਾਜਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਵਗਣੋ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਠਿਹਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਬੰਨ੍ਹ ਵਾਗਂ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।”

14 ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ
ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਲੋਕ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 15

ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਿਢਆ ਂਤੀਕ ਵਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
ਨਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ
ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਿਦੱਤੇ। 16 ਅਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਹੀ,
ਪਾਣੀ ਵਗਣੋ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਪਾਣੀ ਉਸ ਥਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵਾਗਂ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੂਰ ਤੀਕ ਉੱਚਾ ਉੱਿਠਆ ਹੋਇਆ ਸੀ-
(ਸਾਰਥਾਨ ਦੇ ਕਸਬੇ) ਆਦਮ ਤੀਕ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਦੀ ਪਾਰ
ਕੀਤੀ। 17 ਉਸ ਥਾ ਂਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚਕਾਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਰੁਕ
ਗਏ। ਜਾਜਕ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਥਾ ਂਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੱਟਾਨਾ

ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, 2 “ਬਾਰਾ ਂਆਦਮੀ ਚੁਣੋ। ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚੁਣੋ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਥਾਂ

ਦੇਖਣ ਿਜੱਥੇ ਜਾਜਕ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਬਾਰਾਂ
ਪੱਥਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬਾਰਾਂ
ਪਥਰਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟੋ।”

4 ਇਸ ਲਈ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੰਦਾ
ਚੁਿਣਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। 5

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਪੱਥਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਪਾਸ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆ ਂਉੱਤੇ
ਚੁੱਕੋ। 6 ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ‘ਇਨ੍ਹਾ ਂਪਥਰਾ ਂਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?’ 7 ਤੁਸੀਂ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋਂਗੇ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਪਾਣੀ ਵਗਣੋ ਹਟ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।”

8 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਹ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚਕਾਰੋਂ ਬਾਰਾ ਂਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਿਲਆਏ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
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ਹਰ ਬਾਰਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਉਵੇਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪੱਥਰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। 9 (ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚਕਾਰ ਵੀ
ਬਾਰਾ ਂਪੱਥਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਜਾਜਕ ਉਦੋਂ
ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾ ਂਹਨ।)

10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ
ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਸਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੀਆ ਂਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਜਾਜਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ, ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਨਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰ ਨਹੀਂ ਲਈਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਲੋਕ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ
ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। 11 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ
ਜਾਜਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ।

12 ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਨ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13

ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਿਸਪਾਹੀ, ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਏ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਿਣਉ ਲੰਘੇ। ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

14 ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ,
ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਆਦਰ
ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਦਰ ਕੀਤਾ
ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

15 ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 16 “ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦਉ।”

17 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੋ।”

18 ਜਾਜਕਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੇਟੀ
ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਪੈਰ ਨਦੀ ਦੇ
ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫ਼ੇਰ ਵਗਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਪਾਣੀ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੰਿਢਆ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਗਣ ਲੱਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਵਗਦਾ ਸੀ।

19 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ। 20 ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਹ ਬਾਰਾ ਂਪੱਥਰ ਨਾਲ ਿਲਆਦਂੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁੱਕੇ
ਸਨ। ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਨੂੰ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵਖੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
21 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ
ਮਾਿਪਆ ਂਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ‘ਇਨ੍ਹਾ ਂਪਥਰਾ ਂਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?’ 22 ਤੁਸੀਂ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਦੱਸੋਂਗੇ, ‘ਇਹ ਪੱਥਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਥਾ ਂਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
23 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਗਣੋ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਥਾ ਂਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸੱਕੋ-ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਥਾ ਂਤੋਂ ਪਾਰ
ਕਰ ਸੱਕੀਏ।’ 24 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ।”

ਜਦੋਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਅਮੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਿਜਆ
ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕਨਾਨੀ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਇਨੇੰ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

2 ਉਸ ਵੇਲੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾ ਂਤੋਂ
ਛੁਰੀਆ ਂਬਣਾਉ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰੋ।”

3 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾ ਂਤੋਂ ਛੁਰੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਉਸ
ਨੇ ਿਗਬੀਥ ਹਾਰਲੋਥ ਿਵਖੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ।

4 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਆਦਮੀਆ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ: ਜਦੋਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਛੱਿਡਆ, ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ, ਿਜਹੜੇ
ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦੇ “ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਦੇਖਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆਂ
ਕਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ 40 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ-ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਸਾਰੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਮਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ
ਲੜਾਕੂ ਮਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਥਾ ਂਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮੁੰਿਡਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਜਨਮੇ ਸਨ,
ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਕੀਤੀ।

8 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਿਲਆ। ਸਾਰੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਿਖਆ।

ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਪਸਾਹ

9 ਉਸ ਵੇਲੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ
ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾਮ
ਿਗਲਗਾਲ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਿਗਲਗਾਲ ਹੀ ਹੈ।

10 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾ ਅੰਦਰ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ 14ਵੇਂ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੀ। 11 ਪਸਾਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਬਨਾ ਖਮੀਰ
ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭੁੱਿਜਆ ਅਨਾਜ ਖਾਧਾ। 12 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਮੰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ
ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਗਾਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ। ਉਸ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਮੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਮਾਡਂਰ

13 ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਲੋਿਤਆ ਵੇਿਖਆ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਮੱਤਰ ਹੈ ਜਾ ਂਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ?”

14 ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਦਾ ਕਮਾਡਂਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ”

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਆਦਰ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਕੀ ਮੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ?”

15 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਆਪਣੀਆ ਂਜੁੱਤੀਆਂ
ਉਤਾਰ ਲਵੋ। ਿਜਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।” ਇਸ
ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ।

ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

2 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਕੂਆਂ
ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੋਂਗੇ। 3 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ
ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰੋ। ਛੇ ਿਦਨਾ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ। 4 ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ
ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖੋ ਜਾਜਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਜਿਣਆ ਨੂੰ ਭੇਡੂਆ ਂਦੇ ਿਸੰਗਾ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ
ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਚ
ਕਰਨ। ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਗਰਦ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਮਾਰਚ ਕਰੋ। ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ
ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਣ ਲਈ ਆਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
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5 ਜਾਜਕ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਰ
ਸੁਣੋ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ
ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਢਿਹ ਜਾਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਿਸਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਲੜਾਈ

6 ਇਸ ਲਈ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਕੀਤਾ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕੋ। ਅਤੇ ਸੱਤ
ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ।”

7 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, “ਹੁਣ, ਜਾਓ! ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਇਰਦ-
ਿਗਰਦ ਮਾਰਚ ਕਰੋ। ਹਿਥਆਰ ਬੰਦ ਿਸਪਾਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।”

8 ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ, ਸੱਤ ਜਾਜਕ ਭੇਡੂ ਦੇ
ਿਸੰਗ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ
ਪਏ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਗਏ। 9

ਹਿਥਆਰ ਬੰਦ ਿਸਪਾਹੀ ਿਜਹੜੇ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ
ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਦੇ ਿਸੰਗ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਗਰਦ
ਘੁੰਮੇ। 10 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾਉ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ
ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਸੱਕੋਂਗੇ!”

11 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਗਰਦ ਘੁਮਾਇਆ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਬਤਾਈ।

12 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਫ਼ੇਰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ। 13 ਅਤੇ ਸੱਤ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਸੱਤ
ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਚੁੱਕ ਲਈਆ।ਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਥਆਰ ਬੰਦ ਿਸਪਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗਏ। 14 ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆਂ
ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵੱਲ
ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਛੇ ਿਦਨਾ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਿਖਆ।

15 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਸਰਘੀ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ
ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ। 16 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾ ਂਚੱਕਰ
ਕੱਿਢਆ ਤਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਈਆ।ਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ: “ਹੁਣ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉ! ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ!
17 ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਵੇਸਵਾ ਰਾਹਾਬ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਿਜਉਂਦੇ ਬਚਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ
ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਹਾਬ ਨੇ ਦੋ ਜਸੂਸਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 18

ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀਆ।ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਚੁੱਕ ਲਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੋਗੇ। 19

ਸਾਰੀਆ ਂਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।”

20 ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਈਆ।ਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ
ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੰਧਾ ਂਢਿਹ ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਲੋਕ ਿਸਧੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਦੌੜੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। 21 ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ
ਸ਼ੈਅ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਬੁੱਿਢਆ ਂਨੂੰ ਜਵਾਨ
ਔਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾ, ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਗਿਧਆ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਮੁਕਾਇਆ।

22 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਦੋਹਾ ਂਜਸੂਸਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਉ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਿਲਆਉ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

23 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਹਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ, ਮਾਤਾ, ਭਰਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ।

24 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚਾਦਂੀ,
ਸੋਨੇ, ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਰ ਸ਼ੈਅ
ਸਾੜ ਿਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ
25 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਰਾਹਾਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਣ
ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਰਾਹਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਸੂਸਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਰਾਹਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।

26 ਉਸ ਵੇਲੇ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪੇਗਾ
ਜੋ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੇਗਾ।

ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਰੱਖੇਗਾ
ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ।

ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਫ਼ਾਟਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ
ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ।”
27 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼

ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਹੋ ਿਗਆ।

ਆਕਾਨ ਦਾ ਪਾਪ

ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ।
ਉੱਥੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ
ਨਾਮ ਸੀ ਆਕਾਨ ਵਲਦ ਕਰਮੀ ਿਜਹੜਾ ਜ਼ਬਦੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ।

ਆਕਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਰੱਖ ਲਈਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ
ਹੋ ਿਗਆ।

2 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਅਈ ਿਵਖੇ ਭੇਿਜਆ। ਅਈ ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਬੈਤ-ਆਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਈ ਵਲ ਜਾਉ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉ।” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਸੂਸੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ।

3 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਅਈ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਦੋ ਜਾ ਂਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ
ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜ ਿਦਉ। ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹਨ।”

4 ਇਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਆਦਮੀ ਅਈ ਨੂੰ ਗਏ। ਪਰ ਅਈ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਅਈ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾਂ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਦਾਨਾ ਤੀਕ ਭਜਾਇਆ। ਅਈ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਢਲਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੁਰੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਹੌਂਸਲਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। 6 ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਗਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਿਗਆ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਰਹਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾ ਂਿਵੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ
ਿਲਆ। ਆਪਣਾ ਗਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ।

7 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਿਲਆਦਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨੰੀ ਦੂਰ ਤੀਕ ਿਕਉਂ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ
ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੱਕਣ? ਸਾਨੂੰ
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ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਢੇ ਰਿਹ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 8 ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ! ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਲਈ ਹੋਰ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। 9 ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ
ਸੁਣਨਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਣਗੇ! ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਂਗੇ?”

10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟ
ਕੇ ਉਦਾਸ ਿਕਉਂ ਹੈ? ਉੱਠ ਖਲੋ! 11 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋਿੜਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ
ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਚੁੱਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ
ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆ ਂਹਨ। 12

ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਿਦਖਾਕੇ ਭੱਜ ਗਈ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

13 “ਹੁਣ ਜਾਉ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ, ‘ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਰੱਖ ਲਈਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ
ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ।

14 “‘ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਅਨੁਸਾਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ
ਵੰਸ਼ ਦਰ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਜਸ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੱਢੇਗਾ,
ਪਿਰਵਾਰ ਦਰ ਪਿਰਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਿਜਸ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੱਢੇਗਾ
ਆਦਮੀ ਦਰ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। 15 ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਰੱਖੇਗਾ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫ਼ਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਕੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਬਹੁਤ ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਹੈ!’”

16 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
17 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਜ਼ਰਾਹ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੇਰ ਜ਼ਰਾਹ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਰਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਕਰਮੀ ਜ਼ਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਬਦੀ ਜ਼ਰਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

19 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਕਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ
ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ
ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰ!”

20 ਆਕਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ! ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ: 21 ਅਸੀਂ ਯਰੀਹੋ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਉੱਤੇ
ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਟ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਪੌਂਡ ਚਾਦਂੀ, ਅਤੇ ਸੋਨੇ
ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਈਆ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਮੇਰੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾ ਂਦੱਬੀਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਿਮਲਣਗੀਆ।ਂ ਚਾਦਂੀ ਕੋਟ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਹੈ।”

22 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ। ਉਹ ਤੰਬੂ
ਵੱਲ ਦੌੜ ਗਏ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਛੁਪੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ।
ਚਾਦਂੀ ਕੋਟ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਸੀ। 23 ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਹਰ
ਿਲਆਦਂੀਆ।ਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।

24 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਕਾਨ ਵਲਦ ਜ਼ਰਹ ਨੂੰ
ਆਕੋਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚਾਦਂੀ, ਕੋਟ, ਸੋਨਾ, ਆਕਾਨ ਦੇ
ਧੀਆ,ਂ ਪੁੱਤਰਾ ਂਉਸ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਉਸ ਦੇ ਗਿਧਆ ਂਉਸ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਉਸ ਦੇ ਤੰਬੂ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਿਲਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਆਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕੋਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। 25 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ! ਪਰ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ
ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਪਾਏਗਾ!” ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਆਕਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। 26 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਕਾਨ ਨੂੰ
ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ
ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਕਾਨ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ
ਿਲਆਦਂੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਆਕੋਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕਰੋਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ। ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ
ਛੱਡ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਕੂਆ ਂਨੂੰ ਅਈ ਿਵਖੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਅਈ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ

ਦੇ ਲੋਕ, ਉਸਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 2 ਤੁਸੀਂ ਅਈ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦਉਂਗੇ।
ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਛੁਪ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖੋ।”

3 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਅਈ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਫ਼ੇਰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਲੜਾਕੂਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 3,000 ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਸ
ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 4 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ: “ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਿਨਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਿਤਆਰ
ਰਿਹਣਾ। 5 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਗਂਾ।
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਪਵਾਗਂੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਪਵਾਗਂੇ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਉਹ ਆਦਮੀ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਵਾਗਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਵਾਗਂੇ। 7 ਫ਼ੇਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੁਪਣਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜੱਤਣ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।

8 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ
ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਸ਼ਿਹਰ
ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ।”

9 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਛੁਪਣਗਾਹ ਵੱਲ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ ਅਈ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਦੀ
ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਈ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਰਾਤ ਭਰ ਠਿਹਿਰਆ।

10 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ
ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਅਈ ਵੱਲ ਲੈ
ਗਏ। 11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਈ
ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ। ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਅਈ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਇੱਕ ਵਾਦੀ ਸੀ।

12 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ ਅਈ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਜਾਕੇ ਛੁਪ ਜਾਣ ਲਈ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 13 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਖ ਡੇਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ
ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਰਾਤ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ
ਹੇਠਾ ਂਿਗਆ।

ਯਹੋਸ਼ੁਆ 7:8 158 ਯਹੋਸ਼ੁਆ 8:13



9

14 ਬਾਦ ਿਵੱਚ, ਅਈ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਰਾਜਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ
ਆਏ। ਅਈ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਿਗਆ,
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ।

15 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਅਈ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪੱਛਾਹਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਪੂਰਬ
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। 16 ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 17 ਅਈ ਅਤੇ ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਹਰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਰਿਹ ਿਗਆ-ਕੋਈ ਵੀ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠਿਹਿਰਆ।

18 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਬਰਛੇ ਨੂੰ ਅਈ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਸੇਧ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ।” ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਬਰਛਾ ਅਈ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਸੇਿਧਆ। 19 ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਦਮੀ
ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਲਆ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਛੁਪਣਗਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

20 ਅਈ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜਕੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸੜਿਦਆਂ
ਦੇਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਧੂੰਆ ਉੱਠਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਟੁੱਟ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹ ਮੁੜ ਪਏ
ਅਤੇ ਅਈ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗਏ। ਅਈ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਲਈ
ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾ ਂਨਹੀਂ ਸੀ। 21 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਧੂੰਆ ਂਉੱਠਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਈ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲ
ਲੜਨ ਲਈ ਦੌੜ ਪਏ ਸਨ। 22 ਫ਼ੇਰ ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਛੁਪ ਗਏ ਸਨ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਅਈ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਦੋਹੀ ਪਾਸੀਂ ਸੀ-ਅਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫ਼ਸ ਗਏ। ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਅਈ ਦਾ ਕੋਈ
ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੱਿਚਆ ਂਨਹੀਂ ਿਰਹਾ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੱਿਚਆ ਂਨਹੀਂ ਿਰਹਾ-
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੱਿਕਆ। 23 ਪਰ ਅਈ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹ ਿਗਆ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ।

ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

24 ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਈ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦਾ ਖੇਤਾ ਂਅਤੇ
ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਈ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਖੇਤਾ ਂਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਆਦਮੀ ਅਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ। 25 ਅਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ
ਿਦਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 12,000 ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਸਨ। 26 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਬਰਛਾ ਅਈ ਵੱਲ ਸੇਿਧਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਰੁਿਕਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਅਈ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। 27 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਿਲਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ
ਸਨ।

28 ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਅਈ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਮਲਬੇ
ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਿਗਆ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ। 29 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਅਈ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਫ਼ਾਸਂੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ
ਲਟਕੇ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ। ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਵੇਲੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਲੋਥ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ। ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੋਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ
ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਪਥਰਾ ਂਦਾ ਢੇਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਸਾ ਂਅਤੇ ਸਰਾਪਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ

30 ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ
ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਏਬਾਲ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ। 31

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ
ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਿਕਵੇਂ ਬਨਾਉਣੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਣਾਈ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਗਵੇਦੀ ਅਨਘੜ ਪੱਥਰਾ ਂਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਉੱਤੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵੀ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ।

32 ਉਸੇ ਥਾ,ਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਪੱਥਰਾ ਂਉੱਤੇ ਿਲਖੀ। ਉਸ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। 33 ਬਜ਼ੁਰਗ,
ਅਿਧਕਾਰੀ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਲਆਏ ਸਨ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਸਨ। ਅੱਧੇ ਲੋਕ
ਏਬਾਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਗਿਰਜ਼ੀਮ ਪਹਾੜ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੇ ਸਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਉਹ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਸੀ।

34 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਅਸੀਸਾ ਅਤੇ
ਸਰਾਪਾ ਬਾਰੇ ਪਿੜ੍ਹਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪੜ੍ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। 35 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਸਨ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ, ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਉੱਥੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਪਿੜ੍ਹਆ ਿਜਹੜਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ।

ਿਗਬਓਨੀਆ ਂਦੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ

ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ
ਸੁਿਣਆ। ਰਾਜੇ ਿਹੱਤੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ,ਂ
ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆ ਂਲੋਕਾ,ਂ ਿਹੱਵੀ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਯਬੂਸੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ

ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਬਾਨੋਨ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 2 ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ
ਬਣਾਈਆ।ਂ

3 ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਿਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਅਈ
ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। 4 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਵਉਂਤ ਇਹ ਸੀ: ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਅ
ਦੀਆ ਂਪੁਰਾਣੀਆ ਂਮਸ਼ਕਾ ਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਫ਼ਟੀਆ ਂਅਤੇ
ਸੁਧਾਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੀਆ ਂਿਪੱਠਾ ਂਉੱਤੇ ਪਾ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਪਾਟੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਬੋਰੀਆਂ
ਵੀ ਪਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5

ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਜੁੱਤੀਆ ਂਪਾ ਲਈਆ।ਂ ਆਦਮੀਆਂ
ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਕੁਝ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭੀ ਿਜਹੜੀ
ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਲੋਕ ਇਉਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਬਹੁਤ
ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। 6 ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਗਏ। ਡੇਰਾ ਿਗਲਗਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।

ਆਦਮੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ੋਂ
ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ”

7 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ (ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਆਦਮੀਆ)ਂ ਿਹੱਵੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈਏ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ।”

ਯਹੋਸ਼ੁਆ 8:14 159 ਯਹੋਸ਼ੁਆ 9:7
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8 ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਹੱਵੀ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ
ਹਾ”ਂ

ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ?”
9 ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ

ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ
ਕੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ। 10 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੋ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਓਗ ਸੀ। 11 ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ‘ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਲੈ ਲਓ। ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲੋ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲਵੋ।’

12 “ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ! ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸਾ ਂਇਹ ਗਰਮ ਅਤੇ ਤਾਜੀ
ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬੇਹੀ ਹੈ। 13 ਸਾਡੀਆਂ
ਮੈਅ ਦੀਆ ਂਮਸ਼ਕਾ ਦੇਖੋ! ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸਾ ਂਇਹ ਨਵੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਮੈਅ
ਨਾਲ ਭਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਫ਼ਟੀਆਂ
ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆ ਂਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪਿਹਨਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

14 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚ
ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਿਖਆ-ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੰਨ ਿਗਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਇਸ
ਇਕਰਾਰ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਏ।

16 ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਮਗਰੋਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 17 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ
ਉਸ ਥਾ ਂਗਏ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ
ਿਗਬਓਨ, ਕਫ਼ੀਰਾਹ, ਬਏਰੋਥ ਅਤੇ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਏ। 18

ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 19 ਪਰ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸੱਕਦੇ। 20 ਸਾਨੂੰ
ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁਚਾ ਸੱਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਇਕਰਾਰ ਤੋਿੜਆ। 21 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦਉ। ਪਰ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆ ਂਕੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਪਾਣੀ ਢੋਣਗੇ।” ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ
ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਿੜਆ।

22 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਿਗਬਓਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਿਕਉਂ ਬੋਿਲਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। 23 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ
ਕੱਟਣੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”

24 ਿਗਬਓਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਝੂਠ
ਬੋਿਲਆ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਉਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ
ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ

ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਆਿਖਆ।
25 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।”

26 ਇਸ ਲਈ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। 27 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਲੱਕੜਾ ਕੱਟੀਆ ਂਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਿਰਆ-ਿਜੱਥੇ ਵੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਨ।

ਉਹ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਠਿਹਰ ਿਗਆ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦੋਨੀ ਸਦਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਅਈ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ

ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ
ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ। 2 ਇਸ ਲਈ ਅਦੋਨੀ ਸਦਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ।
ਿਗਬਓਨ ਅਈ ਵਾਗਂ ਛੋਟਾ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਗਬਓਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ-
ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਜੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਚੰਗੇ
ਲੜਾਕੂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਭੈਭੀਤ ਸੀ। 3 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਦੋਨੀ
ਸਦਕ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਰਮੂਥ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਿਫ਼ਰਾਮ, ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਗਲੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਬੀਰ ਨਾਲ ਵੀ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 4

“ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉ ਅਤੇ ਿਗਬਓਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਿਗਬਓਨ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

5 ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪੰਜ ਅਮੋਰੀ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਫ਼ੌਜਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰ
ਲਈਆ।ਂ (ਪੰਜ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਯਰਮੂਥ
ਦਾ ਰਾਜਾ, ਲਾਕੀਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅਗਲੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ।) ਉਹ ਫ਼ੌਜਾ ਂਿਗਬਓਨ
ਵੱਲ ਗਈਆ।ਂ ਫ਼ੌਜਾ ਂਨੇ ਿਗਬਓਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਲੜਨ ਲੱਗੀਆ।ਂ

6 ਿਗਬਓਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਗਲਗਾਲ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਿਵਖੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਸੀ: “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾ!ਂ
ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਿਲਆ ਂਨਾ ਛੱਡੋ। ਆਉ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ! ਛੇਤੀ ਕਰੋ! ਸਾਨੂੰ
ਬਚਾਉ! ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮੋਰੀ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ
ਫ਼ੌਜਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਕੇ ਲੈ ਆਦਂੀਆ ਂਹਨ।”

7 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ੌਜ ਸਮੇਤ ਿਗਲਗਾਲ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਜੰਗਾਜ਼ੂ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। 8

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸੱਕੇਗੀ।”

9 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿਗਬਓਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ
ਕੀਤਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਜੱਤ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਿਗਬਓਨ ਤੋਂ
ਬੈਤ ਹੋਰੋਨ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ
ਅਜ਼ੇਕਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੇਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। 11

ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬੈਤ ਹੋਰੋਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ੇਕਾਹ ਵੱਲ
ਜਾਦਂੀ ਸੜਕ ਵੱਲ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗਿੜ੍ਹਆ ਂਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਨ੍ਹਾ ਂਵੱਡੇ ਗਿੜ੍ਹਆ ਂਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਸਪਾਿਹਆਂ
ਦੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਗਿੜ੍ਹਆ ਂਨਾਲ ਵੱਧੇਰੇ ਆਦਮੀ ਮਰੇ।

12 ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ
ਖਲੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ:
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“ਸੂਰਜ, ਰੁਕ ਜਾ ਿਗਬਓਨ ਉੱਤੇ।
ਚੰਦਰਮਾ ਖਲੋ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਯਾਲੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਉੱਤੇ।”
13 ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਿਹਿਲਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਿਕਆ

ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ
ਕਹਾਣੀ ਯਾਸ਼ਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੱਧ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਖਲੋ ਿਗਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਭਰ ਨਹੀਂ ਿਹਿਲਆ। 14 ਅਿਜਹਾ
ਪਿਹਲਾ ਂਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਿਰਆ। ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ!
ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚ
ਮੁੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਲੜ ਿਰਹਾ ਸੀ।

15 ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਗਲਗਾਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ
ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। 16 ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਰਾਜੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ
ਮੱਕੇਦਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਛੁਪ ਗਏ। 17 ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ
ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਛੁੱਪੇ ਹੋਇਆ ਲੱਭ ਿਲਆ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ। 18

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਥਰਾ ਂਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦਉ। ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਗੁਫ਼ਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਿਹਰੇ ਤੇ ਿਬਠਾ ਿਦਉ। 19

ਪਰ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ
ਿਪੱਿਛਓ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਨਾ ਆਉਣ ਿਦਉ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਿਜੱਤ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”

20 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਮੁਕਾਇਆ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੁਪ
ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਧਾ ਂਸਨ। ਇਹ ਆਦਮੀ
ਨਹੀਂ ਮਰੇ। 21 ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮੱਕੇਦਾਹ ਿਵਖੇ
ਆਏ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨੰਾ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਆਖ ਸੱਕੇ।

22 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦਉ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ
ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੰਜਾ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉ।”
23 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਆਏ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਹਬਰੋਨ, ਯਰਮੂਥ, ਲਾਕੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਗਲੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਸਨ। 24 ਉਹ ਪੰਜਾ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਬੁਲਾਇਆ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਥੇ ਆਉ! ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਦੀ
ਗਰਦਨਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਿਦਉ।” ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇੜੇ ਆ
ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਨੂੰ ਰਾਿਜਆ ਂਦੀਆ ਂਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।

25 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ
ਬਹਾਦਰ ਬਣੋ! ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਲੜੋਂਗੇ।”

26 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਪੰਜਾ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆ ਂਲੋਥਾ ਂਨੂੰ ਪੰਜਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਰੁੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਲਟਕੇ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ। 27 ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਵੇਲੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਲੋਥਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਲੋਥਾ ਂਉਸੇ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜੱਥੇ ਰਾਜੇ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਥਰਾ ਂਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਥਾ ਂਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਹਨ।

28 ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਮੱਕੇਦਾਹ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਬਿਚਆ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਮੱਕੇਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

29 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੱਕੇਦਾਹ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ
ਿਲਬਨਾਹ ਵੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 30 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ। ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

31 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਲਬਨਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਲਾਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 32 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਲਬਨਾਹ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 33 ਗਜ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਹੋਰਾਮ ਲਾਕੀਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਇਆ ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ।

34 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ
ਅਗਲੋਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਏਹਲੋਮ ਦੇ ਿਗਰਦ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 35 ਉਸ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਲਾਕੀਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

36 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਗਓਨ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ
ਹਬਰੋਨ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਬਰੋਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 37 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨਗਰਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ।
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕਲਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਗਲੋਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

38 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ
ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 39 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰ ਿਲਆ, ਇਸਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਦਿਬਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਸਿਬਆ ਂਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉੱਥੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਿਚਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਿਬਰ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਬਰੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

40 ਇਝੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਨੇਗੇਵ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ
ਪਹਾੜੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ।

41 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨੇਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ਼ਾਹ ਤੀਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ (ਿਮਸਰ ਦੀ) ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਗਬਓਨ
ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। 42 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਿਲਆ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਲੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। 43 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਿਗਲਗਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।

ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀ ਹਾਰ

ਹਾਸੋਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਬੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ
ਕੁਝ ਸੁਿਣਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਰਾਿਜਆ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਨੂੰ
ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ। ਯਬੀਨ ਨੇ ਮਾਦੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ

ਯੋਬਾਬ, ਿਸ਼ਮਰੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਆਕਸ਼ਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ
ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ।ਯਾਬੀਨ ਨੇ ਪਛਮ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨਾਫੋਥ ਦੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ। ਯਬੀਨ ਨੇ ਿਕੰਨਰੋਥ, ਨੇਗੇਵ ਅਤੇ
ਪੱਛਮੀ ਤਰਾਈ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ। 3 ਯਬੀਨ ਨੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ
ਦੇ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ,
ਿਹੱਤੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਯਬੂਸੀ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰਮੋਨ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਹੱਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ। 4 ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆਂ
ਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਹੋ ਗਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਾਕੂ ਯੋਧੇ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਸੀ-ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲੱਗਦਾ
ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਨੇੰ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਿਜੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਿਕਣਕੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ।

5 ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮੇਰੋਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਇੱਕ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰ ਲਈਆ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ
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6 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਆਗਂਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘੋਿੜਆ ਂਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਵੱਢ
ਿਦਉਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਥਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦਉਂਗੇ।”

7 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲ
ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਮੋਰੇਮ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 8 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਸੀਦੋਨ, ਿਮਸਰਫ਼ੋਥ ਮਇਮ
ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਓਨਾ ਿਚਰ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਿਜਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ। 9 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ-ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘੋਿੜਆ ਂਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਵੱਢ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ
ਰੱਥ ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ।

10 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ ਅਤੇ ਹਾਸੋਰ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਿਲਆ। (ਹਾਸੋਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਲੜੇ ਸਨ।) 11 ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਜੀਿਵਤ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।

12 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 13 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪਹਾੜਾ ਉੱਤੇ
ਵਸੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਿੜਆ। ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਿਜਸ ਇੱਕੋ-
ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸਾਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸੋਰ ਸੀ। ਇਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਾਿੜਆ ਸੀ। 14 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਈਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਲੀਆ।ਂ ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ
ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। 15 ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮੰਿਨਆ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

16 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸਦਾ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇਗੇਵ, ਗੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਪੱਛਮੀ ਤਰਾਈ ਦੇ
ਇਲਾਕੇ, ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਸੀ। 17 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਸੇਈਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਹਾਲਾਕ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਹੇਠਾ ਂਲਬਾਨੋਨ ਦੀ
ਵਾਦੀ ਦੀ ਿਵੱਚਲੇ ਬਆਲ ਗਾਦ ਤੀਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 18 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਬਹੁਤ ਵਿਰ੍ਹਆਂ
ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨਾਲ ਲਿੜਆ। 19 ਇਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਿਹੱਵੀ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਗਬਓਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਹਾਰ ਗਏ। 20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਕਨਾਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ
ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਕਨਾਨੀ ਿਬਨਾ
ਤਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ।

21 ਅਨਾਕੀ ਲੋਕ ਹਬਰੋਨ, ਦਿਬਰ, ਅਨਾਬ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ
ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 22

ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਨਾਕੀ ਲੋਕ ਿਜਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ
ਅਨਾਕੀ ਲੋਕ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੇ ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ਼ਾਹ, ਗਥ ਅਤੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ। 23 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਬਜ਼ਾ
ਕਰ ਿਲਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਏ ਗਏ ਰਾਜੇ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਅਰਨੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ
ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਦੀ

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ, ਇਹ
ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਾਇਆ ਸੀ:

2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਸ਼ਬੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ,
ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਅਰਨੋਨ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਬੋਕ ਨਦੀ ਤੱਕ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਐਨ ਿਵੱਚਕਾਰੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀ। ਸੀਹੋਨ
ਦੀ ਿਗਲਆਦ ਦੀ ਅੱਧੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। 3 ਉਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ
ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗਲੀਲੀ ਝੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਰੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਤ ਯਿਸ਼ਮੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਿਪਸਗਾਹ ਦੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆਂ
ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।

4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ। ਓਗ ਰਫ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅੰਦਰਈ ਿਵੱਚ ਸੀ। 5 ਓਗ
ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ, ਸਾਲਕਾਹ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ
ਸੀ। ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਓਥੋਂ ਤੀਕ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਗਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਮਆਕਾਤ ਦੇ ਲੋਕ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਓਗ ਿਗਲਆਦ ਦੀ ਅੱਧੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ, ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੇ
ਿਦੱਤੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।

7 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤਲੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਹੜੀ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ 12 ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੇਣ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਲਬਾਨੋਨ ਦੀ
ਵਾਦੀ ਿਵੱਚਲੇ ਬਆਲ ਗਾਦ ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਲਾਕ ਪਰਬਤ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੀ। 8 ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਤਰਾਈ, ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ,
ਪੂਰਬੀ ਪਰਬਤ, ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਨੇਗੇਵ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਿਜੱਥੇ,
ਿਹੱਤੀ ਲੋਕ, ਅਮੋਰੀ ਲੋਕ, ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ ਲੋਕ, ਿਹੱਵੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ
ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਏ ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ:

9 ਯਰੀਹੋ ਦਾ ਰਾਜਾ 1
ਬੈਤਏਲ ਨੇੜੇ ਅਈ ਦਾ ਰਾਜਾ1
10 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਰਾਜਾ1
ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ 1
11 ਯਰਮੂਥ ਦਾ ਰਾਜਾ1
ਲਾਕੀਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ1
12 ਅਗਲੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ1
ਗਜ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਾ1
13 ਦਿਬਰ ਦਾ ਰਾਜਾ1
ਗਦਰ ਦਾ ਰਾਜਾ1
14 ਹਾਰਮਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ1
ਅਗਦ ਦਾ ਰਾਜਾ1
15 ਿਲਬਨਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ1
ਅਦੁੱਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ1
16 ਮੱਕੇਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ1
ਬੈਤਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ1
17 ਤੱਪੂਆਹ ਦਾ ਰਾਜਾ1
ਹੇਫ਼ਰ ਦਾ ਰਜਾ1
18 ਅਫ਼ੇਕ ਦਾ ਰਾਜਾ1
ਲੱਸ਼ਾਰੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ1
19 ਮਾਦੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ1
ਹਾਸੋਰ ਦਾ ਰਾਜਾ1
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20 ਿਸ਼ਮਰੋਨ ਮਰੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ1
ਅਕਸ਼ਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ1
21 ਿਤਆਨਾਕ ਦਾ ਰਾਜਾ1
ਮਿਗੱਦੋ ਦਾ ਰਾਜਾ1
22 ਕਦਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ1
ਕਰਮਲ ਿਵੱਚਲੇ ਯਾਕਨਆਮ ਦਾ ਰਾਜਾ1
23 ਦੋਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਦੋਰ ਦਾ ਰਾਜਾ1
ਿਗਲਗਾਲ ਿਵਖੇ ਗੋਿਯਮ ਦਾ ਰਾਜਾ1
24 ਿਤਰਸਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ1

ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਿਗਣਤੀ 31

ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਬਹੁਤ ਿਬਰਧ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਤੂੰ ਿਬਰਧ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਿਜਹੀ
ਧਰਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। 2 ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੀਕ

ਗਸ਼ੂਰ ਜਾ ਂਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3 ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚਲੀ ਸ਼ੀਹੋਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਰੋਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ
ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਨਾਨੀ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਰਾਜਾ, ਅਸ਼ਦੋਦ, ਅਸ਼ਕਲੋਨ, ਿਗੱਤੀ ਅਤੇ ਅਕਰੋਨ ਦੇ
ਪੰਜਾ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਅੱਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਵੇ। 4 ਕਨਾਨੀਆ ਂਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ੇਕਾਹ
ਤੋਂ ਿਸਦੋਨੀਆ ਂਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਤੋਂ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੀ ਸੀਮਾ ਤਾਈਂ। 5 ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ
ਿਗਬਲੀਆ ਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਬਆਲ ਗਾਦ ਦੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਬੋ ਹਾਮਥ ਤੱਕ ਲਬਾਨੋਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈ।

6 “ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਰਫ਼ੋਥ ਮਿਯਮ
ਤੱਕ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਉਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਧਰਤੀ ਵੰਡੇ ਤਾ ਂਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ। 7 ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨੌ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਅਤੇ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚਕਾਰ ਵੰਡੇ।”

ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ

8 ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਰ-ਸਮੂਹ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ
ਅਰਨੋਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚਾਲੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੇਦਬਾ ਤੋਂ ਦੀਬੋਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। 10 ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸਬੇ ਿਜੱਥੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਰਾਜਾ, ਸੀਹੋਨ,
ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹਸ਼ਬੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 11 ਿਗਲਆਦ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਇਲਾਕਾ ਿਜੱਥੇ ਗਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਮਆਕਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਸੀ। ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਸਲਕਾਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਸ਼ਾਨ ਉਸੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਸੀ। 12 ਰਾਜੇ ਓਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਰਆਸਤ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਓਗ
ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅੰਦਰਈ
ਿਵਖੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਗ ਰਫ਼ਾਈ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਅਤੀਤ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। 13

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਗਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਮਆਕਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਬਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕੱਿਢਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

14 ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਹੀ
ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹੋਮ ਚੜ੍ਹਾਵੇ
ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ।

15 ਮੂਸਾ ਨੇ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ: 16 ਇਹ ਅਰਨੋਨ ਘਾਟੀ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਦਬਾ ਦੇ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ

ਘਾਟੀ ਦੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚਾਲੇ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਕਸਬਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। 17 ਧਰਤੀ
ਹਸ਼ਬੋਨ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨੀ ਕਸਬੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। ਉਹ
ਕਸਬੇ ਸਨ: ਦੀਬੋਨ, ਬਾਮੋਥ, ਬਆਲ, ਬੈਤ ਬਆਲ ਮਓਨ, 18 ਯਹਸਾਹ
ਕਦੇਮੋਥ, ਮੇਫ਼ਆਥ, 19 ਿਕਰਯਾਥਇਮ, ਿਸਬਮਾਹ, ਸਰਬ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਵਾਦੀ
ਿਵੱਚ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ। 20 ਬੈਤ ਪਓਰ, ਿਪਸਗਾਹ ਦੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਅਤੇ
ਯਿਸ਼ਮੋਥ। 21 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨੀ ਕਸਬੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਿਜੱਥੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ
ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹਸ਼ਬੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਿਮਦਯਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਗੂ ਸਨ: ਅੱਵੀ,
ਰਕਮ, ਸ਼ੂਰ, ਹੂਰ ਅਤੇ ਰਬਾ। (ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸੀਹੋਨ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਲੜੇ
ਸਨ।) ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 22 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। (ਿਬਲਆਮ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਜਾਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ।) ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਲੜਾਈ
ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 23 ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਰਊਬੇਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜੀ
ਧਰਤੀ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੇਤ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਸਨ।

24 ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ:

25 ਯਜ਼ੇਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਿਬਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ। ਮੂਸਾ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੱਬਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਰੋਏਰ ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅੱਧੀ ਧਰਤੀ
ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 26 ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹਸ਼ਬੋਨ ਤੋਂ ਗਮਥ ਿਮਸਪਹ ਅਤੇ ਬਟੋਨੀਮ
ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਮਹਨਇਮ ਤੋਂ ਦਿਬਰ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। 27 ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਬੈਤ-ਹਾਰਾਮ, ਬੈਤ
ਿਨਮਰਾਹ, ਸੁੱਕੋਥ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਿਜੱਥੇ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ
ਗਲੀਲੀ ਝੀਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 28 ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਕਸਬੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ
ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ।

29 ਇਹੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ
ਿਮਲੀ:

30 ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਹਨਇਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ
ਬਾਸ਼ਾਨ, ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ
ਯਾਈਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਬੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। (ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਠ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ।)
31 ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਗਲਆਦ, ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅਰਦਈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ
ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸੀ। (ਿਗਲਆਦ, ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅੰਦਰਈ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ ਿਜੱਥੇ
ਰਾਜਾ ਓਗ ਰਿਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।) ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅੱਿਧਆ ਂਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ
ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ।

32 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ
ਸਨ। ਇਹ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਸੀ। 33 ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੇਵੀ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਖੁਦ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਲਈ
ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ। ਿਕ ਿਕਹੜੀ
ਧਰਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ। ਸਾਢੇ ਨੌ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਨਰਦਾ ਂਸੁੱਟ ਕੇ ਿਨਆ ਂਕਰ ਿਲਆ
ਿਕ ਧਰਤੀ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣੀ ਸੀ। 3 ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਹੀ
ਢਾਈ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਵੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ
ਿਮਲੀ। 4 ਬਾਰਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
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ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ-ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ
ਅਫ਼ਰਾਈਮ। ਅਤੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਿਮਲੀ। ਪਰ ਲੇਵੀ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਸਬੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਬੇ ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਲਈ ਖੇਤ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। 5

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾਂ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਧਰਤੀ ਿਕਵੇਂ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਵੰਿਡਆ ਂਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ।

ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਿਮਲੀ

6 ਇੱਕ ਿਦਨ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵਖੇ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਨੱਜ਼ੀ ਯਫ਼ੁੰਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਕਾਲੇਬ ਸੀ। ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਯਾਦ ਹਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨੇਆ ਿਵਖੇ ਆਖੀਆ।ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 40 ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਸਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ
ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾ।ਂ 8 ਹੋਰਨਾ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ
ਦੇਵੇਗਾ। 9 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਉਹ ਧਰਤੀ, ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ।’

10 “ਹੁਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 45 ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ-ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ
ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ,ਂ 85 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ। 11 ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾ ਂਿਜੰਨਾ ਉਸ ਿਦਨ ਸਾ ਂਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ
ਵੀ ਲੜਨ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਿਤਆਰ ਹਾ ਂਿਜੰਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾ।ਂ 12 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ
ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦੇਵੋ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉੱਥੇ
ਤਾਕਤਵਰ ਅਨਾਕੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਵਾ ਿਜਹਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ।”

13 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 14 ਅਤੇ ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਨੱਜ਼ੀ ਯਫ਼ੁੰਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। 15 ਅਤੀਤ ਕਾਲ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਕਰਯਥ ਅਰਬਾ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਅਨਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ-ਅਰਬਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆਦਮੀ-ਦੇ ਨਾਲ
ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।

ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋ ਗਈ।

ਯਹੂਦਾਹ ਲਈ ਧਰਤੀ

ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਹੱਦ ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਸੀਨ ਦੇ

ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਟੇਮਾਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੀਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 2 ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਖਾਰੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 3 ਇਹ ਸਰਹੱਦ
ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਿਬੱਛੂ ਪਾਸ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ
ਸਰਹੱਦ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕਾਦੇਸ਼ ਬਰਨੇਆ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਹਸ਼ਰੋਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ
ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਅੱਦਾਰ ਤੀਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਅੱਦਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਹੱਦ ਮੁੜ ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਕਰਕਾ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 4 ਸਰਹੱਦ ਿਮਸਰ ਦੇ ਝਰਨੇ ਅਸਮੋਨ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ
ਸੀ।

5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਖਾਰੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀ
ਿਜੱਥੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ
ਖਾਰੇ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਦੀ ਸੀ। 6 ਫ਼ੇਰ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬੈਤ ਹਗਲਾਹ ਤੱਕ
ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਤ ਅਰਬਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਬੋਹਨ ਦੀ
ਿਸ਼ਲਾ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। (ਬੋਹਨ ਰਊਬੇਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) 7 ਫ਼ੇਰ ਉੱਤਰੀ
ਸਰਹੱਦ ਆਕੋਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਬਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ
ਸਰਹੱਦ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਗਲਗਾਲ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਿਗਲਗਾਲ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਅਦੋਮੀਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੋਕੇ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਉਹ ਝਰਨੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਏਨਸ਼ਮਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਏਨ ਰੋਗੇਲ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਦਂੀ
ਸੀ। 8 ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਯਬੂਸੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਨ ਿਹੰਨੋਮ
ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। (ਉਸ ਯਬੂਸੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੀ।)
ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦ ਿਹੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੇ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ
ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਫ਼ਾਈਮ ਵਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 9 ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ
ਬਾਦ ਸਰਹੱਦ ਨਫ਼ਤੋਂਆ ਦੇ ਝਰਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ
ਅਫ਼ਰੋਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦ
ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਆਲਾਹ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। (ਬਆਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਕਰਯਥ ਯਾਰੀਮ ਵੀ ਹੈ।) 10 ਬਆਲਾਹ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ
ਸੇਈਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਯਾਰੀਮ ਪਰਬਤ
(ਕਸਾਲੋਨ) ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਤੱਕ
ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਰਹੱਦ ਿਤਮਨਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 11 ਫ਼ੇਰ
ਸਰਹੱਦ ਅਕਰੋਨ ਦੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਪਹਾੜੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ
ਸਰਹੱਦ ਿਸ਼ਕਰੋਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਆਲਾਹ ਪਰਬਤ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ
ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਯਬਨੇਲ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਮੁੱਕਦੀ
ਸੀ। 12 ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚਾਰ ਸਰਹੱਦਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਯਫ਼ੁੰਨਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਕਾਲੇਬ
ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਰਯਥ ਅਰਬਾ (ਹਬਰੋਨ) ਦਾ ਕਸਬਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। (ਅਰਬਾ ਅਨੋਕ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਸੀ) 14 ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਅਨਾਕੀ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦਾ, ਿਵਨਾਸ਼
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ ਸ਼ੇਸ਼ੈ, ਅਹੀਮਾਨ ਅਤੇ
ਤਲਮੈ। ਉਹ ਅਨੋਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। 15 ਫ਼ੇਰ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਦਿਬਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। (ਅਤੀਤ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਦਿਬਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਕਰਯਥ ਸੇਫ਼ਰ ਵੀ ਸੀ।) 16 ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਕਰਯਥ ਸੇਫ਼ਰ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਕਸਾਹ ਦਾ ਡੋਲਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ
ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।”

17 ਆਥਨੀਏਲ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਭਰਾ ਕਨਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਆਥਨੀਏਲ ਨੇ ਉਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਕਸਾਹ ਦਾ ਿਵਆਹ
ਆਥਨੀਏਲ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 18 ਅਕਸਾਹ ਆਥਨੀਏਲ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਥਨੀਏਲ ਨੇ ਅਕਸਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਕਾਲੇਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਮੰਗੇ। ਅਕਸਾਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਤਾ ਂਕਾਲੇਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?”

19 ਅਕਸਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਅਸੀਸਾ ਂਦੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਨੇਗੇਵ ਿਵੱਚ ਸੁੱਕੀ ਮਾਰੂ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ
ਵੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇ।” ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਕੁਝ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜੋ
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਸ
ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਸਨ।

20 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਲੈ ਲਈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ।
21 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨੇਗੇਵ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਬੇ
ਿਮਲ ਗਏ। ਇਹ ਕਸਬੇ ਅਦੋਮ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਸਿਬਆ ਂਦੀ
ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ:
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ਕਬਸਏਲ, ਏਦਰ, ਯਾਗੂਰ, 22 ਕੀਨਾਹ, ਦੀਮੋਨਾਹ, ਅਦਾਦਾਹ, 23 ਕਦਸ਼,
ਹਾਸੋਰ, ਿਯਥਨਾਨ, 24 ਜ਼ੀਫ਼, ਤਲਮ, ਬਆਲੋਥ, 25 ਹਾਸੋਰ, ਹੱਦਤਾਹ,
ਕਰੀਯੋਥ ਹਸਰੋਨ (ਹਾਸੋਰ), 26 ਅਮਾਮ, ਸ਼ਮਾ, ਮੋਲਾਦਾਹ, 27 ਹਸਰ
ਗੱਦਾਹ, ਹਸ਼ਮੋਨ, ਬੈਤ ਪਾਲਟ, 28 ਹਸਰ ਸ਼ੂਆਲ, ਬਏਰ-ਸ਼ਬਾ,
ਿਬਜ਼ਯੋਥਯਾਹ, 29 ਬਆਲਾਹ, ਇੱਯੀਮ, ਆਮਸ, 30 ਅਲਤੋਂਲਦ, ਕਸੀਲ,
ਹਾਰਮਾਹ, 31 ਿਸਕਲਾਗ, ਮਦਮੰਨਾਹ, ਸਨਸੰਨਾਹ, 32 ਲਬਾਓਥ,
ਿਸ਼ਲਿਹਮ, ਅਿਯਨ ਅਤੇ ਿਰੰਮੋਨ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ
ਸਮੇਤ 29 ਕਸਬੇ ਸਨ।

33 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਰਾਈ ਿਵੱਚਲੇ ਕਸਬੇ ਵੀ ਿਮਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਸਿਬਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ:

ਅਸ਼ਤਾਓਲ, ਸਾਰਾਹ, ਅਸ਼ਨਾਹ, 34 ਜ਼ਾਨੋਅਹ, ਏਨ ਗੱਨੀਮ, ਤੱਪੂਆਹ,
ਏਨਾਮ, 35 ਯਰਮੂਥ, ਅੱਦੁਲਾਮ, ਸੋਕੋਹ, ਅਜ਼ੇਕਾਹ, 36 ਸ਼ਅਰਿਯਮ,
ਅਦੀਥਾਿਯਮ ਅਤੇ ਗਦੇਰਾਹ ਗਦੇਰੋਥਿਯਮ ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 14 ਕਸਬੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੇਤ ਸਨ।

37 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਸਬੇ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ:
ਸਨਾਨ, ਹਾਦਾਸ਼ਾਹ, ਿਮਗਦਲ ਗਾਦ, 38 ਿਦਲਾਨ, ਿਮਸਪਹ, ਯਾਕਥਏਲ,
39 ਲਾਕੀਸ਼, ਬਾਸੱਕਥ, ਅਗਲੋਨ, 40 ਕੱਬੋਨ, ਲਹਮਾਸ, ਿਕਥਲੀਸ਼, 41

ਗਦੇਰੋਥ, ਬੈਤ ਦਾਗੋਨ, ਨਅਮਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੇਦਾਹ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਹ 16
ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤ ਸਨ।

42 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਕਸਬੇ ਵੀ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੇ:
ਿਲਬਨਾਹ, ਅਥਰ, ਆਸ਼ਾਨ, 43 ਿਯਫ਼ਤਾਹ, ਅਸ਼ਨਾਹ, ਨਸੀਬ, 44

ਕਈਲਾਹ, ਅਕਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨੌ ਕਸਬੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਖੇਤ ਸਨ। 45 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਕਰੋਨ
ਦਾ ਕਸਬਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵੀ ਿਮਲੇ। 46 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵੀ। 47 ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ
ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸਨ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅੱਜ਼ਾਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ
ਕਸਬੇ ਵੀ ਿਮਲੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਿਮਸਰ ਦੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ।

48 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਕਸਿਬਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ:

ਸ਼ਾਮੀਰ, ਯੱਤੀਰ, ਸੋਕੋਹ, 49 ਦੰਨਾਹ, ਿਕਰਯਥ ਸੰਨਾਹ (ਦਿਬਰ), 50

ਅਨਾਬ, ਅਸ਼ਤਮੋਹ, ਅਨੀਮ, 51 ਗੋਸ਼ਨ, ਹੋਲੋਨ ਅਤੇ ਿਗਲੋਹ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ
ਕੇ ਇਹ 11 ਕਸਬੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਸਨ।

52 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕਸਬੇ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ:
ਅਰਾਬ, ਦੂਮਾਹ, ਅਸ਼ਾਨ, 53 ਯਾਨੀਮ, ਬੈਤ ਤੱਪੂਆਹ, ਅਫ਼ੇਕਾਹ 54

ਹੁਮਤਾਹ, ਿਕਰਯਥ ਅਰਬਾ (ਹਬਰੋਨ) ਅਤੇ ਸੀਓਰ। ਇਹ 9 ਕਸਬੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ।

55 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕਸਬੇ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ:
ਮਾਓਨ, ਕਰਮਲ, ਜ਼ੀਫ਼, ਯੂਟਾਹ 56 ਿਯਜ਼ਰਏਲ, ਯਾਕਦਾਮ, ਜ਼ਾਨੋਅਹ, 57

ਕਿਯਨ, ਿਗਬਾਹ, ਅਤੇ ਿਤਮਨਾਹ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਹ 10 ਕਸਬੇ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ।

58 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕਸਬੇ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ:
ਹਲਹੂਲ ਬੈਤ ਸੂਰ, ਗਦੋਰ, 59 ਮਅਰਾਥ, ਬੈਤ ਅਨੋਥ ਅਤੇ ਅਲਤਕੋਨ। ਕੁੱਲ
ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਹ 6 ਕਸਬੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤ ਸਨ।
60 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰੱਬਾਹ ਅਤੇ ਿਕਰਯਥ ਬਆਲ (ਿਕਰਯਥ ਯਾਰੀਮ)
ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ।

61 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਸਿਬਆਂ
ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ:

ਬੈਤ ਅਰਾਬਾਹ, ਿਮੱਦੀਨ, ਸੱਕਾਕਾਹ, 62 ਿਨਬਸ਼ਾਨ, ਸਾਲਟ ਿਸਟੀ ਅਤੇ ਏਨ
ਗੱਦੀ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਹ 6 ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੇਤ ਸਨ।
63 ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਯਬੂਸੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ

ਕੱਢ ਸੱਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਯਬੂਸੀ ਲੋਕ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਲਈ ਧਰਤੀ

ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਮਲੀ। ਇਹ
ਧਰਤੀ ਯਰੀਹੋ ਨੇੜੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ
ਪਾਣੀਆ ਂਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। (ਇਹ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ

ਸੀ।) ਸਰਹੱਦ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 2 ਫ਼ੇਰ
ਸਰਹੱਦ ਬੈਤਏਲ (ਲੂਜ਼) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਅਟਰੋਥ ਿਵਖੇ ਅਰਕੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ
ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 3 ਸਰਹੱਦ ਹੇਠਲੇ ਬੈਤ ਹੋਰੋਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ
ਗਜ਼ਰ ਤੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। (ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।)

5 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਧਰਤੀ ਇਹ ਸੀ: ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪੂਰਬੀ
ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਬੈਤ ਹੋਰੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਟਰੋਥ ਅੱਦਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 6 ਅਤੇ
ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਿਮਕਮੱਥਾਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤਅਨਥ
ਸ਼ੀਲੋਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਨੋਹਾਹ ਦੇ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 7 ਫ਼ੇਰ
ਸਰਹੱਦ ਯਾਨੋਹਾਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੇਠਾ ਂਅਟਰੋਥ ਅਤੇ ਨਆਰਾਥ ਨੂੰ ਜਾਦਂੀ ਸੀ।
ਸਰਹੱਦ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਮੁਕਦੀ ਸੀ। 8 ਸਰਹੱਦ ਪੱਛਮੀ ਤੱਪੂਆਹ ਤੋਂ ਕਾਨਾਹ ਘਾਟੀ ਤੱਕ
ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ
ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। 9 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀਆ ਂਸਰਹੱਦਾ ਂਿਵੱਚ ਸਨ, ਪਰ
ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਿਮਲੇ
ਸਨ। 10 ਪਰ ਅਫ਼ਰਾਮੀ ਲੋਕ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗਜ਼ਰ ਦਾ ਕਸਬਾ ਛੱਡਣ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਫ਼ਰਾਮੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਅਫ਼ਰਾਮੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ
ਗਏ।

ਫ਼ੇਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਮਨੱਸ਼ਹ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਮਾਕੀਰ ਮਹਾਨ ਿਸਪਾਹੀ ਸੀ ਇਸ

ਲਈ ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਕਾਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। 2

ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ
ਪਿਰਵਾਰ ਸਨ ਅਬੀਅਜ਼ਰ, ਹੇਲਕ, ਅਸਰੀਏਲ, ਸ਼ਕਮ, ਹੇਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਦਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ।

3 ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਹੇਫ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹੇਫ਼ਰ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ!
ਿਗਲਆਦ ਮਾਕੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਕੀਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆ ਂਪੰਜ ਧੀਆ ਂਸਨ। ਧੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ ਮਹਲਾਹ, ਨੋਆਹ, ਹਾਗਲਾਹ, ਿਮਲਕਾਹ ਅਤੇ ਿਤਰਸਾਹ। 4

ਧੀਆ ਂਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ
ਕੋਲ ਗਈਆ।ਂ ਧੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇਵੇ।” ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਧੀਆ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਿਚਆ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਿਮਲੀ।

5 ਇਸ ਲਈ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਸ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ, ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ
ਬਾਸ਼ਾਨ, ਿਜਹੜੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਿਮਲੇ। 6 ਇਸ ਲਈ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀਆ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਾ ਵਾਗਂ ਹੀ ਧਰਤੀ
ਿਮਲੀ। ਿਗਲਆਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।

7 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾ ਆਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਿਮਕਮੱਥਾਥ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਏਨ ਤੱਪੂਆਹ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ
ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 8 ਤੱਪੂਆਹ ਦੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਸੀ ਪਰ
ਖੁਦ ਕਸਬਾ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੱਪੂਆਹ ਦਾ ਕਸਬਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ
ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸੀ। 9 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੱਖਣ
ਵੱਲ ਕਾਨਾਹ ਘਾਟੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਿਹਰ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਨ। ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ
ਨਦੀ ਦੇ ਉਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ
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ਸੀ। 10 ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਸੀ। ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਤਰ ਿਵੱਚ
ਆਸ਼ੇਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ।

11 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਸਬੇ
ਵੀ ਸਨ। ਬੈਤ-ਸ਼ਾਨ ਿਯਬਲਆਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਨ। ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਰ, ਏਨਦੋਰ, ਤਅਨਾਕ, ਮਿਗੱਦੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਫ਼ੋਥ ਦੇ ਿਤੰਨ
ਕਸਿਬਆ ਂਅੰਦਰ ਵੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 12 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ
ਨਹੀਂ ਸੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਰਿਹਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ 13

ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਿਢਆ।

14 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੀ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ?”

15 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਪਹਾੜੀ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚਲੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼
ਕਰਕੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਰਫ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜਾਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਲੈ ਲਵੋ।”

16 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਪਹਾੜੀ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਿਥਆਰ ਹਨ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੈਤ-
ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਗਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ
ਹੈ।”

17 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 18 ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਵੋਂਗੇ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਥਾ ਂਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢ
ਿਦਉਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਉਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਿਥਆਰ ਹਨ।”

ਬਾਕੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ

ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡਲੀ
ਦਾ ਤੰਬੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚਲੇ
ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ

ਹੇਠਾ ਕਰ ਿਲਆ। 2 ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਅਿਜਹੇ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

3 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇਨੰੀ ਦੇਰ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 4

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਿਤੰਨ ਆਦਮੀ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। 5 ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਸੱਤ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡਣਗੇ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ
ਰੱਖਣਗੇ। ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। 6 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਂਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਿਲਆਉ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਇਹ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਿਦਆਗਂੇ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਧਰਤੀ
ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 7 ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਗਾਦ, ਰਊਬੇਨ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਮਸੂਹ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਿਮਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ

ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।”

8 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਲਖਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਲਖੋ। ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵਖੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਉ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਨਰਦਾ ਂਸੁੱਟਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਿਦਆਗਂਾ।”

9 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮੇ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਲਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ। ਉਹ
ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵਖੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਗਏ। 10 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵਖੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਨਰਦਾ ਸੁੱਟੀਆ।ਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਬਣਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਿਦੱਤਾ।

ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਲਈ ਧਰਤੀ

11 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਜਹੜੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੀ। ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਿਮਲੀ। ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਧਰਤੀ ਇਹ ਸੀ: 12 ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਉਦੋਂ
ਤੀਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਤ ਆਵਨ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ
ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 13 ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਲੂਜ਼ (ਬੈਤਏਲ) ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ
ਸਰਹੱਦ ਅਟਾਰੋਥ, ਅੱਦਾਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਟਾਰੋਥ ਅੱਦਾਰ ਹੇਠਲੇ ਬੈਤ
ਹੋਰੋਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। 14 ਬੈਤ ਹੋਰੋਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ
ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ
ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਿਕਰਯਥ ਬਆਲ (ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਰਯਥ ਯਾਰੀਮ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ
ਸੀ) ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਸਬਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ
ਸਰਹੱਦ ਸੀ।

15 ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਿਕਰਯਥ ਯਾਰੀਮ ਨੇਿੜਉ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤੋਂਆਹ
ਦੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 16 ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਰਫ਼ਾਈਮ ਵਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ,
ਬਨ ਿਹੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ
ਯਬੂਸੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਿਹੰਨੋਮ ਵਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ
ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਏਨ ਰੋਗੇਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 17 ਉੱਥੇ, ਸਰਹੱਦ ਉੱਤਰ ਵੱਲ
ਮੁੜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਨ ਸ਼ਮਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਗਲੀਲੋਥ ਤੱਕ ਜਾਰੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। (ਗਲੀਲੋਥ ਪਹਾੜਾ ਂਿਵੱਚ ਅੱਦੂਮੀਮ ਦੱਰ੍ਰ ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।) ਸਰਹੱਦ ਹੇਠਾਂ
ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੋਹਨ ਦੇ
ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 18 ਸਰਹੱਦ ਬੈਤ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਤੱਕ
ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਹੇਠਾ ਂਯਰਦਨ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 19

ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਬੈਤ ਹਾਗਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡੈਡ ਸੀ
ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀ।

20 ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਧਰਤੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਿਸਆ ਂਦੀਆਂ
ਸਰਹੱਦਾ ਂਇਹ ਹਨ: 21 ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਿਮਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਇਹ ਹਨ: 22 ਬੈਤ ਅਰਾਬਾਹ, ਸਮਾਰਿਯਮ, ਬੈਤਏਲ, 23 ਅੱਵੀਮ,
ਪਾਰਾਹ, ਅਫ਼ਰਾਹ, 24 ਕਫ਼ਰ-ਅੰਮੋਨੀ, ਆਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਗਾਬਾ। ਉੱਥੇ 12 ਸ਼ਿਹਰ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤ ਸਨ।

25 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਗਬਓਨ, ਰਾਮਾਹ, ਬਏਰੋਥ, 26

ਿਮਸਪਾਹ, ਕਫ਼ੀਰਾਹ, ਮੋਸਾਹ, 27 ਰਕਮ, ਿਯਰਪਏਲ, ਤਰਲਾਹ, 28 ਸੇਲਾ,
ਅਲਫ਼, ਯਬੂਸ਼ੀ ਸ਼ਿਹਰ (ਯਰੂਸ਼ਲਮ) ਿਗਬਥ ਅਤੇ ਿਕਰਯਥ ਵੀ ਿਮਲੇ। ਉੱਥੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਸਮੇਤ 14 ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ। ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਮਲੇ ਸਨ।

ਯਹੋਸ਼ੁਆ 17:10 166 ਯਹੋਸ਼ੁਆ 18:28
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ਿਸ਼ਮਓਨ ਲਈ ਧਰਤੀ

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ। ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲੀ
ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਸੀ। 2

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਿਮਿਲਆ: ਬਏਰਸ਼ਬਾ (ਿਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ
ਸੀ,) ਮੋਲਾਦਾਹ, 3 ਹਸਰ ਸੂਆਲ, ਬਾਲਾਹ, ਆਮਸ, 4 ਅਲਤੋਂਲਦ, ਬਥੂਲ,
ਹਾਰਮਾਹ, 5 ਿਸਕਲਾਗ, ਬੈਤ ਮਾਰਕਾਬੋਥ, ਹਸਰ ਸੂਸਾਹ, 6 ਬੈਤ ਲਬਾਓਥ
ਅਤੇ ਸਾਰੂਹਨ। ਉੱਥੇ 13 ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ।

7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਏਨ, ਿਰੰਮੋਨ, ਅਥਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵੀ ਿਮਲੇ। ਓੱਥੇ
ਚਾਰ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ। 8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਆਲਥ-
ਬਏਰ (ਨੇਗੇਵ ਿਵੱਚਲੇ ਰਾਮਥ) ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵੀ ਿਮਲੇ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ।
ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਿਮਲੀ। 9 ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਧਰਤੀ ਿਮਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ।

ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਲਈ ਧਰਤੀ

10 ਅਗਲਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ, ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ,
ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਸੀ। ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਮਲੀ ਿਜਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਰੀਦ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 11

ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮਰਾਲਾਹ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਦੱਬਾਸ਼ਬ ਨੂੰ
ਛੰੂਹਦੀ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਯਾਕਨੁਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲੀ
ਗਈ ਸੀ। 12 ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਿਕਸਲੋਥ
ਤਾਬੋਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਅੱਗੇ ਦਾਬਰਥ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ੀਆ ਂਤੱਕ
ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 13 ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਿਗੱਤਾ ਹੇਫ਼ਰ ਅਤੇ ਇੱਤਾਕਾਸੀਨ ਤੱਕ ਪੂਰਬ
ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਿਰਂਮੋਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਮੁੜ
ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇਆਹ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 14 ਨੇਆਹ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦ ਫ਼ੇਰ ਮੁੜ
ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹਨਾਥੋਨ ਨੂੰ ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯੱਫ਼ਤਰ ਏਲ ਦੀ ਵਾਦੀ
ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 15 ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟਾਥ, ਨਹਲਾਲ,
ਿਸ਼ਮਰੋਨ, ਿਯਦਲਾਹ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਆ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ,
ਇੱਥੇ ਬਾਰਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ।

16 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ ਿਜਹੜੇ
ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪੋ-
ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ।

ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਲਈ ਧਰਤੀ

17 ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਿਹੱਸਾ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ
ਿਮਿਲਆ। 18 ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ
ਸੀ: ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ, ਕਸੂਲੋਥ, ਸੂਨੇਮ, 19 ਹਫ਼ਾਰਈਮ, ਸ਼ੀਓਨ, ਅਨਾਹਰਾਥ, 20

ਰੰਬੀਥ, ਿਕਸ਼ਯੋਨ, ਆਬਸ, 21 ਰਮਥ, ਏਨ ਗਨੀਮ, ਏਨ ਹੱਦਦ ਅਤੇ ਬੈਤ
ਪੱਸੇਸ।

22 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਤਾਬੋਰ, ਸਾਹਸੀਮਾਹ ਅਤੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਨੂੰ
ਛੰੂਹਦੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 16
ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੇਤ ਸਨ। 23 ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਸਨ ਿਜਹੜੀ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਸੀ! ਪਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ।

ਆਸ਼ੇਰ ਲਈ ਧਰਤੀ

24 ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਂਿਹੱਸਾ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।
ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ
ਿਮਿਲਆ। 25 ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਧਰਤੀ ਇਹ ਸੀ: ਹਲਕਥ,
ਹਲੀ, ਬਟਨ, ਅਕਸ਼ਾਫ਼, 26 ਅਲੀਮਲਕ, ਅਮਾਦ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਾਲ।

ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਸ਼ੀਹੋਰ ਿਲਬਨਾਥ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ
ਸੀ। 27 ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਬੈਤ ਦਾਗੋਨ ਨੂੰ ਜਾਦਂੀ
ਸੀ ਸਰਹੱਦ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਅਤੇ ਿਯੱਫ਼ਤਾਏਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦੀ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ
ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਬੈਤ ਏਮਕ ਨਈਏਲ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਕਬੂਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ
ਲੰਘਦੀ ਸੀ। 28 ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਅਬਰੋਨ, ਰਹੋਬ, ਹੰਮੋਨ ਅਤੇ ਕਾਨਾਹ ਨੂੰ ਜਾਦਂੀ
ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਵਡੇਰੇ ਸੀਦੋਨ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 29 ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ
ਵਾਪਸ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਟਾਰੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ
ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਮੁੜ ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਸਾਹ ਨੂੰ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ
ਅਕਜ਼ੀਬ, 30 ਉੱਮਾਹ, ਅਫ਼ੇਕ ਅਤੇ ਰਹੋਬ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਜਾਕੇ ਮੁਕਦੀ ਸੀ।

ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 22 ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ। 31

ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪੋ-
ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ।

ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਲਈ ਧਰਤੀ

32 ਧਰਤੀ ਦਾ ਛੇਵਾ ਂਿਹੱਸਾ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ
ਿਮਿਲਆ। 33 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਆਨੰਨੀਮ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਲਫ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਅਦਾਮੀ ਨਕਬ ਅਤੇ
ਯਬਨਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਲੱਕੂਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੇ ਆਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ। 34 ਫ਼ੇਰ ਸਰਹੱਦ ਅਜ਼ਨੋਥ ਤਾਬੋਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਹੁੱਕੋਕ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਰੁਕ ਜਾਦਂੀ
ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਆਸ਼ੇਰ ਨੂੰ
ਛੰੂਹਦੀ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਜਾਦਂੀ ਸੀ।
35 ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਰਹੱਦਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਸਨ ਿਸੱਦੀਮ, ਸੇਰ, ਹੰਮਥ, ਰਕੱਥ, ਿਕੰਨਾਰਥ, 36 ਅਦਾਮਾਹ, ਰਾਮਾਹ, ਹਾਸੋਰ
37 ਕਦਸ਼, ਅੰਦਰਈ, ਏਨ ਹਾਸੋਰ, 38 ਿਯਰੋਨ, ਿਮਗਦਲਏਲ, ਹਾਰੇਮ, ਬੈਤ
ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ 19 ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ।

39 ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ।

ਦਾਨ ਲਈ ਧਰਤੀ

40 ਫ਼ੇਰ ਧਰਤੀ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ। 41 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਧਰਤੀ ਇਹ ਸੀ: ਸਾਰਾਹ, ਅਸ਼ਤਾਓਲ, ਇਰਸ਼ਮਸ਼, 42

ਸ਼ਆਲੱਬੀਨ, ਅਯਾਲੋਨ, ਿਯਥਲਾਹ, 43 ਏਲੋਨ, ਿਤਮਨਾਥਾਹ, ਅਕਰੋਨ, 44

ਅਲਤਕੇਹ, ਿਗਬਥੋਨ, ਬਆਲਾਥ, 45 ਿਯਹੁਦ, ਬਨੇ-ਬਰਕ, ਗਾਥ ਿਰੰਮੋਨ, 46

ਮੇ ਯਰਕੋਨ, ਅਤੇ ਯਾਫ਼ੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ।
47 ਪਰ ਦਾਨ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਦੱਸਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਗੁਆ ਲਈ।

ਉੱਥੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾ
ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਿਹੱਸੇ ਵੱਲ ਗਏ ਅਤੇ
ਲਾਈਸ਼ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲਾਈਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। 48 ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ
ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ।

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਲਈ ਧਰਤੀ

49 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਿਲਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ
ਦੇਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 50 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ
ਿਮਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਤਮਨਾਥਾਹ
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ਸਰਹ ਦਾ ਕਸਬਾ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਸਬਾ ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ।

51 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਧਰਤੀਆ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਧਰਤੀ ਵੰਡਣ ਲਈ
ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਧਰਤੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਇਆ।

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ: 2 “ਆਪਣੇ ਲਈ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਚੁਣੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਬੋਿਲਆ ਸੀ। 3 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,

ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਚਾਿਹਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਤੋਂ ਛੁਪਣ ਲਈ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

4 “ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ
ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। 5 ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਦਲੇ
ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਸ਼ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਬੁਰੇ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਹੈ। 6 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਉਸ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।”

7 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ “ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸ਼ਿਹਰਾ”ਂ
ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ: ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸਨ
ਗਲੀਲ ਿਵੱਚਾ ਕਦਸ਼; ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚਲਾ ਸ਼ਕਮ;
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚਲਾ ਿਕਰਯਥ ਅਰਬਾ (ਹਬਰੋਨ)।

8 ਰਊਬੇਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਬਸਰ; ਗਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ,
ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚਲਾ ਰਾਮੋਥ; ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚਲਾ ਗੋਲਨ।

9 ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਿਜਸਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਸ਼ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਿਰਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ
ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ! ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਕਿਚਹਰੀ
ਿਵੱਚ ਿਨਆ ਂਹੋਣਾ ਸੀ।

ਲੇਵੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਸ਼ਿਹਰ

ਲੇਵੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਨੂਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ
ਆਗੂਆ ਂਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। 2 ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਾਨ ਦੀ

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਲੇਵੀ ਹਾਕਮਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇਵੋਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਦੇਵੋਂਗੇ।” 3 ਇਸ ਲਈ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੇਵੀ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਿਦੱਤੇ:

4 ਕਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ। ਕਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਲਾਿਕਆਂ

ਿਵੱਚ 13 ਕਸਬੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦਾਹ, ਿਸ਼ਮਓਨ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ
ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਾ ਂਸਨ।

5 ਹੋਰਨਾ ਕਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਦਸ ਕਸਬੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਲਾਿਕਆ ਂਅੰਦਰ ਿਦੱਤੇ
ਗਏ ਿਜਹੜੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਾ ਂਸਨ।

6 ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ 13 ਕਸਬੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਸਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰ, ਆਸ਼ੇਰ, ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ
ਿਵੱਚਲੇ ਅੱਧੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਾ ਂਸਨ।

7 ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਰਾ ਂਕਸਬੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਰਾ ਂਕਸਬੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੀ
ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਾ ਂਸਨ।

8 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਲੇਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ
ਿਦੱਤੇ।

9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਸਿਬਆ ਂਦੇ ਨਾਮ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ
ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਸਨ, ਇਹ ਹਨ। 10 ਕਸਿਬਆ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਹੱਕ ਕਹਾਥ ਪਿਰਆਰ ਦੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਰਯਥ ਅਰਬਾ ਿਦੱਤਾ (ਇਹ ਹਬਰੋਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਅਰਬਾ ਨਾਮ ਦੇ
ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਰਬਾ ਅਨੋਕ ਦਾ ਿਪਉ ਸੀ।) ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 12 ਪਰ
ਿਕਰਯਥ ਅਰਬਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਯਫ਼ੁੰਨਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਾ ਂਸਨ। 13 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਬਰੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। (ਹਬਰੋਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸ਼ਿਹਰ
ਸੀ।) ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਲਬਾਨੋਨ, 14 ਯੱਿਤਰ,
ਅਸ਼ਤਮੋਆ, 15 ਹੋਲੋਨ, ਦਿਬਰ, ਹੋਲੋਨ, ਦਿਬਰ, 16 ਆਇਨ, ਯੁੱਤਾਹ ਅਤੇ
ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵੀ ਿਦੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਕਸਿਬਆ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਨੌਂ
ਕਸਬੇ ਿਦੱਤੇ।

17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਾ ਂਸਨ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ
ਿਗਬਓਨ, ਗਬਾ, 18 ਅਨਾਥੋਥ ਅਤੇ ਅਲਮੋਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ
ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਸਿਬਆ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ
ਿਦੱਤੀ। 19 ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ 13 ਕਸਬੇ ਿਦੱਤੇ। (ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ
ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸਨ।) ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੁਝ
ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਿਦੱਤੀ।

20 ਕਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਕਸਬੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਜਹੜੇ
ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕਸਬੇ ਿਮਲੇ: 21 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ
ਸ਼ਕਮ। (ਸ਼ਕਮ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ।) ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗਜ਼ਰ, 22 ਿਕਬਸੈਮ ਅਤੇ
ਬੈਤ ਹੋਰੋਨ ਵੀ ਿਮਲੇ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਰ ਕਸਬੇ,
ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਿਦੱਤੀ।

23 ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਲਤਕੇਹ ਿਗਬਥੋਨ, 24

ਅੱਯਾਲੋਨ ਅਤੇ ਗਥ ਿਰੰਮੋਨ ਿਦੱਤੇ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਦਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਰ ਕਸਬੇ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਿਦੱਤੀ।

25 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਾਨਾਕ ਅਤੇ ਗਥ ਿਰੰਮੋਨ
ਿਦੱਤੇ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅੱਧੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੋ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਿਦੱਤੀ।

26 ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਕਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਸ ਕਸਬੇ ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਿਮਲੀ।
27 ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਕਸਬੇ ਿਮਲੇ:

ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚਲਾ ਗੋਲਨ ਿਦੱਤਾ।
(ਗੋਲਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ।) ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਅਸ਼ਤਰਾਹ ਵੀ ਿਦੱਤਾ।
ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅੱਧੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੋ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਿਦੱਤੀ।

28 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸ਼ਯੋਨ, ਦਾਬਰਥ, 29

ਯਰਮੂਥ ਅਤੇ ਏਨ ਗੱਨੀਮ ਿਦੱਤੇ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਰ
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ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਲਈ ਿਦੱਤੀ।

30 ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸ਼ਾਲ, ਅਬਦੋਨ, 31 ਹਲਕਾਥ
ਅਤੇ ਰਹੋਬ ਿਦੱਤੇ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਆਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਰ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਿਦੱਤੀ।

32 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚਲਾ ਕਦਸ਼
ਿਦੱਤਾ। (ਕਦਸ਼ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ।) ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੱਮੋਥ ਦੌਰ ਅਤੇ
ਕਰਤਾਨ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਤੰਨ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਿਦੱਤੀ।

33 ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਿਮਲੀ।

34 ਦੂਸਰਾ ਲੇਵੀ-ਸਮੂਹ ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਸੀ। ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਸਬੇ ਿਮਲੇ: ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਾਕਨਾਮ, ਕਾਰਤਾਹ,
35 ਿਦਮਨਾਹ ਅਤੇ ਨਹਲਾਲ ਿਦੱਤੇ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਰ
ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਲਈ ਿਦੱਤੀ। 36 ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਸਰ, ਯਾਹਸਾਹ,
37 ਕੇਦੋਮੋਥ ਅਤੇ ਮੇਪਅਬ ਿਦੱਤੇ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਰ
ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਲਈ ਿਦੱਤੀ। 38 ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚਲਾ
ਰਾਮੋਥ ਿਦੱਤਾ। (ਰਾਮੋਥ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ।) ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਹਨਇਮ,
39 ਹਸ਼ਬੋਨ ਅਤੇ ਯਆਜ਼ੇਰ ਵੀ ਿਦੱਤੇ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਗਾਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਰ
ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਲਈ ਿਦੱਤੀ।

40 ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ 12
ਕਸਬੇ ਿਮਲੇ।

41 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਕੁੱਲ 48 ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਿਮਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਹੋਰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਾ ਂਸਨ।
42 ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸੀ।

43 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਿਨਭਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ
ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਵਸ ਗਏ। 44 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ, ਿਜਹਾ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਿਦੱਤੀ। 45 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇਕਰਾਰ ਿਨਭਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਿਨਭਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇਕਰਾਰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਿਤੰਨ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ
ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕਤ੍ਰਰ੍ਰਤਾ ਬੁਲਾਈ। 2

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮੰਨੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਖੀਆ ਂਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। 3 ਅਤੇ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਿਨਭਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। 5 ਪਰ ਉਸ
ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਿਜਹੜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਹੇ ਿਦਲੋਂ ਅਤੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

6 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਲਿਵਦਾ ਆਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਗਏ ਉਹ ਘਰ
ਚੱਲੇ ਗਏ। 7 ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 8 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ
ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਸ਼ੂ, ਧਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ
ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗਿਹਣੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਘਰ
ਜਾਉ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲਵੋ।”

9 ਇਸ ਲਈ ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੁਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵਖੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਥਾ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਹ
ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਗਏ-ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ।

10 ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਗੇਲੀਲੋਥ ਨਾਮ ਦੀ
ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। 11 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੇ, ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵਖੇ ਹੀ ਸਨ, ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ
ਿਜਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੇ ਉਸਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਜਗਵੇਦੀ ਕਨਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਗੇਲੀਲੋਥ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। 12 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਕੱਠੋ ਹੋ
ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ।

13 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਅਤੇ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਦਾ ਆਗੂ
ਜਾਜਕ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਸੀ। 14 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਦਸ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਭੇਿਜਆ। ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵਖੇ ਸਨ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ।

15 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਹ 11 ਬੰਦੇ ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਗਏ। ਉਹ ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਅਤੇ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। 11 ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, 16 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ: ‘ਤੁਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵਰੁੱਧ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਿਕਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਿਤਰ ਜਗਵੇਦੀ ਿਕਉਂ ਬਣਾਈ? ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ! 17 ਚੇਤੇ ਕਰੋ
ਪਓਰ ਿਵਖੇ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ
ਹਾ।ਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਾਰਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ
ਹਾ।ਂ 18 ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼
ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਂਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੋ ਨਹੀਂ ਹਟੋਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰ
ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

19 “‘ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਪਾਕ ਹੈ ਤਾ ਂਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਤੰਬੂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ
ਉੱਥੇ ਰਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਜਾ ਂਸਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗਵੇਦੀ ਨਾ ਬਣਾਉ।

20 “‘ਜ਼ਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਤਬਾਹ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਕਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ
ਤੋਿੜਆ। ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੀ। ਆਕਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪ
ਕਰਕੇ ਮਿਰਆ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।’”

21 ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ 11
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, 22 “ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਾ ਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਆਖਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ! ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਝੰ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
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ਜਾਣ ਲਵੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਨਆ ਂਕਰ ਸੱਕੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
23 ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਖੁਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਆਖਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, 24 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ, ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਜਾ ਂਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ
ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ! ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਉਸਾਿਰਆ। ਅਸੀਂ
ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਿਕਉਂ ਉਸਾਰੀ? ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸਾ ਂਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।
25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ। ਇਸਦਾ
ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਡਰਦੇ ਸਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ
ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾ।ਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸੀ, ‘ਤੁਸੀਂ ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ!’ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸੀ।

26 “ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ। ਪਰ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਬਲੀਆ ਂਲਈ ਵਰਤਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਈ। 27 ਸਾਡਾ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ
ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਬਲੀਆ,ਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ
ਅਰਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਕੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਗਂ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾ।ਂ 28 ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਜੇ
ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਖਣ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ
ਤਾ ਂਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ‘ਦੇਖੋ! ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ, ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਇੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ
ਿਬਲਕੁਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਵਰਗੀ ਹੈ (ਿਜਹੜੀ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਿਵਖੇ ਹੈ)
ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਲੀਆ ਂਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ-ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅੰਗ ਹਾ।ਂ’

29 “ਸੱਚਮੁੱਚ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸੱਚੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈ।”

30 ਜਾਜਕ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਅਤੇ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਆਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ।ਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਹੋ ਗਏ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ। 31 ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਜਾਜਕ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ।”

32 ਫ਼ੇਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਅਤੇ ਆਗੂ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਗਲਆਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ
ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 33 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।

34 ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ, “ਸਬੂਤ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।”

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਬਹੁਤ ਿਬਰਧ

ਹੋ ਿਗਆ। 2 ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆ,ਂ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ
ਮੁਖੀਆ,ਂ ਜੱਜਾ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਸੱਦੀ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਬਰਧ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਦੇਖੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। ਉਸ
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿੜਆ। 4 ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚਲੀ ਧਰਤੀ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦੇ। 5 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਉਹ
ਥਾ ਂਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

6 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਿਬਧੀ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾ ਂਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੋ। 7 ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ
ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾ ਂਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ
ਉਚਾਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਵਾ ਂਦੀ ਸੌਂਹ ਨਾ ਖਾਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੋ। 8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

9 “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮਹਾਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕੀ। 10 ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ 1,000
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 11 ਇਸ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ
ਰਹੋ।

12 “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਿਮੱਤਰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਾ ਰਚਾਉ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਮੱਤਰ ਬਣੋਂਗੇ। 13 ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਿੜਕੀ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਨਗੇ-ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚ ਧੂੰਆ ਂਅਤੇ ਘੱਟਾ ਪੈ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

14 “ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੁਣ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਕ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਹਰ ਨੇਕ ਇਕਰਾਰ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੱਚਾ ਿਸੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਿਦਖਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਦੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੰਗੀ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 16 ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦਉਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਕੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਇਹ ਧਰਤੀ ਗਵਾ ਬੈਠੋਂ ਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ
ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।”
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ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਅਲਿਵਦਾ

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਮ ਿਵਖੇ
ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਬੁਲਾਈ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੁਆ,ਂ
ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਮੁਖੀਆ,ਂ ਜੱਜਾ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ

ਅਤੇ ਹਾਕਮਾ ਂਅਤੇ ਜੱਜਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਨਮੁੱਖ ਖਲੋ ਗਏ।

2 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹੋ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜੋ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹੈ: ‘ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤੇਰਹ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਨਾਹੋਰ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਸਮੇਤ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 3 ਪਰ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕਨਾਨ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਲਾਦ ਦਾ ਵਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਿਦੱਤਾ। 4 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤੇ। ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਈਰ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ
ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਗਏ।

5 “‘ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਭੇਿਜਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਬਹੁਤ ਆਫ਼ਤਾ ਂਭੇਜੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਆਇਆ। 6 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ।
ਉਹ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ। ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ। 7 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਿਰਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
ਭੇਜੀਆ।ਂ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ
ਖੁਦ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।

“‘ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਰਹੇ। 8 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਦਂਾ। ਇਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ।
ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਹਰਾ ਿਦਉ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਦੱਤੀ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ।

9 “‘ਫ਼ੇਰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਿਸਫ਼ੋਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਲਾਕ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਬਲਆਮ, ਨੂੰ
ਸੱਿਦਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ। 10 ਪਰ ਮੈਂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ, ਿਬਲਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ
ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ।

11 “‘ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ
ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਮੋਰੀ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ, ਕਨਾਨੀ,
ਿਹੱਤੀ, ਿਗਰਗਾਸੀ, ਿਹੱਵੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਉ। 12 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੌਜ
ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਹਾਰਨੇਟ (ਿਭ੍ਰ ੰਡਾ)ਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। ਿਭ੍ਰ ਂਡਾਂ
ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਤੀਰ
ਕਮਾਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ।

13 “‘ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ! ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਲਈ
ਿਮਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ-ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਿਦੱਤੀ ਸੀ! ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਉਸਾਿਰਆ-ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀਆ ਂਵੇਲਾ ਂਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ
ਰੁੱਖਾ ਂਦੇ ਬਾਗ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਗਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ।’”

14 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ
ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦਉ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਿਜਹੀ ਸੀ
ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਵਾਪਰੀ
ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

15 “ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਅਵੱਸ਼ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਨਆ ਂਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ
ਪਾਸੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ? ਜਾ ਂਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਂਗੇ
ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਾਗਂੇ!”

16 ਫ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਹਟਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ!
17 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾ।ਂ ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾ ਂਧਰਤੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ। 18 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ
ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਗਂੇ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।”

19 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਖਕੇ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ। 20 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦਉਂਗੇ ਅਤੇ
ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਂਗੇ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਭਆਨਕ
ਆਫ਼ਤਾ ਂਭੇਜੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ
ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”

21 ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ! ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਾਗਂੇ।”

22 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ
ਗਵਾਹ ਹੋ?”

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹਾ ਂਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

23 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਪਰਾਹਂ
ਸੁੱਟ ਿਦਉ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ।”

24 ਫ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਗਂੇ।”

25 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਨੇਮ ਕੀਤਾ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਸ਼ਕਮ ਨਾਮ ਦੇ ਕਸਬੇ ਿਵਖੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਿਗਆ। 26 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਲੱਿਭਆ। ਇਹ
ਪੱਥਰ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਓਕ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।

27 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਖੀਆ।ਂ
ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਅੱਜ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਇੱਕ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਰੋਕੇਗਾ।”

28 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਇਸ ਲਈ
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।
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ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਮੌਤ

29 ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਮਰ ਿਗਆ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ 110 ਵਰ੍ਹ ੇ
ਦਾ ਸੀ। 30 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਤਮਨਥ ਸਰਹ ਿਵਖੇ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਗਆਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ
ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ।

31 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਦੇਹਾਤਂ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਆਗੂ
ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੇਖੀਆ ਂਸਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ

32 ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਛੱਿਡਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੀਆ ਂਅਸਥੀਆ ਂਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀਆ ਂਅਸਥੀਆ ਂਨੂੰ
ਸ਼ਕਮ ਿਵਖੇ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਸਥੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਜਹੜੀ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਹਮੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਪਾਸੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਸ਼ਕਮ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਚਾਦਂੀ ਦੇ 100
ਿਸੱਿਕਆ ਂਬਦਲੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਾਂ
ਸੀ।

33 ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ
ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਗਬੀਹ ਿਵਖੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਿਗਬੀਹ ਅਲਆਜ਼ਾਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
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1

ਿਨਆਈਂਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ

ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਕਨਾਨੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਾਈ

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਦੇਹਾਤਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਸਾਡੇ ਿਕਹੜੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਪਿਹਲਾ ਂਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਕਨਾਨੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਨਗੇ?”

2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਜੱਤਣ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

3 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾਵਾ ਂਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਭਰਾਵੋ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕੇ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਕੇ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਗਂੇ।” ਤਾਂ
ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਕਨਾਨੀਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆ ਂਨੂੰ
ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ 10,000 ਆਦਮੀ
ਬਜ਼ਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ। 5 ਬਜ਼ਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ
ਬਜ਼ਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਕਨਾਨੀਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।

6 ਬਜ਼ਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਦੇ
ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਂਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵੱਢ ਿਦੱਤੇ। 7 ਤਾ ਂਬਜ਼ਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ 70
ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਂਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵੱਢ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”
ਉਹ ਬਜ਼ਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰ ਿਗਆ।

8 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।
9 ਫ਼ੇਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕਨਾਨੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ
ਿਜਹੜੇ ਨੇਜੇਵ ਿਵੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।

10 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗਏ ਿਜਹੜੇ
ਹਬਰੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। (ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਕਰਯਥ ਅਰਬਾ ਸੀ।)
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਸ਼ੇਸ਼ਈ, ਅਹੀਮਾਨ ਅਤੇ ਤਲਮਈ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਹਰਾਇਆ।

ਕਾਲੇਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ

11 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਬੀਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਲੜਨ ਲਈ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਦਬੀਰ ਿਕਰਯਥ ਸੇਫ਼ਰ ਕਹਾਉਂਦਾ
ਸੀ। 12 ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਾਲੇਬ ਨੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਕਰਯਥ
ਸੇਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਕਸਾਹ ਦਾ ਸਾਕ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਿਵਆਹ
ਿਦਆਗਂਾ।”

13 ਕਾਲੇਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਨਜ਼ ਸੀ। ਕਨਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ
ਅਥਨੀਏਲ। ਅਥਨੀਏਲ ਨੇ ਿਕਰਯਥ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਇਸ

ਲਈ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਅਥਨੀਏਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਕਸਾਹ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ।

14 ਅਕਸਾਹ ਅਥਨੀਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਥਨੀਏਲ ਨੇ
ਅਕਸਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਅਕਸਾਹ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ, ਤਾ ਂਕਾਲੇਬ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਹੋਇਆ?”

15 ਅਕਸਾਹ ਨੇ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਹ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੇਜ਼ੇਵ
ਿਵੱਚ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਹ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ।” ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ
ਹੇਠਲੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।

16 ਕੇਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਖਜ਼ੂਰਾ ਂਦਾ ਸ਼ਿਹਰ (ਯਰੀਹੋ) ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਨੇਜ਼ੇਵ ਅੰਦਰ ਅਰਾਦ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।
(ਕੇਨੀ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ।)

17 ਕੁਝ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਸਫ਼ਾਥ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਰਮਾਹ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।

18 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਅੱਜ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਿਬਆ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ
ਅਸਕਲੋਨ ਅਤੇ ਅਕਰੋਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਸਿਬਆਂ
ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ।

19 ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਦਮੀ ਲੜੇ ਸਨ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਦਮੀ
ਵਾਦੀਆ ਂਿਵੱਚਲੀ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਥ ਸਨ।

20 ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਲੇਬ ਦੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਅਨਾਕ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਥਾ ਂਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ।

21 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਯਬੂਸੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਛੱਡਣ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਿਕਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਯਬੂਸੀ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਤੇਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

22 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਤੇਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ
ਲਈ ਗਏ। ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਬੈਤੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੂਜ਼ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਵੱਲ ਸੀ। ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ
ਬੈਤੇਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾਸੂਸਾ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਤੇਲ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। 24 ਜਦੋਂ ਜਾਸੂਸ ਬੈਤੇਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ
ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਜਾਸੂਸਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਪਤ
ਰਸਤਾ ਿਦਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਗਂੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਂਗਾ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਗਂੇ।”

25 ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਾਸੂਸਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਪਤ ਰਸਤਾ
ਿਦਖਾ ਿਦੱਤਾ। ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਬੈਤੇਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ
ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ
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ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 26 ਉਹ
ਆਦਮੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਿਹੱਤੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸਾਿਰਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੂਜ਼ ਰੱਿਖਆ। ਅਤੇ
ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਹੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਕਨਾਨੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ

27 ਬੈਤਸ਼ਾਨ, ਤਾਨਾਕ, ਦੋਰ, ਿਯਬਲਾਮ, ਮਿਗੱਦੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਮਨੱਸ਼ਹ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਕਸਬੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 28 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੱਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ
ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਨਾਨੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਂਵਜੋਂ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ।

29 ਇਫ਼ਰਾਈਂਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ।
ਗਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੇ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਗਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਰਿਹੰਦੇ ਰਹੇ।

30 ਇਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੀ। ਕੁਝ ਕਨਾਨੀ
ਕਟਰੋਨ ਅਤੇ ਨਹਲੋਲ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਕਨਾਨੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ
ਕਨਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਂਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ।

31 ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੀ।
ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅੱਕੋ, ਸੀਦੋਨ, ਅਹਲਾਬ, ਅਕਜ਼ੀਬ,
ਹਲਬਾਹ, ਅਫ਼ੀਕ ਅਤੇ ਰਹੋਬ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 32

ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਰਹੇ।

33 ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੀ। ਨਫ਼ਤਾਲੀ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬੈਤ-ਸ਼ਮਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਅਨਾਥ ਦੇ ਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡਣ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਜਬਰਦਸਤੀ
ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਂਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

34 ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਹਾੜਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਿਪਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੇਠਾ ਆਕੇ ਵਾਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦੇ
ਸਨ। 35 ਅਮੋਰੀਆ ਂਨੇ ਹਰਸ ਪਹਾੜ, ਅਯਾਲੋਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਬੀਮ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਰਿਹਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ। ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਵੱਧੇਰੇ
ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ
ਿਲਆ। 36 ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੀ ਸਰਹੱਦ ਿਬੱਛੂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਲਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੇਲਾ ਤੋਂ
ਅਗਾਹਂ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੀਕ ਸੀ।

ਬੋਕੀਮ ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਿਗਲਗਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬੋਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ
ਿਗਆ। ਦੂਤ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਸੁਣਾਇਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਿਲਆਦਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਗਂਾ। 2 ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ
ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ
ਕਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ!

3 “ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ‘ਮੈਂ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ
ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਿਸਆ

ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਫ਼ਾਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਝੂਠੇ
ਦੇਵਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਹੁਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜਾਲ ਹੋਣਗੇ।’”

4 ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਟਆ ਤਾਂ
ਲੋਕ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। 5 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਥਾ ਦਾ
ਨਾਮ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰੋਏ ਸਨ ਬੋਕੀਮ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਬੋਕੀਮ ਿਵਖੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ

ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਅਤੇ ਹਾਰ

6 ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਜ਼ਮੀਨ
ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਰਸੇ’ਚ ਿਮਲੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਲਈ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 7 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਓਨਾ ਿਚਰ
ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਜੀਿਵਤ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਦੇਹਾਤਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਜਉਂਦੇ
ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। 8 ਨੂਨ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ, 110 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ
ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ। 9 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਤਮਨਾਥ ਹਰਸ ਿਵਖੇ ਸੀ।

10 ਉਸ ਪੂਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਤਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ। ਇਹ
ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾ ਂਬਾਰੇ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। 11 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਬਦ ਸਮਝੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਬਆਲ
ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਕਿਹਰਵਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 13 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇਵਿਤਆ ਂਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦੇਵੀਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ
ਲੱਗੇ ਪਏ।

14 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੁੱਟਣ
ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਹਰਾਇਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸੱਕੇ। 15 ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲਈ ਗਏ, ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹਾਰੇ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਜੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ
ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਿਗਆ।

16 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਆਕਂਾਰ
ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਮਣਾ
ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੁੱਟ ਿਲਆ ਸੀ। 17 ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਨਆਕਂਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਨ, ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਦਲ ਗਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨਣੋ ਹਟ ਗਏ ਸਨ।

18 ਅਨੇਕਾ ਂਵਾਰੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੇ। ਅਤੇ ਹਰ
ਵਾਰੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। ਯਹੋਵਾਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਆਕਂਾਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਗਏ। 19 ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਿਨਆਕਂਾਰ ਦਾ
ਦੇਹਾਤਂ ਹੋਇਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਸਨ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
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ਆਪਣੇ ਬਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ।

20 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਉੱਤੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 21 ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਰਾਹ
ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਦਾ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਟਕੇ ਰਿਹਣ
ਿਦਆਗਂਾ। 22 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਗਂਾ ਿਕ ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਵਾਗਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।” 23 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾਂ
ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ
ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਰੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ

ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਲਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ। (ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ
ਲੜਾਈਆ ਂਨਹੀਂ ਲੜੀਆ ਂਸਨ।) ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ: 3 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪੰਜ ਹਾਕਮ, ਸਾਰੇ ਹੀ
ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ, ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹ ਿਹੱਵੀ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਬਤ ਬਆਲ
ਹਰਮੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਾਥ ਤੱਕ ਲਬਾਨੋਨ ਦੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 4

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਰੱਖ
ਲਈ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਸਾ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ
ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

5 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਨਾਨੀਆ,ਂ ਿਹੱਤੀਆ,ਂ ਅਮੋਰੀਆ,ਂ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆ,ਂ
ਿਹੱਵੀਆ ਂਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆ ਂਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। 6

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆ ਂਕਰਨੀਆਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਪਿਹਲਾ ਿਨਆਕਂਾਰ, ਅਥਨੀਏਲ

7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ
ਬਆਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 8

ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਸੋਪੋਤਾਮੀਆ ਂਦੇ
ਰਾਜੇ ਕੂਸ਼ਨ ਿਰਸ਼ਾਤੈਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ
ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ
ਿਵੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਰਹੇ। 9 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਮਦਦ
ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ
ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਥਨੀਏਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਨਜ਼, ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਥਨੀਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। 10

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਥਨੀਏਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਿਨਆਕਂਾਰ ਬਣ ਿਗਆ। ਅਥਨੀਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ
ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੂਸ਼ਨ ਿਰਸ਼ਾਤੈਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਅਥਨੀਏਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 11 ਇਸ ਲਈ ਕਨਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਥਨੀਏਲ
ਦੇ ਦੇਹਾਤਂ ਤੱਕ, 40 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੀਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਿਰਹਾ।

ਿਨਆਕਂਾਰ ਏਹੂਦ

12 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਦੀ ਕਰਿਦਆਂ
ਵੇਿਖਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਗਲੋਨ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਦੱਤੀ। 13 ਅਗਲੋਨ ਨੇ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ

ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਗਲੋਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖਜ਼ੂਰਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ (ਯਰੀਹੋ) ਤੋਂ
ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 14 ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਗਲੋਨ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ 18 ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

15 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਿਜਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਏਹੂਦ ਸੀ। ਉਹ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਗੇਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਏਹੂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਦੇਕੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਗਲੋਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। 16

ਏਹੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀਆ ਂਦੋ
ਿਤਖੀਆ ਂਧਾਰਾ ਂਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਇਚੰ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਏਹੂਦ ਨੇ ਇਹ
ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਹੇਠਾਂ
ਛੁਪਾ ਿਲਆ।

17 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਏਹੂਦ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਗਲੋਨ ਲਈ ਸੁਗਾਤ ਲੈ ਕੇ
ਆਇਆ। ਅਗਲੋਨ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। 18 ਸੁਗਾਤ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਰਾਜੇ ਅਗਲੋਨ ਲਈ ਸੁਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ
ਸਨ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚੋਂ ਚੱਲੇ ਗਏ। 19 ਜਦੋਂ ਏਹੂਦ ਿਗਲਗਾਲ ਨੇੜੇ
ਮੂਰਤੀਆ ਂਕੋਲ ਅੱਪਿੜਆ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਪਆ।
ਏਹੂਦ ਨੇ ਰਾਜੇ ਅਗਲੋਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।”

ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 20 ਏਹੂਦ ਰਾਜੇ ਅਗਲੋਨ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਰਾਜਾ
ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਕਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਫ਼ੇਰ ਏਹੂਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।”
ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਏਹੂਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। 21

ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਏਹੂਦ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ
ਵੱਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਫ਼ੇਰ
ਏਹੂਦ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਖੋਭ ਿਦੱਤੀ। 22 ਤਲਵਾਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਟ
ਿਵੱਚ ਇਨੰੀ ਡੂੰਘੀ ਚਲੀ ਗਈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਹੱਥਾ ਂਵੀ ਅੰਦਰ ਧਸ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਅੰਤੜੀਆ ਂਅਤੇ ਟੱਟੀ ਬਾਹਰ ਆ
ਗਈ। ਏਹੂਦ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਅਗਲੋਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤੀ।

23 ਏਹੂਦ ਉਸ ਿਨਜੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ ਉਸ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ
ਤਾਲਾ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 24 ਫ਼ੇਰ ਏਹੂਦ ਮੁੱਖ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਿਗਆ ਦੇਿਖਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਰਾਜਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਿਵੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।” 25

ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰਾ ਂਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ
ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਿਲ੍ਹਆ। ਆਿਖਰਕਾਰ ਨੌਕਰ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਚਾਬੀ ਿਲਆਦਂੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਨੂੰ ਖੋਿਲ੍ਹਆ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦਾ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ।

26 ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਏਹੂਦ ਕੋਲ ਬਚਕੇ ਿਨਕਲ
ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਸੀ। ਏਹੂਦ ਬੁੱਤਾ ਂਕੋਲੋਂ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਸਈਰਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 27 ਜਦੋਂ ਏਹੂਦ ਸਈਰਾਹ ਿਵਖੇ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਉਸ ਨੇ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾ ਿਦੱਤੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਏਹੂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ, ਪਹਾੜੀਆ ਂਤੋਂ
ਹੇਠਾ ਂਆ ਗਏ। 28 ਏਹੂਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਆਓ! ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਏਹੂਦ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਏਹੂਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਚੱਲੇ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ। 29 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਆਦਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੋਆਬੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲ ਸੱਿਕਆ।
30 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਆਬੀਆ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ (ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ) ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 80 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੀਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਰਹੀ।
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ਿਨਆਕਂਾਰ, ਸ਼ਮਗਰ

31 ਏਹੂਦ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਗਰ ਸੀ ਉਹ ਅਨਾਥ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸ਼ਮਗਰ ਨੇ 600 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਰ ਤੋਂ ਕੰਮ
ਿਲਆ।

ਔਰਤ ਿਨਆਕਂਾਰ, ਦਬੋਰਾਹ

ਏਹੂਦ ਦੇ ਦੇਹਾਤਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਬਦ
ਸਮਝੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ। 2 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ

ਯਾਬੀਨ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਯਾਬੀਨ
ਹਸੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੀਸਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਰਾਜੇ ਯਾਬੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਮਾਡਂਰ ਸੀ। ਸੀਸਰਾ ਹਰੋਸ਼ਥ ਹਾਗੋਿਯਮ ਨਾਮ ਦੇ
ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 3 ਸੀਸਰਾ ਕੋਲ 900 ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੱਥ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
20 ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਤਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ।

4 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਬੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਦਬੋਰਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਪੀਦੋਥ
ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਿਨਆਕਂਾਰ ਸੀ। 5 ਦਬੋਰਾਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ, “ਦਬੋਰਾਹ ਦਾ
ਖਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰੁੱਖ” ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਿਨਆਂ ਲਈ
ਆਏ। ਦਬੋਰਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਾਮਾਹ
ਅਤੇ ਬੈਤੇਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੀ। 6 ਦਬੋਰਾਹ ਨੇ ਬਾਰਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਕੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਿਖਆ,
ਬਾਰਾਕ, ਅਬੀਨੋਅਮ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬਾਰਾਕ ਕਦਸ਼ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦਬੋਰਾਹ ਨੇ
ਬਰਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ: ‘ਜਾ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ 10,000
ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਤਬੋਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾਈ
ਕਰ। 7 ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਯਬੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਸੀਸਰਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਸੀਸਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਰੱਥਾ ਂਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ
ਕੀਸ਼ੋਨ ਨਦੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ
ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਗਂਾ।’”

8 ਤਾ ਂਬਾਰਾਕ ਨੇ ਦਬੋਰਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ
ਕਰਾਗਂਾ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਂਗੀ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂਾ।”

9 “ਬੇਸ਼ਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਗਂੀ” ਦਬੋਰਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। “ਪਰ ਆਪਣੇ
ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਣ ਜਦੋਂ ਸੀਸਰਾ ਹਾਰ ਿਗਆ ਤਾ ਂਤੇਰਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਲਈ ਦਬੋਰਾਹ ਬਾਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਦਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਗਈ। 10 ਕੇਦਸ਼
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ, ਬਾਰਾਕ ਨੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ। ਬਾਰਾਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ 10,000 ਆਦਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ। ਦਬੋਰਾਹ ਵੀ ਬਾਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ
ਗਈ।

11 ਉੱਥੇ ਕੇਨੀ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਬਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਬਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਨੀ ਲੋਕ ਹੋਬਾਬ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ।
ਹੋਬਾਬ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸੌਹਰਾ ਸੀ। ਹਬਰ ਨੇ ਸਅਨਈਮ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ
ਲਾਗੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੇਦਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ
ਸ਼ਿਹਰ।

12 ਿਕਸੇ ਨੇ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅੱਬੀਨੋਅਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰਾਕ
ਤਾਬੋਰ ਪਰਬਤ ਿਵਖੇ ਸੀ। 13 ਇਸ ਲਈ ਸੀਸਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 900 ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੱਥ
ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਸੀਸਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਹਾਰੋਸਥ ਹਾਗੋਿਯਮ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਕੀਸ਼ੋਨ ਨਦੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

14 ਤਾ ਂਦਬੋਰਾਹ ਨੇ ਬਾਰਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ
ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਬਾਰਾਕ ਨੇ 10,000
ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਤਾਬੋਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 15 ਬਾਰਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ

ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਸੀਸਰਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਸੀਸਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਰੱਥਾ ਂਨੂੰ ਭੰਭਲ-ਭੂਸੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਸੀਸਰਾ ਦੀ
ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਸੀਸਰਾ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਦੌੜ ਿਗਆ। 16

ਬਾਰਾਕ ਨੇ ਸੀਸਰਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਬਾਰਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਸੀਸਰਾ ਦੇ ਰੱਥਾ ਂਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਾਰੋਸ਼ਥ ਹਾਗੋਿਯਮ ਤੱਕ
ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਰਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ
ਸੀਸਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਸੀਸਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਉਂਦਾ
ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ।

17 ਪਰ ਸੀਸਰਾ ਭੱਜ ਿਗਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਯਾਏਲ
ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਏਲ ਹਬਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ।
ਉਹ ਕੇਨੀ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਹਬਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਹਸੋਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਾਬੀਨ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਸਰਾ ਯਾਏਲ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਭੱਿਜਆ। 18

ਯਾਏਲ ਨੇ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਈ। ਯਾਏਲ ਨੇ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਉ। ਆ ਜਾਓ ਡਰੋ ਨਾ।” ਇਸ ਲਈ ਸੀਸਰਾ ਯਾਏਲ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ।

19 ਸੀਸਰਾ ਨੇ ਯਾਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ।” ਯਾਏਲ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਸੀ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਦੁੱਧ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ।

20 ਤਾ ਂਸੀਸਰਾ ਨੇ ਯਾਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਜਾਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਖੜੀ
ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ‘ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ?’ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਖੀਂ,
‘ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।’”

21 ਪਰ ਯਾਏਲ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਿਕੱਲੀ ਅਤੇ ਹਥੌੜਾ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ
ਸੀਸਰਾ ਕੋਲ ਗਈ। ਸੀਸਰਾ ਬਹੁਤ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੌਂ
ਿਗਆ ਸੀ ਯਾਏਲ ਨੇ ਸੀਸਰਾ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਿਕੱਲੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ
ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਠੋਕ ਿਦੱਤੀ। ਿਕੱਲੀ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਸਰਾ ਮਰ ਿਗਆ।

22 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਰਾਕ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਏਲ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ
ਆਇਆ। ਯਾਏਲ ਬਾਰਾਕ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਦਖਾਵਾਗਂੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ
ਰਹੇ ਹੋ।” ਇਸ ਲਈ ਬਾਰਾਕ ਯਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਗਆ।
ਉੱਥੇ ਬਾਰਾਕ ਨੇ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਦੇਿਖਆ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਸਰ
ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੰਬੂ ਵਾਲੀ ਿਕੱਲੀ ਧਸੀ ਹੋਈ ਸੀ।

23 ਉਸ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਯਾਬੀਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ। 24 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ-ਹੋਰ
ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਾਬੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਰਕਾਰ ਕਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਾਬੀਨ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਦਬੋਰਾਹ ਦਾ ਗੀਤ

ਉਸ ਿਦਨ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ,
ਦਬੋਰਾਹ ਅਤੇ ਅਬੀਨੋਅਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰਾਕ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ
ਗਾਇਆ:

2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ

ਕਰ ਿਦੱਤਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!
3 “ਰਾਿਜਓ ਸੁਣੋ।
ਹਾਕਮੋ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ,

ਮੈਂ ਗਾਵਾਗਂੀ।
ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂੀ।

ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ, ਸੰਗੀਤ ਛੇੜਾਗਂੀ।

4 “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੇਈਰ ਤੋਂ ਆਵੇਂ,
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਦੋਮ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
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ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਿਹੱਲ ਗਈ।
ਅਕਾਸ਼ ਵਿਰਆ ਅਤੇ,
ਬੱਦਲਾ ਂਨੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਿਟਆ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਬਤ ਿਹੱਲੇ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।

6 “ਅਨਾਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਗਰ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਯਾਏਲ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਅੰਦਰ, ਮੁਖ ਸੜਕਾ ਂਸਨ ਸੱਖਣੀਆ।ਂ
ਕਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਪੱਛਲੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂਉੱਤੇ।

7 “ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਬੋਰਾਹ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੀਕ,
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਸਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮਾ ਂਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਸੀ।

8 “ਚੁਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਲੜਨ ਲਈ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਉੱਤੇ।

ਿਮਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਜਾ ਂਨੇਜਾ
ਕੋਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 40,000 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਿਵੱਚ।

9 “ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਮਾਡਂਰਾ ਂਨਾਲ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ!

ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ!
10 “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ
ਜੋ ਿਚੱਟੇ ਖੋਿਤਆ ਂਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਿਦਆਂ
ਕਾਠੀਆ ਂਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ,
ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਿਂਦਆ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ!

11 ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ
ਅਸੀਂ ਖੜਤਾਲਾ ਂਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾ।ਂ

ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਿਜੱਤਾ ਂਬਾਰੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਜੱਤਾ ਂਬਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਦਆ ਂਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ
ਉੱਤੇ ਲੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਗਏ ਸਨ।

12 “ਉੱਠ, ਉੱਠ ਦਬੋਰਾਹ!
ਉੱਠ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾ!

ਉੱਠ ਬਾਰਾਕ! ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ
ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲੈ ਅਬੀਨੋਅਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ!

13 “ਫ਼ੇਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤਕਿੜਆ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਚੱਲੇ ਗਏ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯੋਿਧਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਗਏ।

14 “ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਆਏ।
ਹੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ।

ਅਤੇ ਕਮਾਡਂਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ।
ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੀਆ ਂਡਾਗਂਾ ਨਾਲ ਆਏ।

15 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦਬੋਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰਾਕ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ।
ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

“ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮੂਹਾ ਂਦਰਿਮਆਨ, ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆ ਂਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰ
ਰਹੀਆ ਂਸਨ ਿਕ ਕੀ ਕਰੀਏ।

16 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੇ ਵਾੜੇ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਕੋਲ
ਬੈਠਾ ਸੀ।
ਰਊਬੇਨ ਿਦਆ ਂਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਿਚਆ।
ਪਰ ਉਹ, ਆਪਣੀ ਭੇਡਾ ਂਲਈ ਵਜਾਏ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਦਆ,ਂ ਘਰਾ ਂਅੰਦਰ

ਰੁਕੇ ਰਹੇ।
17 ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਿਣਆ ਂਡੇਿਰਆ ਂਅਤੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ

ਪਾਸੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤੁਸੀਂ, ਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਿਕਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾ ਂਕੋਲ ਰੁਕੇ ਰਹੋ?

ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਲਾਗੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾ ਂਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੁਕੇ ਰਹੇ।

18 “ਪਰ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਉੱਤੇ ਜੰਗ
ਕਰਿਦਆਂ

ਆਪਣੀਆ ਂਿਜੰਦਾ ਂਖਤਰੇ’ਚ ਪਾਈਆ।ਂ
19 ਕਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ,

ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ!
ਉਹ ਮਿਗੱਦੋ ਦੇ ਝਰਿਨਆ ਂਨੇੜੇ
ਤਆਨਾਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਲੜੇ।

20 ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਲੜੇ,
ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਪਣੀਆ ਂਿਦਸ਼ਾਵਾ ਂਤੋਂ ਸੀਸਰਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜੇ।

21 ਕੀਸ਼ੋਨ ਨਦੀ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨਦੀ,
ਸੀਸਰਾ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ,

ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਗਾਹਂ ਵੱਧ!
22 ਘੋਿੜਆ ਂਦੇ ਸੁੰਮ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ ਸੀਸਰਾ
ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਗਏ ਦੌੜਦੇ ਗਏ।

23 “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮੇਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੋ।
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੋ!

ਉਹ ਤਾਕਤਵਰਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ।’

24 ਯਾਏਲ ਕੇਨੀ ਹਬਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ।
ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

25 ਸੀਸਰਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਿਗਆ
ਯਾਏਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਿਦੱਤਾ।

ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਯੋਗ ਿਪਆਲੇ
ਅੰਦਰ ਕਰੀਮ ਲੈ ਆਈ ਸੀ।

26 ਫ਼ੇਰ ਯਾਏਲ ਨੇ ਹੱਥ ਵੱਧਾਇਆ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਿਕੱਲੀ ਫ਼ੜ ਲਈ।
ਉਸਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹਥੌੜੇ ਤੀਕ ਜਾ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ।

ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਹਥੌੜਾ ਸੀਸਰਾ ਉੱਤੇ ਵਰਿਤਆ! ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਸੱਟ
ਮਾਰੀ

ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁੜਪੁੜੀ ਅੰਦਰ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
27 ਉਹ ਯਾਏਲ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ।
ਉਹ ਿਡੱਿਗਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਪਆ ਿਰਹਾ।

ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ
ਿਜੱਥੇ ਸੀਸਰਾ ਡੁੱਿਬਆ,

ਉਹ ਉੱਥੇ ਿਡੱਿਗਆ,
ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ।

28 “ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੀਸਰਾ ਦੀ ਮਾ ਂਖੜੀ, ਬਾਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਸੀਸਰਾ ਦੇ ਰੱਥ ਨੇ ਇਨੰੀ ਦੇਰ ਿਕਉਂ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੱਥਾ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਕਉਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ?’

29 “ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੀ ਹੈ,
ਹਾ ਂਉਹ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

30 ‘ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜੰਗ ਿਜੱਤ ਗਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਹਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਿਸਪਾਹੀ ਇੱਕ ਜਾ ਂਦੋ ਕੁੜੀਆ ਂਿਲਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾ,ਂ
ਸੀਸਰਾ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰ ਜੇਤੂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਲਈ ਕੱਢਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਾ ਂਦੋ

ਰੰਗਦਾਰ ਸਕਾਫ਼ ਲੱਭ ਗਏ-
ਜਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਦੋ-ਿਵਜੇਈ ਸੀਸਰਾ ਦੇ ਪਿਹਨਣ ਵਾਸਤੇ।’

31 “ਰਥ ਕਰੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ!
ਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤਕੜੇ

ਚਢ਼ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਗਰਾ!ਂ”
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉੱਥੇ 40 ਸਾਲਾ ਂਤੀਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਰਹੀ।

ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੰਦਾ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਂਸਾਲਾ ਂਤੱਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।
2 ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਹਾੜਾ ਂਦੀਆ ਂਤਰੇੜਾ,ਂ
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ਗੁਫ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਛੁਪਣਗਾਹਾ ਂਅਤੇ ਗੜ੍ਹੀਆ ਂਬਣਾ ਲਈਆ,ਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਗਏ। 3 ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ
ਿਮਦਯਾਨੀ, ਅਮਾਲੇਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ
ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 4 ਉਹ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਬੀਜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ
ਿਜੰਨੀ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਫ਼ਸਲਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਭੇਡਾ,ਂ
ਬਲਦ ਜਾ ਂਖੋਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। 5 ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ
ਿਲਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਊਠ ਇਨੇੰ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਹੁੰਦੇ ਿਕ ਿਗਣਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੇ। 6 ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਮਦਯਾਨ ਲੋਕਾ ਂਕਾਰਣ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ।

7 ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਇਸ ਲਈ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। 8 ਇਸ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਿਜਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। 9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ
ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ
ਿਦੱਤੀ।’ 10 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੋਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ’ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਮੰਨੀ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਦਾ ਿਗਦਾਊਨ ਕੋਲ ਫ਼ੇਰਾ

11 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਿਗਦਾਊਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ
ਆਇਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਆਕੇ ਆਫ਼ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਬੈਠ
ਿਗਆ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਅਬੀਅਜਰੀ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਯੋਆਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ
ਸੀ। ਯੋਆਸ਼ ਿਗਦਾਊਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਿਗਦਾਊਨ ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਤੋਂ ਲਕੋਣ ਲਈ
ਵਾਈਨ ਪ੍ਰੈਸ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਪੀਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਿਗਦਾਊਨ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮਹਾਨ ਿਸਪਾਹੀ, ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ!”

13 ਫ਼ੇਰ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਇਨੰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾ?ਂ
ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਵਾਸਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”

14 ਯਹੋਵਾਹ ਿਗਦਾਊਨ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਾਓ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ!ਂ”

15 ਪਰ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ
ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਤਾ ਂਮਨੱਸ਼ਹ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾ।ਂ”

16 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਹਾ!ਂ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। ਇਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਂ।”

17 ਤਾ ਂਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈਂ, ਤਾਂ
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ
ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ। 18 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਓਨਾ ਿਚਰ ਜਾਣਾ
ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਟ
ਿਲਆਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੇ।”

ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਾਗਂਾ।”
19 ਇਸ ਲਈ ਿਗਦਾਊਨ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ

ਬੱਕਰੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪਾਉਂਡ ਆਟਾ ਵੀ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਉੱਬਲੇ ਹੋਏ ਮਾਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਸ, ਪਾਣੀ
ਅਤੇ ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਓਕ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ
ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਫ਼ੇਰ ਤਰੀ ਡੋਲ੍ਹ।” ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ
ਕੀਤਾ।

21 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਕੋਲ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਛੂਿਹਆ। ਤਾ ਂਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ
ਅੱਗ ਦਾ ਭਬੂਕਾ ਿਨਕਿਲਆ! ਮਾਸ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੜ ਗਏ! ਫ਼ੇਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਿਗਆ।

22 ਤਾ ਂਿਗਦਾਊਨ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ,
ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ! ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਮ੍ਹਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ।”

23 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਜਾ! ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ!
ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ ਨਹੀਂ!”

24 ਇਸ ਲਈ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੈ।” ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਫ਼ਰਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਹੈ।
ਆਫ਼ਰਾਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਜ਼ਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਿਗਦਾਊਨ ਬਆਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

25 ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵਿਹੜਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਸੱਤ
ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ, ਬਆਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ
ਥੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਹੜਕੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਆਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇ ਅਤੇ
ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇ। 26 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸਹੀ
ਢੰਗ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰ। ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਉਸਾਰ। ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਵਿਹੜਕੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਕਰ। ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇ ਥੰਮ ਦੀ
ਲੱਕੜ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ।”

27 ਇਸ ਲਈ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸੇਵਕ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ
ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ।

28 ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਾਗੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਬਆਲ
ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦਾ
ਥੰਮ ਵੀ ਚੀਿਰਆ ਿਪਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦਾ ਥੰਮ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਿਜਹੜੀ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਿਗਆ ਵਿਹੜਕਾ ਵੀ
ਵੇਿਖਆ।

29 ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਸਭ
ਿਕਸਨੇ ਕੀਤਾ?”

ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੁੱਛ-ਤਾਛ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਪਤਾ ਲੱਿਗਆ, “ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

30 ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਉਸ ਨੇ ਬਆਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋੜ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦਾ ਥੰਮ, ਿਜਹੜਾ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੱਟ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”

31 ਤਾ ਂਯੋਆਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਆਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਬਆਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਕੋਈ ਬਆਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬਆਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ
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ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਿਖਆ ਖੁਦ
ਕਰਨ ਿਦਉ।” 32 ਯੋਆਸ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਬਆਲ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਢਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤਾ ਂਬਆਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਿਦਉ।” ਇਸ
ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ ਯੋਆਸ਼ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਨਵਾ ਂਨਾਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਯਰੁੱਬਆਲ ਆਿਖਆ।

ਿਗਦਾਊਨ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ

33 ਿਮਦਯਾਨ, ਅਮਾਲੇਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਯਜ਼ਰਏਲ ਵਾਦੀ
ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ। 34 ਿਗਦਾਊਨ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਬੀਅਜ਼ਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ
ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ। 35 ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਿਥਆਰ ਲੈ ਕੇ
ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਆਸ਼ੇਰ, ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ। ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਵੀ ਿਗਦਾਊਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਗਏ।

36 ਤਾ ਂਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵੋ!
37 ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਛੱਟਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਰੱਖਾਗਂਾ। ਜੇ ਿਸਰਫ਼ ਖੱਲ
ਉੱਤੇ ਹੀ ਤ੍ਰੇਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਿਕ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਥਾ ਂਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਗਂਾ
ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ
ਕਰੋਂਗੇ।”

38 ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਿਗਦਾਊਨ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ
ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਖੱਲ ਨੂੰ ਨਚੋਿੜਆ। ਉਸ ਨੇ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਪਆਲਾ
ਭਰ ਪਾਣੀ ਿਨਚੋੜ ਿਦੱਤਾ।

39 ਫ਼ੇਰ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ
ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣ ਿਦਉ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਭੇਡ
ਦੀ ਖੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੱਖ ਕਰਨ ਿਦਉ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖੱਲ ਸੁੱਕੀ ਰਹੇ ਜਦ
ਿਕ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਥਾ ਂਤ੍ਰ ੇਲ ਨਾਲ ਿਭੱਜੀ ਹੋਵੇ।”

40 ਉਸ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦ
ਿਕ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਥਾ ਂਤ੍ਰ ੇਲ ਨਾਲ ਿਗੱਲੀ ਸੀ।

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸੁਵਖਤੇ, ਯਰੁੱਬਆਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨੇ
ਹਰੋਦ ਦੇ ਝਰਨੇ ਲਾਗੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ। ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਨੇ ਹੇਠਾਂ
ਵਾਲੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਮੋਰੀਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਕੋਲ ਿਗਦਾਊਨ ਅਤੇ

ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
2 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਮਦਯਾਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ

ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫ਼ੜ੍ਹ ਮਾਰਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ
ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। 3 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ
ਐਲਾਨ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖ, ‘ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਹੈ ਉਹ ਿਗਲਆਦ ਪਰਬਤ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਘਰ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇ।’”

ਉਸੇ ਸਮੇਂ 22,000 ਬੰਦੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਪਰ 10,000 ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ।

4 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਆਦਮੀ ਹਨ। ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਪਰੱਖ ਕਰਾਗਂਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾ,ਂ ‘ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ’, ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾ,ਂ ‘ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ’, ਤਾ ਂਉਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਵੇਗਾ।”

5 ਇਸ ਲਈ ਿਗਦਾਊਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ।
ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਗਂ
ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾਵੀਂ।
ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੋਿਡਆ ਂਭਾਰ ਝੁਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਟੋਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾ
ਦੇਵੀਂ।”

6 ਉੱਥੇ 300 ਬੰਦੇ ਅਿਜਹੇ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਜੀਭ
ਨਾਲ ਪੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀਆ ਂਨੇ ਗੋਿਡਆ ਂਭਾਰ ਝੁਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। 7 ਯਹੋਵਾਹ

ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂ300 ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਗਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਮਦਯਾਨ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਸੱਕੋ। ਬਾਕੀ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾਣ ਿਦਉ।”

8 ਇਸ ਲਈ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।
ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 300 ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਰੱਿਖਆ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਘਰ
ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਰੱਖ ਲਈਆ।ਂ

ਿਮਦਯਾਨ ਲੋਕ ਿਗਦਾਊਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ
ਸਨ। 9 ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ ਖਲੋ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਦਯਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਦਆਗਂਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾ ਜਾ। 10 ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕਿਲਆ ਂਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਫ਼ੂਰਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। 11 ਿਮਦਯਾਨ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾ। ਉਹ
ਗੱਲਾ ਂਸੁਣ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ।”

ਇਸ ਲਈ ਿਗਦਾਊਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ ਫ਼ੂਰਾਹ ਹੇਠਾ ਂਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਿਕਨਾਰੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਗਏ। 12 ਿਮਦਯਾਨ ਲੋਕ, ਅਮਾਲੇਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇਨੇੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੰਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਿਟੱਡੀਆ ਂਦੇ ਦਲ ਵਾਗਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬੰਿਦਆ ਂਕੋਲ ਇਨੇੰ ਊਠ ਹਨ ਿਜੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

13 ਿਗਦਾਊਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਗੱਲ ਕਰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ
ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਿਕ ਗੋਲ
ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਕੁੜਾ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਰੁੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਉਹ
ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਕੁੜਾ ਤੰਬੂ ਨਾਲ ਇਨੰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਿਜਆ ਿਕ ਤੰਬੂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਚੌਫ਼ਾਲ ਢਿਹ ਿਪਆ।”

14 ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਗਦਾਊਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਗਦਾਊਨ ਕੋਲੋਂ ਿਮਦਯਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ
ਹਰਾਵੇਗਾ।”

15 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ, ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਿਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ
ਿਗਦਾਊਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ, “ਉੱਠੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।” 16 ਫ਼ੇਰ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ 300 ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਤੰਨ ਿਹਿਸਆਂ
ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ। ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਰ੍ਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ
ਜੱਗ ਿਦੱਤਾ। ਹਰੇਕ ਜੱਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ਾਲ ਸੀ। 17 ਫ਼ੇਰ
ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹੀ
ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਆ
ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾ ਂਤਾ ਂਠੀਕ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾ।ਂ
18 ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਵਾਗਂੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਈਏ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਣੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਲਾਉਣਾ: ‘ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਿਗਦਾਊਨ ਲਈ!’”

19 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਗਦਾਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 100 ਆਦਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ
ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੀਕ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਾਲੇ ਪਿਹਰਾ
ਬਦਿਲਆ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਹਰ ਸੀ। ਿਗਦਾਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਈਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਗ ਭੰਨ ਿਦੱਤੇ। 20

ਫ਼ੇਰ ਿਗਦਾਊਨ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਿਤੰਨਾ ਂਹੀ ਸਮੂਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਮਸ਼ਾਲਾ ਂਆਪਣੇ
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਿਬਗਲ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਈਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, “ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਿਗਦਾਊਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ!”

21 ਿਗਦਾਊਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਨ। ਪਰ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਅੰਦਰ, ਿਮਦਯਾਨੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। 22 ਜਦੋਂ ਿਗਦਾਊਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 300 ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਈਆ,ਂ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਹੀ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰਨ ਿਦੱਤਾ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਫ਼ੌਜ ਬੈਤ ਿਸ਼ੱਟਾਹ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਈ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਰੇਰਹ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਹ
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ਅਬੇਲ ਮਹੋਲਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਟੱਬਾਥ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੱਕ ਭੱਜਦੇ
ਗਏ।

23 ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ, ਆਸੇਰ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਿਦਆ
ਿਗਆ। 24 ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਕਿਹੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜ ਿਦੱਤੇ। “ਹੇਠਾ ਂਆਕੇ ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦਉ। ਬੈਤ ਬਾਰਾਹ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਸਤ੍ਰੋਤਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਲਵੋ।”

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਅਤੇ ਬੈਤ ਬਾਰਾਹ ਦਿਰਆ ਤੀਕ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸਤ੍ਰੋਤਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। 25 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਓਰੇਬ ਅਤੇ
ਜ਼ਏਬ ਨਾਮੀ ਦੋ ਿਮਦਯਾਨੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਓਰੇਬ ਨੂੰ ਓਰੇਬ ਚੱਟਾਨ ਨਾਮੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਏਬ ਨੂੰ ਮੈਅ ਦੀ ਕੋਲਹੋ
ਕਿਹਲਾਉਂਦੇ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਓਰੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ਏਬ ਦੇ ਿਸਰ ਕੱਟਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਗਦਾਊਨ ਦੇ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ, ਜੋ ਿਕ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰ ਸੀ।

ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਿਗਦਾਊਨ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਿਮਲੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਬਿਹਸ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ

ਉਦੋਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਿਦਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਿਗਆ
ਸੀ?”

2 ਪਰ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਆ,ਂ ਅਬੀਅਜਰੀਆ ਂਨਾਲੋਂ
ਿਬਹਤਰ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਾ ਂਉੱਤੇ
ਵੱਧੇਰੇ ਅੰਗੂਰ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਜੰਨੇ ਿਕ ਸਾਰੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਕਤ੍ਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? 3 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁਣ ਿਬਹਤਰ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆ,ਂ ਓਰੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ਏਬ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ
ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ” ਜਦੋਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਗਦਾਊਨ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਿਜੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਿਗਦਾਊਨ ਦੋ ਿਮਦਯਾਨ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜਦਾ ਹੈ

4 ਫ਼ੇਰ ਿਗਦਾਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 300 ਆਦਮੀ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਕੰਢੇ ਆਏ
ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। 5 ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਸੁੱਕੋਥ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਿਦਉ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ”

6 ਪਰ ਸੁੱਕੋਥ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਿਕਉਂ ਦੇਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ
ਸਲਮੁੰਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿੜਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

7 ਤਾ ਂਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ,
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀਆਂ
ਕੰਿਢਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਨਾਲ ਉਧੇੜਾਗਂਾ।”

8 ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਸੁੱਕੋਥ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਨੂਏਲ ਸ਼ਿਹਰ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ। ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਪਨੂਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ ਮੰਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਸੁੱਕੋਥ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਕੋਲੋਂ ਮੰਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਨੂਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੀ ਿਗਦਾਊਨ
ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸੁੱਕੋਥ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 9 ਇਸ ਲਈ
ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਪਨੂਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਿਜੱਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਦ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਇਸ ਮੁਨਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦਆਗਂਾ।”

10 ਜਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬਨ 15,000 ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਫ਼ੌਜ ਕਰਕੋਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਸਨ। ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਵੀ ਇਨੇੰ ਹੀ ਿਸਪਾਹੀ
ਬਚੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 1,20,000 ਤਾਕਤਵਰ ਿਸਪਾਹੀ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 11 ਿਗਦਾਊਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਨਬੋਹ ਅਤੇ ਯਾਗਬਹਾਰ

ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ। ਿਗਦਾਊਨ ਕਰਕੋਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਆਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 12 ਿਮਦਯਾਨੀ ਰਾਜੇ,
ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਨੱਸ ਗਏ। ਪਰ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ
ਦਿਹਸ਼ਤ ਿਲਆਦਂੀ।

13 ਫ਼ੇਰ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਗਦਾਊਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਿਗਦਾਊਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੱਰ੍ਰ ੇ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ ਦਰ੍ਰਾ ਸੀ, ਰਾਹੀਂ
ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। 14 ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਸੁੱਕੋਥ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ
ਿਗਦਾਊਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾਮ ਿਲਖੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੁੱਕੋਥ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਨਾਮ ਿਲਖੇ। ਉਸ ਨੇ 77 ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਿਦੱਤੇ।

15 ਫ਼ੇਰ ਿਗਦਾਊਨ ਸੁੱਕੋਥ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਹਨ ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ
ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ, ‘ਤੇਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਲਈ ਭੋਜਨ
ਿਕਉਂ ਦੇਈਏ? ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿੜਆ ਨਹੀਂ।’” 16

ਿਗਦਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਮਾਰੂਥਲ ਦੀਆ ਂਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆ ਂਨਾਲ ਕੁੱਿਟਆ। 17 ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਪਨੂਏਲ
ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਵੀ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

18 ਫ਼ੇਰ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਜ਼ਬਾਹ ਸਲਮੁੰਨਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਤਬੋਰ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਸਨ?”

ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।”

19 ਿਗਦਾਉਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਨ! ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰ!
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਮਾਰਨਾ।”

20 ਫ਼ੇਰ ਿਗਦਾਊਨ ਯਥਰ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ। ਯਥਰ ਿਗਦਾਊਨ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ
ਦੇ।” ਪਰ ਯਥਰ ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦਾ।

21 ਫ਼ੇਰ ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ
ਮਾਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਲਈ ਿਗਦਾਊਨ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਊਠਾ ਂਦੀਆ ਂਗਰਦਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੰਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆ ਂਸਜਾਵਟਾਂ
ਲਾਹ ਲਈਆ।ਂ

ਿਗਦਾਊਨ ਇੱਕ ਏਫ਼ੋਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

22 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਿਮਦਯਾਨ
ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ
ਕਰਨ।”

23 ਪਰ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਹਾਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

24 ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ,
ਇਸ਼ਮਾਏਲੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ਼ਮਾਏਲੀ ਬੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ
ਲਈ ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੱਸ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀਆ ਂਜੰਗ ਿਵੱਚ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਦੇਵੋ।”

25 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਗਂੇ।” ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ
ਕੋਟ ਿਵਛਾ ਿਦੱਤਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਕੋਟ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ। 26

ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਨਾ ਂਦੀਆ ਂਵਾਲੀਆ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ,ਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਵਜ਼ਨ 43 ਪੌਂਡ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਗਾਤਾ ਂਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
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ਚੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਗਿਹਣੇ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂਆ ਂਵਰਗੇ ਗਿਹਣੇ ਵੀ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਗਣੀ ਚੋਗੇ ਵੀ ਿਦੱਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਪਿਹਨੀਆ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਦਯਾਨ
ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਊਠਾ ਂਦੀਆ ਂਜੰਜ਼ੀਰੀਆ ਂਵੀ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

27 ਿਗਦਾਊਨ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਏਫ਼ੋਦ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਜੱਦੀ ਨਗਰ, ਆਫ਼ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਏਫ਼ੋਦ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕੰਜਾ ਬਣ ਿਗਆ
ਿਜਸਨੇ ਿਗਦਾਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਿਦੱਤਾ।

ਿਗਦਾਊਨ ਦੀ ਮੌਤ

28 ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠਾ ਂਰਿਹਣ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਿਮਦਯਾਨੀਆ ਂਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਗਦਾਊਨ ਿਜਉਂਦਾ ਿਰਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ
ਤੀਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਰਹੀ।

29 ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਰੁੱਬਆਲ (ਿਗਦਾਊਨ) ਘਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 30

ਿਗਦਾਊਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 70 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਇਨੇੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਲਈ
ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਸਨ। 31 ਿਗਦਾਊਨ ਦੀ
ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਕਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਤਨੀ ਤੋਂ
ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਮਲਕ ਸੀ।

32 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਗਦਾਊਨ ਬੁੱਢਾਪੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਕੇਰੀ ਉਮਰ
ਿਵੱਚ ਮਿਰਆ। ਿਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਕਬਰੇ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ, ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਕਬਰਾ ਆਫ਼ਰਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ
ਅਬੀਅਜ਼ਰ ਪਿਰਵਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 33 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਿਗਦਾਊਨ ਮਿਰਆ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ-ਉਹ
ਬਆਲ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਆਲ ਬਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ
ਿਲਆ। 34 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ
ਿਰਹਾ, ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਤੋਂ
ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 35

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਯਰੁੱਬਆਲ (ਿਗਦਾਊਨ) ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਅਨੇਕਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।

ਅਬੀਮਲਕ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ

ਅਬੀਮਲਕ ਯਰੁੱਬਆਲ (ਿਗਦਾਊਨ) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਬੀਮਲਕ
ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਾਿਚਆ ਂਕੋਲ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਕਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਿਚਆ ਂਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ

ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਸ਼ਕਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੁਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ‘ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਯਰੁੱਬਆਲ ਦੇ 70 ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਹਕੂਮਤ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਜਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ? ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾ।ਂ’”

3 ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਚਾਿਚਆ ਂਨੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ। ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਅਗੂਆ ਂਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਲੱਗਣ ਡਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ।” 4

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਦੇ 70 ਿਸੱਕੇ ਿਦੱਤੇ। ਇਹ
ਚਾਦਂੀ ਬਆਲ ਬਰੀਥ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੀ। ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਉਸ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ
ਗੁਲਾਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਨ
ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਅਬੀਮਲਕ ਜਾਦਂਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਦਂੇ।

5 ਅਬੀਮਲਕ ਆਫ਼ਰਾਹ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯਰੁੱਬਆਲ (ਿਗਦਾਊਨ) ਦੇ 70 ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕੋ
ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਯਰੁੱਬਆਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ
ਅਬੀਮਲਕ ਤੋਂ ਛੁਪ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਚ ਿਨਕਿਲਆ।

6 ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਕਮ ਅਤੇ ਿਮੱਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਏ। ਉਹ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਵਾਲੇ ਥੰਮ ਲਾਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ
ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਲਆ।

ਯੋਥਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

7 ਯੋਥਾਮ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਆਗੁਆ ਂਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾ ਂਉਹ ਜਾਕੇ ਗਿਰੱਜ਼ੀਮ ਪਹਾੜੀ ਦੀ
ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਯੋਥਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼
ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਈ:
“ਸ਼ਕਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੂਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ
ਸੁਨਣ ਿਦਉ।
8 “ਇੱਕ ਿਦਨ ਰੁੱਖਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚੁਣਨ ਦਾ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਰੁੱਖਾ ਂਨੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ
ਜਾ।’
9 “ਪਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਲ ਲਈ ਮੇਰੀ
ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਬਨਾਉਣੋ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਸੱਕਾ!ਂ’
10 “ਤਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਨੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ।’
11 “ਪਰ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਿਮਠਾ
ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੋ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ
ਸੱਕਾ।ਂ’
12 “ਫ਼ੇਰ ਰੁੱਖਾ ਂਨੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ।’
13 “ਪਰ ਅੰਗ਼ੂਰੀ ਵੇਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮੇਰੀ ਮੈਅ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ
ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਹੋਰਨਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੈਅ
ਬਨਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
14 “ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੇ ਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਆ ਸਾਡਾ
ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ।’
15 “ਪਰ ਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਰਾਜਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਆਓ ਮੇਰੀ ਛਾ ਂਹੇਠਾ ਂਿਟਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਪਰ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਿਨਕਲਣ
ਿਦਉ। ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਿਦਆਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸੜਨ ਿਦਉ।’

16 “ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕੀਤਾ
ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਚੁਿਣਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਮੇਰੀ ਇੱਛਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਰੁੱਬਆਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨਾਲ ਬੇਲਾਗ ਰਹੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੁੱਬਆਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ
ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। 17 ਪਰ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿੜਆ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਦਯਾਨ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। 18

ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
70 ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਬੀਮਲਕ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ
ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਵਾ ਂਰਾਜਾ ਬਣ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। 19 ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯਰੁੱਬਆਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਅਬੀਮਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਪਰ ਸ਼ਕਮ ਅਤੇ ਿਮੱਲੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਆਗੂਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਅਬੀਮਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੋਂਗੇ।”

21 ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੋਥਾਮ ਦੌੜ ਿਗਆ। ਉਹ ਬਏਰ ਨਾਮ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਵਿੜਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਬੀਮਲਕ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ।

ਅਬੀਮਲਕ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ

22 ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 23

ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਯਰੁੱਬਆਲ ਦੇ 70 ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਬੀਮਲਕ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਨ! ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 25 ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ
ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆ ਂਦੀਆ ਂਚੋਟੀਆਂ
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ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਲਾਕੇ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸੱਕਣ। ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਹਮਿਲਆ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ।

26 ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਗਆਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਬਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਸਮੇਤ ਸ਼ਕਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆ ਵਿਸਆ। ਸ਼ਕਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਗਆਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰ ਿਲਆ।

27 ਇੱਕ ਿਦਨ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਅੰਗੂਰ ਤੋੜਨ ਗਏ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਅੰਗੂਰਾ ਂਨੂੰ ਮੈਅ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਨਚੋਿੜਆ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ
ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵਖੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਬੁਰਾ
ਭਲਾ ਆਿਖਆ।

28 ਫ਼ੇਰ ਅਬਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਆਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਅਬੀਮਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਕਉਂ ਮੰਨੀਏ? ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ
ਹੈ? ਅਬੀਮਲਕ ਯਰੁੱਬਆਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ? ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ
ਨੇ ਜ਼ਬੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ? ਸਾਨੂੰ ਅਬਮੀਲਕ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ! ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਹਮੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ। (ਹਮੋਰ ਸ਼ਕਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।) 29 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਕਮਾਡਂਰ ਬਣਾ ਿਦਉ ਤਾ ਂਮੈਂ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਖਾਗਂਾ, ‘ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਿਤਆਰ ਕਰ ਅਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ।’”

30 ਜ਼ਬੂਲ ਸ਼ਕਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਜ਼ਬੂਲ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ
ਿਜਹੜੀ ਅਬਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਆਲ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਤ ਗੁਸੇ ਿਵੱਚ
ਆ ਿਗਆ। 31 ਜ਼ਬੂਲ ਨੇ ਅਰੁਮਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਬੀਮਲਕ ਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ
ਭੇਜੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ:
“ਅਬਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਆਲ ਅਤੇ ਗਆਲ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਕਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ
ਹਨ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਆਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 32 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਅੱਜ ਰਾਤ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ ਛੁਪ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 33 ਫ਼ੇਰ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ, ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਗਆਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤਾ ਂਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕਰਨਾ।”

34 ਇਸ ਲਈ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਿਸਪਾਹੀ ਚਾਰ ਭਾਗਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਕਮ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੁਪ ਗਏ। 35 ਅਬਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਆਲ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ
ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਆਲ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਆਪਣੀਆ ਂਛੁਪਣਗਾਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਏ।

36 ਗਆਲ ਨੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਗਆਲ ਨੇ ਜ਼ਬੂਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਠਾ ਂਆ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਪਰ ਜ਼ਬੂਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਪਹਾੜਾ ਂਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। ਬਸ
ਪਰਛਾਵੇਂ ਲੋਕਾ ਂਵਰਗੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।”

37 ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਗਆਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਥਾ ਂਤੋਂ
ਹੇਠਾ ਂਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ! ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖਵਕਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ।” 38 ਜ਼ਬੂਲ ਨੇ ਗਆਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੜਾ ਂਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਮਾਰ ਿਰਹਾ? ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਅਬੀਮਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਿਕਉਂ
ਮੰਨੀਏ?’ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਤ੍ਰਸੱਕਾਿਰਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਲੜ।”

39 ਇਸ ਲਈ ਗਆਲ ਨੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦੀ ਅਬੀਮਲਕ ਨਾਲ ਲੜਨ
ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 40 ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਗਆਲ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਗਆਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਕਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਭੱਜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਆਲ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਉਹ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸੱਕਣ, ਮਾਰੇ ਗਏ।

41 ਫ਼ੇਰ ਅਬੀਮਲਕ ਅਰੂਮਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲ
ਨੇ ਗਆਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਕਮ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਾਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ।

42 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ।
ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ। 43 ਇਸ ਲਈ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਤੰਨ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ

ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ, ਤਾ ਂਉੱਛਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। 44 ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਟੋਲਾ ਸ਼ਕਮ ਵੱਲ ਜਾਦਂੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਭੱਜਕੇ ਿਗਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਟੋਲੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚਲੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਭੱਜੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 45 ਫ਼ੇਰ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਉਹ
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਸ਼ਕਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਸ਼ਕਮ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਫ਼ੇਰ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਢਿਹ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਖੰਡਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਿਛੜਕ ਿਦੱਤਾ।

46 ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚਲੇ ਮੁਨਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ
ਏਲ ਬੇਰੀਥ, ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੁਕ ਗਏ।

47 ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਸ਼ਕਮ ਮੁਨਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਸਨ। 48 ਇਸ ਲਈ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸਲਮੋਨ ਪਰਬਤ
ਉੱਪਰ ਗਏ। ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਹਾੜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਿਹਣੀਆ ਂਕੱਟ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆ ਂਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ
ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਛੇਤੀ ਕਰੋ! ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ।” 49 ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ
ਟਿਹਣੀਆ ਂਕੱਟ ਲਈਆ ਂਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ
ਟਿਹਣੀਆ ਂਦੇਵਤੇ ਏਲ ਬਰੀਥ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰੀ ਲਾਕੇ
ਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ। ਇਝੰ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਮਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਅਬੀਮਲਕ ਦੀ ਮੌਤ

50 ਫ਼ੇਰ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤੇਬੇਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਗਏ।
ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਪਰ
ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਨਾਰਾ ਸੀ। 51 ਸਾਰੇ ਆਗੂ, ਮਰਦ ਅਤੇ
ਔਰਤਾ ਂਮੁਨਾਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਨਾਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। 52 ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਮੁਨਾਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਉਹ ਅੱਗ
ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਗਏ। 53 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਨਾਰੇ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਛੱਤ ਉੱਤੋਂ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 54 ਅਬੀਮਲਕ
ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਚੁੱਕੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ,
ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੂਤ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਨੂੰ
ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ, ‘ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।’” ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਮਰ ਿਗਆ। 55 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ
ਅਬੀਮਲਕ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚਏ ਗਏ।

56 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕਂਮਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਿਦੱਤੀ। ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 70 ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। 57 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਯੋਥਾਮ ਨੇ
ਆਖੀਆ ਂਸਨ ਉਹ ਸੱਚ ਿਸੱਧ ਹੋਈਆ।ਂ (ਯੋਥਾਮ ਯਰੁੱਬਆਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਰੁੱਬਆਲ ਿਗਦਾਊਨ ਸੀ।)

ਿਨਆਕਂਾਰ ਤੋਲਾ

ਜਦੋਂ ਅਬੀਮਲਕ ਮਰ ਿਗਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਨਆਕਂਾਰ ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਤੋਲਾ ਸੀ। ਤੋਲਾ ਪੁਆਹ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ

ਸੀ। ਪੁਆਹ ਦੋਦੋ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤੋਲਾ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਤੋਲਾ ਸ਼ਾਮੀਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮੀਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ। 2 ਤੋਲਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ 23 ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੱਕ ਿਨਆਕਂਾਰ ਿਰਹਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੋਲਾ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮੀਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।

ਿਨਆਈਂਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ 9:26 182 ਿਨਆਈਂਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ 10:2
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ਿਨਆਕਂਾਰ ਯਾਈਰ

3 ਜਦੋਂ ਤੋਲਾ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਨਆਕਂਾਰ ਭੇਿਜਆ
ਿਗਆ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਈਰ ਸੀ। ਯਾਈਰ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਈਰ 22 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਿਨਆਕਂਾਰ ਿਰਹਾ। 4 ਯਾਈਰ ਦੇ 30 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਜੋ ਿਕ 30 ਖੋਿਤਆ ਂਦੀ
ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂ30 ਪੁੱਤਰਾ ਂਦਾ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚਲੇ 30 ਨਗਰਾ ਂਉੱਤੇ
ਕਾਬੂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਈਰ ਦੇ ਨਗਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 5

ਯਾਈਰ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਾਮੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।

ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ

6 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੰਦਾ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਬਆਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਅਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ,ਂ ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਦੇਵਿਤਆ,ਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ,ਂ ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ,ਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ।

7 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਿਗਆ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ। 8 ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ
ਪਾਸੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕ ਰਿਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ 18 ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਭੋਿਗਆ। 9 ਫ਼ੇਰ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗਏ। ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ

10 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕੀਤੀ।”

11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ
ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਅੰਮੋਰੀ ਲੋਕਾ,ਂ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। 12 ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ
ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਿਮਦਯਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। 13 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਬਚਾਵਾਗਂਾ। 14 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹੋ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਿਦਉ।”

15 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉ।” 16 ਫ਼ੇਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾ ਂਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੇ
ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸੱਿਕਆ।

ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਚੁਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

17 ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕ ਜੰਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਡੇਰਾ ਿਗਲਆਦ ਦੇ
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਡੇਰਾ
ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਸੀ। 18 ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹ
ਤਾਕਤਵਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਿਵੱਚ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਿਗਲਆਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। 2

ਿਗਲਆਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾ ਂਉਹ
ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਕਸਬਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ।” ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ। 3 ਇਸ ਲਈ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਕਾਰਣ ਦੂਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਤੋਂਬ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਟੋਿਲਆ ਂਨੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਏ।

4 ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਲੜ ਪਏ। 5

ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਗਲਆਦ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਿਕ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਤੋਬ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਿਗਲਆਦ ਆ ਜਾਵੇ।

6 ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਸੱਕੀਏ।”

7 ਪਰ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਿਗਲਆਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਿਢਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ! ਇਸ ਲਈ
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹੋ?”

8 ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾ।ਂ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਲੜ। ਤੂੰ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕਮਾਡਂਰ
ਹੋਵੇਂਗਾ।”

9 ਤਾ ਂਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਆਵਾ ਂਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾ,ਂ ਤਾਂ
ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਨਵਾ ਂਆਗੂ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

10 ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਖ
ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇਂਗਾ।”

11 ਇਸ ਲਈ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂ(ਆਗੂਆ)ਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਮਾਡਂਰ ਬਣਾ ਿਲਆ।
ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ
ਦੁਹਰਾਏ।

ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦਾ ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

12 ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ। ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ
ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ: “ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦਰਿਮਆਨ ਕੀ ਝਗੜਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਿਕਉਂ ਆਇਆ ਹੈ?”

13 ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਰਨੋਨ ਨਦੀ ਤੋਂ
ਯਬੋਕ ਨਦੀ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮੱਲ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਵੋ।”

14 ਇਸ ਲਈ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਵੱਲ ਵਾਪਸ
ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫ਼ੇਰ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦੁਬਾਰਾ
ਭੇਜੇ। 15 ਉਹ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ:
“ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ
ਜਾ ਂਅੰਮੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੱਲੀ। 16 ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਿਮਸਰ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਕਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲੇ
ਗਏ। 17 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਰਾਜੇ ਅਦੋਮ ਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ।
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਿਰਆਇਤ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਿਦਉ।” ਪਰ ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਿਦੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ। ਪਰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਦੇਸ਼ ਿਵਖੇ ਠਿਹਰ
ਗਏ।
18 “ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਕੇ ਅਤ ਅਦੋਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ
ਮੋਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆ ਂਦੁਆਿਲਉਂ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੋਆਬ ਦੀ
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ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਰਨੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ
ਮੋਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੋਆਬ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
19 “ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ, ਸੀਹੋਨ ਵੱਲ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ। ਸੀਹੋਨ ਹਸ਼ਬੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਿਦਉ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ” 20 ਪਰ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ
ਸੀਹੋਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦਾ ਂਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਸੀਹੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਯਹਾਸ ਿਵਖੇ ਡੇਰਾ ਲਾ
ਿਲਆ। ਤਾ ਂਅੰਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। 21 ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੀਹੋਨ, ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਧਰਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜੈਦਾਦ ਬਣ ਗਈ। 22 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਿਲਆ। ਉਹ
ਧਰਤੀ ਅਰਨੋਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਬੋਕ ਨਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਤੋਂ ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਸੀ।
23 “ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ? 24 ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਾਗਂੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ! 25 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵੀ ਿਸੱਫੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਕ ਨਾਲੋਂ
ਿਬਹਤਰ ਹੋਂ? ਉਹ ਮੋਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਲਿੜਆ ਸੀ? 26 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਸ਼ਬੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ 300 ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ
ਅਰੋਏਰ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ 300 ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ 300 ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? 27 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਸੱਚਾ ਿਨਆਕਂਾਰ,
ਿਨਆ ਂਕਰੇ ਿਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਹੀ ਹਾ ਂਜਾ ਂਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕ!”

28 ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ

29 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ। ਿਯਫ਼ਤਾਹ
ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਿਘਆ। ਉਹ ਿਗਲਆਦ ਦੇ
ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਿਯਫ਼ਤਾਹ
ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਕੇ ਲੰਿਘਆ।

30 ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇਵੋਂ, 31 ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਹ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼
ਭੇਟ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਜੱਤ ਹਾਿਸਲ
ਕਰਕੇ ਵਾਿਪਸ ਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵਾਗਂਾ।”

32 ਫ਼ੇਰ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ
ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 33 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਮੰਨੀਥ ਸ਼ਿਹਰ ਤੀਕ
ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ 20 ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਅਬੇਲ ਕੇਰਾਿਮਮ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਲਿੜਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਇਹ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ
ਸੀ।

34 ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਉਹ ਤੰਬੂਿਰਨ ਵਜਾ
ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਇੱਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸੀ। ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 35

ਜਦੋਂ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸਦੀ ਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇਣ ਵਾਸਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਗਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ। ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਓਹੋ। ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ
ਉਦਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ!”

36 ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਧੀ ਨੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਆਿਖਰਕਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ,
ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

37 ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ
ਗੱਲ ਪਿਹਲਾ ਂਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਿਦਉ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜਾ
ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਿਦਉ। ਮੈਂ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਗਂੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੀ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਸਹੇਲੀਆ ਂਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਰੋਣ ਿਦਉ।”

38 ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ, ਇਹੀ ਕਰੋ।” ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ
ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ ਦੂਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਹੇਲੀਆਂ
ਪਹਾੜਾ ਂਿਵੱਚ ਰਹੀਆ।ਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਈਆ ਂਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਿਵਆਹ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਨ।

39 ਦੋ ਮਹੀਿਨਆ ਂਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ, ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ
ਪਰਤ ਆਈ। ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ
ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਿਰਵਾਜ਼ ਬਣ ਿਗਆ। 40 ਹਰ
ਸਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਦੀਆ।ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆ ਂਔੜਤਾ ਂਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਿਯਫ਼ਤਾਹ
ਦੀ ਧੀ ਲਈ ਰੋਂਦੀਆ।ਂ

ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ

ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਆਪਨੇ ਸਾਰੇ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ
ਸਾਪੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ

ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਿਦਆ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਸਣੇ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦਆਗਂੇ?”

2 ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। 3

ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਲਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਲੜਨ ਲਈ ਿਗਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਿਕਉਂ ਆਏ ਹੋ?”

4 ਫ਼ੇਰ ਿਯਫ਼ਾਤਾਹ ਨੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ। ਉਹ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਿਗਲਆਦ,
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਭਗੌੜੇ
ਹੋ।” ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।

5 ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਥਾਵਾ ਂਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ
ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ, ਬਚ ਕੇ ਿਨਕਿਲਆ ਬੰਦਾ ਨਦੀ ਕੋਲ
ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ, “ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਿਦਉ”, ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁੱਛਦੇ, “ਕੀ ਤੂੰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈ?” ਜੇ ਉਹ ਆਖਦਾ, “ਨਹੀਂ,” 6 ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਆਖਦੇ, “‘ਿਸ਼ੱਬੋਲਥ’ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ।” ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਹੀ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾਰ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ “ਿਸੱਬੋਲਥ” ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ
ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ, “ਿਸੱਬੋਲਥ” ਤਾ ਂਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ
ਜਾਦਂਾ ਿਕ ਉਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀ। ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ
ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਦਂੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ
42,000 ਲੋਕ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ।

ਿਨਆਈਂਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ 11:19 184 ਿਨਆਈਂਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ 12:6
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7 ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਿਨਆਕਂਾਰ ਿਰਹਾ। ਫ਼ੇਰ
ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਦਾ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਕਸਬੇ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ।

ਿਨਆਕਂਾਰ ਇਬਸਾਨ

8 ਿਯਫ਼ਤਾਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਬਸਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਿਨਆਕਂਾਰ ਸੀ। ਇਬਸਾਨ ਬੈਤਲਹਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸੀ। 9 ਇਬਸਾਨ ਦੇ 30
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 30 ਧੀਆ ਂਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂ30 ਧੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 30 ਕੁੜੀਆ ਂਲੱਭੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸਦੀਆ ਂਇਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 30 ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀ।
ਇਬਸਾਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਿਨਆਕਂਾਰ ਿਰਹਾ। 10 ਫ਼ੇਰ
ਇਬਸਾਨ ਦਾ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ
ਿਗਆ।

ਿਨਆਕਂਾਰ ਏਲੋਨ

11 ਇਬਸਾਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਏਲੋਨ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਿਨਆਕਂਾਰ ਿਰਹਾ। ਏਲੋਨ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਿਨਆਕਂਾਰ ਿਰਹਾ। 12 ਫ਼ੇਰ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਏਲੋਨ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਅੱਯਾਲੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।

ਿਨਆਕਂਾਰ ਅਬਦੋਨ

13 ਜਦੋਂ ਏਲੋਨ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਅਬਦੋਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਹੱਲੇਲ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆਕਂਾਰ ਿਰਹਾ। ਅਬਦੋਨ ਿਫ਼ਰਾਤੋਂਨ
ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸੀ। 14 ਅਬਦੋਨ ਦੇ 40 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 30 ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਉਹ 70
ਖੋਿਤਆ ਂਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਬਦੋਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਅੱਠ ਸਾਲ
ਿਨਆਕਂਾਰ ਿਰਹਾ। 15 ਫ਼ੇਰ ਿਹੱਲੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੋਨ ਮਰ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੂੰ
ਿਫ਼ਰਾਤੋਂਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਿਫ਼ਰਾਤੋਂਨ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।

ਸਮਸੂਠ ਦਾ ਜਨਮ

ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਬਦ ਮੰਨੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ। ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ 40 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ

ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ।
2 ਉੱਥੇ ਸਾਰਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨੋਆਹ

ਸੀ। ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਮਾਨੋਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਮਾਨੋਆਹ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੀ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ। 4 ਕੋਈ ਮੈਅ ਜਾਂ
ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀਵੀਂ। ਅਿਜਹਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਰੀਂ ਿਜਹੜਾ ਨਾਪਾਕ ਹੈ। 5

ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਉਹ ਖਾਸ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਕੱਟੀ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ
ਬਚਾਵੇਗਾ।”

6 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ, ਉਸ
ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ। 7 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈਂ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਕੋਈ ਮੈਅ ਜਾ ਂਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀਵੀਂ।
ਕੋਈ ਨਾਪਾਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਲੜਕਾ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਅਤੇ
ਮੌਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।’”

8 ਤਾ ਂਮਾਨੋਆਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿਸੱਖਾਵੇ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਿਜਹੜਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।”

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਾਨੋਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੂਤ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮਾਨੋਆਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਔਰਤ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੱਜਕੇ ਦੱਸਣ ਗਈ, “ਉਹ ਆਦਮੀ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ ਹੈ! ਉਹੀ
ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਪੱਛਲੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ!”

11 ਮਾਨੋਆਹ ਉੱਠ ਿਪਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ
ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਅਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈਂ
ਿਜਸਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ?”

ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ”
12 ਇਸ ਲਈ ਮਾਨੋਆਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ

ਉਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਇਹ ਲੜਕਾ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ? ਉਹ
ਕੀ ਕਰੇਗਾ?”

13 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮਾਨੋਆਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖੀਆ ਂਸਨ। 14 ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ
ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ
ਮੈਅ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ
ਨਾਪਾਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

15 ਫ਼ੇਰ ਮਾਨੋਆਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਿਚਰ ਠਿਹਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਿਰੰਨਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ”

16 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮਾਨੋਆਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਰੋਕੇਂਗਾ ਵੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਗਂਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ।” (ਮਾਨੋਆਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ।)

17 ਤਾ ਂਮਾਨੋਆਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਤੇਰੀਆ ਂਆਖੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੱਚਮੁੱਚ
ਵਾਪਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸੱਕੀਏ!”

18 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿਕਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਂ? ਇਹ
ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ।”

19 ਤਾ ਂਮਾਨੋਆਹ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਬਲੀ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੁਝ
ਅਦਭੁਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਨੋਆਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। 20

ਮਾਨੋਆਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਿਜਉਂ ਹੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਲਾਟਾ ਂਉੱਠੀਆ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਲਾਟਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੋਕੇ
ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾ ਂਚੱਿਲਆ ਿਗਆ!

ਜਦੋਂ ਮਾਨੋਆਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਿਖਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਝੁਕ
ਗਏ। 21 ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਨੋਆਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਹੀ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਮਾਨੋਆਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 22 ਮਾਨੋਆਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਅਵੱਸ਼ ਮਰ ਜਾਵਾਗਂੇ!”

23 ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ
ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣੀਆ ਂਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ
ਸਨ।”

24 ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਸਮਸੂਨ ਰੱਿਖਆ। ਸਮਸੂਨ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਿਦੱਤੀ। 25 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ
ਆਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਓਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ
ਮਹਨੇਹ ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ।

ਿਨਆਈਂਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ 12:7 185 ਿਨਆਈਂਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ 13:25
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ਸਮਸੂਨ ਦਾ ਿਵਆਹ

ਸਮਸੂਨ ਿਤਮਨਾਯ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਔਰਤ ਿਮਲੀ। 2 ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ
ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ

ਿਤਮਨਾਯ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਔਰਤ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ”

3 ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਤਾਂ
ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। ਕੀ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ।”

ਪਰ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਲਆਓ! ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ!” 4 (ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ
ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ
ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।)

5 ਸਮਸੂਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਿਤਮਨਾਯ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ
ਤੀਕ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਖੇਤ ਸਨ। ਉਸੇ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ
ਸ਼ੇਰ ਅਚਾਨਕ ਦਹਾਿੜਆ ਅਤੇ ਸਮਸੂਨ ਉੱਤੇ ਕੁੱਦ ਿਪਆ! 6 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਮਸੂਨ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ
ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਲੱਿਗਆ। ਇਹ ਇਨੰਾ
ਹੀ ਆਸਾਨ ਸੀ ਿਜੰਨਾ ਿਕਸੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਪਰ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

7 ਇਸ ਲਈ ਸਮਸੂਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। 8 ਕਈ ਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਂ ਸਮਸੂਨ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ। ਆਉਂਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਰਸਤੇ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ
ਮਧੂ ਮੱਖੀਆ ਂਦਾ ਝੁੰਡ ਦੇਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਹਦ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ। 9

ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਹਦ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਕੱਢ ਿਲਆ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਦਂੇ ਹੋਏ ਤੁਰਨ
ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਹਦ
ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾ ਿਲਆ। ਪਰ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਹਦ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ।

10 ਸਮਸੂਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਗਆ। ਿਰਵਾਜ਼ ਇਹ
ਸੀ ਿਕ ਦੂਲ੍ਹਾ ਦਾਵਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਦਾਵਤ ਿਦੱਤੀ। 11 ਜਦੋਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਦਾਵਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 30 ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ।

12 ਸਮਸੂਨ ਨੇ 30 ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ
ਸੁਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਦਾਵਤ ਸੱਤ ਿਦਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝ
ਲਈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਮਹੀਨ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆ ਂਕਮੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ 30 ਬਦਲਵੇਂ ਕੱਪੜੇ
ਦੇਵਾਗਂਾ। 13 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਾਰਤ ਨਾ ਬੁਝ ਸੱਕੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਮਹੀਨ ਕੱਪੜੇ
ਦੀਆ ਂਕਮੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ 30 ਬਦਲਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।” ਇਸ ਲਈ 30
ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੀ ਬੁਝਾਰਤ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ”

14 ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ:
“ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਆਈ।
ਤਾਕਤਵਰ ਿਵੱਚ ਆਈ ਿਮੱਠੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼।”
30 ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ

ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇ।
15 ਚੌਥੇ ਿਦਨ, ਆਦਮੀ ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ,

“ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਬਨਾਉਣਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ
ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਨੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਵੇਂਗੀ ਤਾ ਂਅਸੀਂ
ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾੜਕੇ ਮਾਰ ਿਦਆਗਂੇ।”

16 ਇਸ ਲਈ ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।”

ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਅਤੇ ਮਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਦੱਿਸਆ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਦੱਸਾ?ਂ”

17 ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸੱਤ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ
ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸ
ਿਦੱਤਾ।

18 ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਸੂਰਜ ਿਛਪਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ-ਂਪਿਹਲਾ ਂਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਆਦਮੀਆ ਂਕੋਲ ਉੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਸੂਨ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਸ਼ਿਹਦ ਨਾਲੋਂ ਿਮਠਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼ੇਰ ਨਾਲੋ ਤਕੜਾ ਕੌਣ ਹੈ?”
ਤਾ ਂਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,

“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਾ ਂਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਵਾਿਹਆ
ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੁਝਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁੱਝ ਸੱਕਦੇ!”
19 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਤਮਾ ਸਮਸੂਨ ਿਵੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ

ਉਹ ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਕੇ 30 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਉਤਾਰ ਿਲਆ। ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝੀ ਸੀ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਨੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ। 20 ਤਾਂ
ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀ।

ਸਮਸੂਨ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਲਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਖੜੀਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਸਮਸੂਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਕਰਾ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਿਲਆ।
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ

ਹਾ।ਂ”
ਪਰ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। 2 ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ

ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤਾ ਂਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ। ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।”

3 ਪਰ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੂਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ
ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ।”

4 ਇਸ ਲਈ ਸਮਸੂਨ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ 300 ਲੰੂਮੜੀਆ ਂਫ਼ੜ
ਿਲਆਇਆ? ਉਸ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਲੰੂਮੜੀਆ ਂਲਈਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪੂਛਾ ਂਬੰਨ੍ਹਕੇ
ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਲੰੂਮੜੀਆ ਂਦੇ ਹਰ ਜੋੜੇ ਦੀਆ ਂਪੂਛਾ ਂਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤੀ। 5 ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲਾ ਂਬਾਲ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਲੰੂਮੜੀਆ ਂਦੀਆ ਂਪੂਛਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀਆ ਂਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ
ਨੇ ਲੰੂਮੜੀਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਭੱਜਣ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਇਝੰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਉੱਗੇ ਬੂਿਟਆ,ਂ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ
ਢੇਰੀਆ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗਾ ਂਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਬਗੀਿਚਆ ਂਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ।

6 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਿਕਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ?”
ਿਕਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਿਤਮਨਾਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਵਾਈ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਅਿਜਹਾ

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਨੇ
ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਵਆਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਬਾਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।” ਇਸ ਲਈ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਕੇ ਸਾੜ
ਿਦੱਤਾ।

7 ਫ਼ੇਰ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ
ਕਰਾਗਂਾ। ਤਾ ਂਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।”

8 ਤਾ ਂਸਮਸੂਨ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਗੁਫ਼ਾ ਏਟਾਮ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ।
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9 ਫ਼ੇਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਲੇਹੀ ਨਾਮ ਦੇ
ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ (ਅਤੇ ਜੰਗ
ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।) 10 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਿਕਉਂ
ਆਏ ਹੋ?”

ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਆਏ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਕੈਦੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।”

11 ਫ਼ੇਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ 3,000 ਆਦਮੀ ਸਮਸੂਨ ਕੋਲ
ਗਏ। ਉਹ ਏਟਾਮ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?”

ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

12 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂੇ।”

ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗੇ।”

13 ਫ਼ੇਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ
ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਾਗਂੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂੇ। ਅਸੀਂ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਗਂੇ।” ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰੱਿਸਆ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਲੈ ਆਏ।

14 ਜਦੋਂ ਸਮਸੂਨ ਲਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਅੱਪਿੜਆ, ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਕਾ ਂਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਤਮਾ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਮਸੂਨ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ। ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਰੱਸੇ ਤੋੜ
ਿਦੱਤੇ। ਰੱਸੇ ਸੜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਰਸੀਆ ਂਵਰਗੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਰੱਸੇ ਉਸ ਦੇ
ਬਾਜੂਆ ਂਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਡੱਗ ਪਏ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਪਘਲ ਗਏ ਹੋਣ। 15 ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਖੋਤੇ ਦਾ ਜਬੜਾ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਬੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਫ਼ੜੀ ਅਤੇ
1,000 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

16 ਫ਼ੇਰ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਬੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ
ਮੈਂ 1,000 ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ,

ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਬੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਢੇਰੀ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”
17 ਜਦੋਂ ਸਮਸੂਨ ਬੋਲ ਹਿਟਆ, ਉਸ ਨੇ ਜਬੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੇਠਾ ਂਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਥ ਲਹੀ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ।
18 ਸਮਸੂਨ ਬਹੁਤ ਿਪਆਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਕਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ
ਮਹਾਨ ਿਜੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਿਮਹਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਸਾ ਨਾ ਮਰਨ ਿਦਉ।
ਿਮਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਣ ਿਦਉ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਈ!”

19 ਲਹੀ ਿਵਖੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਸੁਰਾਖ ਨੂੰ
ਪਾੜਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਇਆ। ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਪਾਣੀ
ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਏਨ ਹੱਕੋਰੇ ਨਾਮ
ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੈ।

20 ਇਸ ਲਈ ਸਮਸੂਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਿਨਆਕਂਾਰ
ਿਰਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ।

ਸਮਸੂਨ ਅੱਜ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਿਦਨ ਸਮਸੂਨ ਅੱਜ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ
ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਉਸ ਕੋਲ ਠਿਹਰਨ ਲਈ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ। 2 ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅੱਜ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਸਮਸੂਨ

ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ”, ਉਹ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇੜੇ ਛੁਪ ਗਏ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦਆਗਂੇ।”

3 ਪਰ ਸਮਸੂਨ ਿਸਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਸਵਾ ਕੋਲ ਠਿਹਿਰਆ। ਸਮਸੂਨ
ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਨੂੰ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ਿੜਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਢਾਚਂੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛੜ ਸਮੇਤ ਕੰਧਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਖੱਚ ਿਲਆ। ਸਮਸੂਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆ ਂਉੱਤੇ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਹਬਰੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਿਗਆ।

ਸਮਸੂਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਹ

4 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਸਮਸੂਨ ਇੱਕ ਦਲੀਲਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ
ਲੱਗ ਿਪਆ। ਉਹ ਸੋਰੇਕ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਸੀ।

5 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਹਾਕਮਾ ਂਨੇ ਦਲੀਲਾਹ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਇਨੰੀ ਤਾਕਤ ਿਕੱਥੋਂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਾ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਸੱਕੀਏ। ਜੇ ਤੂੰ
ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾ ਂਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਤੈਨੂੰ 28 ਪੌਂਡ ਚਾਦਂੀ ਦੇਵੇਗਾ।”

6 ਇਸ ਲਈ ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਿਕ ਤੂੰ
ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਿਕਉਂ ਹੈਂ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ?”

7 ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤ ਤਾਜ਼ੇ, ਨਵੇਂ ਕਮਾਣ ਦੇ
ਧਾਿਗਆ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਹਰ ਿਕਸੇ
ਵਾਗਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

8 ਫ਼ੇਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਾਕਮਾ ਂਨੇ ਸੱਤ ਤਾਜੇ ਨਵੇਂ ਕਮਾਣ ਦੇ ਧਾਗੇ
ਿਲਆਕੇ ਦਲੀਲਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ। ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਕਮਾਣ ਦੇ ਧਾਿਗਆਂ
ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। 9 ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ
ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਮਸੂਨ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ!” ਪਰ
ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਾਿਗਆ ਂਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਧਾਗੇ ਵਾਗਂ ਟੁੱਟ
ਗਏ ਿਜਹੜਾ ਲਾਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

10 ਫ਼ੇਰ ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ!
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ
ਜਣਾ ਿਕਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?”

11 ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੱਿਸਆ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ
ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰੱਿਸਆ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ
ਕਦੇ ਨਾ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਾਗਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ।”

12 ਇਸ ਲਈ ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੱਸੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ
ਿਦੱਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾ ਂਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ, “ਸਮਸੂਨ, ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ!” ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਿਸਆ ਂਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਾਿਗਆ ਂਵਾਗਂ ਤੋੜ
ਿਦੱਤਾ।

13 ਫ਼ੇਰ ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ
ਬੋਿਲਆ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ?”

ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਡੀ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੀਆ ਂਸੱਤ
ਿਲਟਾ ਂਨੂੰ ਬੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੂਈ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੋ ਤਾ ਂਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ
ਵਾਗਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ।”

14 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਸਮਸੂਨ ਸੌਂ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ
ਦੀਆ ਂਸੱਤ ਿਲਟਾ ਂਨੂੰ ਬੁਿਣਆ। ਫ਼ੇਰ ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਕੱਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਗੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ, “ਸਮਸੂਨ, ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ!”
ਸਮਸੂਨ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਿਗਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖੱਡੀ ਅਤੇ
ਿਫ਼ਰਕੀ ਸਮੇਤ ਪੁੱਟ ਿਲਆ।

15 ਫ਼ੇਰ ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ,
‘ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ’ ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ
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ਦੱਿਸਆ।” 16 ਉਹ੍ਹ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਤ
ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਇਨੰਾ ਥੱਕ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 17 ਆਖਰਕਾਰ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਹ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ
ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾ।ਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਿਸਰ
ਮੁੰਨ ਦੇਵੇ ਤਾ ਂਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ।”

18 ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਾਕਮਾ ਂਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਾਕਮ ਦਲੀਲਾਹ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਿਜਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

19 ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਗੋਦੀ ਿਵੱਚ ਲੇਿਟਆ ਸੀ,
ਸੁਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਵਾਲਾ ਂਦੀਆ ਂਸੱਤ ਿਲਟਾਂ
ਮੁੰਨਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।
ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। 20 ਫ਼ੇਰ ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਸਮਸੂਨ, ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।” ਉਹ ਜਾਗ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ
ਲਵਾਗਂਾ।” ਪਰ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ।

21 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾ ਂਕੱਢ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਜ਼ੀਰਾ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਭੱਜ ਨਾ ਸੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਕੈਦ
ਿਵੱਚ ਡੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੀਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 22 ਪਰ
ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਵਾਲ ਫ਼ੇਰ ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

23 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਾਕਮ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆ ਗਏ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾਗੋਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।” 24 ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ

ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਪਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ
ਫ਼ੜਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ!”
25 ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ

ਆਿਖਆ, “ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ” ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਦਂਾ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਦਾਗੋਨ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਥੰਮਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। 26 ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੇ ਸਮਸੂਨ
ਦਾ ਹੱਥ ਫ਼ਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ
ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸੱਕਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ
ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ”

27 ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਦੀ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਮੰਦਰ
ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਸੂਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ।
28 ਫ਼ੇਰ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ
ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦਉ। ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ, ਮੇਰੀਆ ਂਦੇਵੋ ਅੱਖਾ ਂਕੱਢਣ
ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੈਣ ਿਦਉ!” 29 ਫ਼ੇਰ ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰਲੇ ਦੋ ਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਥੰਮਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ
ਿਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਂਥੰਮਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਕਸ
ਿਲਆ। ਇੱਕ ਥੰਮ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। 30

ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਿਦਉ!”
ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਹਾਕਮਾਂ
ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ, ਸਮਸੂਨ ਨੇ

ਆਪਣੇ ਿਜਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧੇਰੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ।

31 ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀ
ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਮਕਬਰੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਮਕਬਰਾ ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ
ਅਸ਼ਤਾਓਲ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਸੂਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ 20
ਸਾਲ ਤੱਕ ਿਨਆਕਂਾਰ ਿਰਹਾ।

ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਬੁੱਤ

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੀਕਾਹ ਿਜਹੜਾ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 2 ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ 28 ਪੌਂਡ ਚਾਦਂੀ

ਚੁਰਾ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਿਦੰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਾਦਂੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੁਰਾਈ ਸੀ।”

ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ।”
3 ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਨੂੰ ਉਹ 28 ਪੌਂਡ ਚਾਦਂੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਫ਼ੇਰ

ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਦਂੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕਰਾਗਂੀ।
ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਗਂੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਸੱਕੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਦਂੀ ਤੈਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਿਦੰਦੀ ਹਾ।ਂ”

4 ਪਰ ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਉਹ ਚਾਦਂੀ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਪੌਂਡ ਚਾਦਂੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੀਕਾਹ ਦੀ ਮਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 5 ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਏਫ਼ੋਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਰੋਗੀ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ। ਫ਼ੇਰ ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ। 6 (ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ।)

7 ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਲੇਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਬੈਤਲਹਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦਰਿਮਆਨ
ਰਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 8 ਉਸ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੈਤਲਹਮ, ਯਹੂਦਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਮੀਕਾਹ ਦਾ ਘਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ। 9 ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ
ਆਇਆ ਹੈਂ?”

ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਲੇਵੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਰਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾ ਂਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

10 ਫ਼ੇਰ ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਜਾਜਕ ਬਣ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਔਂਸ ਚਾਦਂੀ ਿਦਆ ਂਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਿਦਆਗਂਾ।”

ਲੇਵੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। 11 ਉਹ ਜਵਾਨ ਲੇਵੀ
ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮੰਨ ਿਗਆ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਮੀਕਾਹ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਵਰਗਾ ਬਣ ਿਗਆ। 12 ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਜਕ
ਬਣਾ ਿਲਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਜਾਜਕ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ
ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ। 13 ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਲੇਵੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਾਜਕ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਦਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਦੀ ਥਾ ਂਲੱਭ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ

ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਕੋਲ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਪਰ
ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹਾਿਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।

2 ਇਸ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਤੀ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। ਉਹ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ
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ਿਨਕਲੇ। ਉਹ ਪੰਜੇ ਆਦਮੀ ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਓਲ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਇਸ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, “ਜਾਓ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ।”

ਪੰਜੇ ਆਦਮੀ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੀਕਾਹ ਦੇ
ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। 3 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜ ਆਦਮੀ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਵਾਨ ਲੇਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਆਕੇ ਰੁਕ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਥਾ ਂਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਤੂੰ
ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ?”

4 ਉਸ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆਂ
ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। “ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ”,
ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਜਾਜਕ ਹਾ।ਂ”

5 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ:ਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ
ਥਾ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ?”

6 ਜਾਜਕ ਨੇ ਪੰਜਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹਾ,ਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਜਾਓ।
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।”

7 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਇਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਆਏ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ
ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਅਮਨ ਭਰਪੂਰ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਦੋਨ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਨਹੀਂ ਸੀ।

8 ਪੰਜੇ ਆਦਮੀ ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਓਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਂ?”

9 ਪੰਜਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ! ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰੀਏ! 10 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਂਗੇ ਿਕ ਉੱਥੇ ਚੋਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਚੋਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋਂਗੇ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦੇ। ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”

11 ਇਸ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ 600 ਆਦਮੀ ਸਾਰਾਹ ਅਤੇ
ਅਸ਼ਤਾਓਲ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ। 12 ਲਾਇਸ਼
ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਦਂੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ, ਿਵੱਚ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਰਯਥ
ਯਾਰੀਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ
ਹੈ ਿਕ ਿਕਰਯਥ ਯਾਰੀਮ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਤੀਕ ਵੀ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਦਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। 13 ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ 600 ਆਦਮੀ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

14 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੰਜਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਏਫ਼ੋਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰੋਗੀ ਦੇਵਤੇ,
ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਿਕ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ-ਜਾਓ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਆਓ।” 15 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰ
ਠਿਹਰ ਗਏ, ਿਜੱਥੇ ਜਵਾਨ ਲੇਵੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦਾ
ਹਾਲ-ਚਲ ਪੁੱਿਛਆ 16 ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ 600 ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਕੋਲ ਹਿਥਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਨ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ। 17 ਪੰਜ ਜਾਸੂਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਪੁਜਾਰੀ ਬਸ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂ600 ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਹੜੇ
ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ। ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਘਿੜਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤ, ਏਫ਼ੋਦ,
ਘਰੋਗੀ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਚੁੱਕ ਿਲਆ। ਜਵਾਨ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?”

19 ਪੰਜਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਜਾਓ! ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ
ਬੋਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ
ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਾਜਕ ਬਨਣਾ

ਿਬਹਤਰ ਹੈ? ਜਾ ਂਿਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦਾ
ਜਾਜਕ ਬਣਨਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ?”

20 ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਲੇਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਏਫ਼ੋਦ,
ਘਰੋਗੀ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਫ਼ੜ ਲਏ। ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ।

21 ਫ਼ੇਰ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ 600 ਬੰਦੇ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਏ
ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

22 ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਪਰ
ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 23 ਮੀਕਾਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਨ ਦੇ ਆਦਮੀ ਿਪੱਛੇ
ਮੁੜੇ। ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱਕਤਰ ਿਕਉਂ ਹੋਏ ਹੋ?”

24 ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ, ਦਾਨ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਤ ਚੁੱਕ
ਲਈ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਾਜਕ ਵੀ ਨਾਲ
ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੱਿਚਆ ਂਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਆਖ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ, ‘ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ?’”

25 ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ
ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਆਦਮੀ ਗਰਮ ਸੁਭਾ ਦੇ
ਹਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਚੱਲਾਏਂਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰ ਦੇਣ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ।”

26 ਫ਼ੇਰ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਦਮੀ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਆਪਨੇ ਰਾਹ
ਤੁਰ ਪਏ। ਮੀਕਾਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ
ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜ ਆਇਆ।

27 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਚੁੱਕ ਲਏ ਿਜਹੜੇ ਮੀਕਾਹ ਨੇ
ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਜਾਜਕ ਵੀ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਲਾਇਸ਼ ਿਵਖੇ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ
ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ। 28 ਲਾਇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਦੋਨ ਤੋਂ ਇਨੰੀ ਦੂਰ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ
ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ-ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਿਕਆ। ਲਾਇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਬੈਤਰਹੋਬ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਉਸਾਿਰਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। 29 ਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਲਾਇਸ਼ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਦਾਨ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹੜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

30 ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ। ਗੇਰਸ਼ੋਮ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਜਾਜਕ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਿਪਆ। 31

ਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹੀ ਬੁੱਤ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਮੀਕਾਹ ਨੇ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਦਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵਖੇ ਸੀ।

ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਾਸੀ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਅਦਮੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ

ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ
ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਲਈ ਪਤਨੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਸੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਬੈਤਲਹਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸੀ। 2 ਪਰ ਉਸਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਲੇਵੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ
ਝਗੜਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਤਲਹਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਠਿਹਰੀ। 3 ਫ਼ੇਰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ
ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਗਆ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
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ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਦੋ
ਖੋਤੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਲੇਵੀ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਲੇਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਿਪਤਾ
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 4 ਔਰਤ ਦਾ ਿਪਤਾ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਿਗਆ।
ਲੇਵੀ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠਿਹਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੇਵੀ ਬੰਦਾ
ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਠਿਹਿਰਆ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਖਾਦਂਾ-ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ
ਸੌਁਦਾ ਿਰਹਾ।

5 ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਉਹ ਸੁਵਖਤੇ ਉੱਿਠਆ। ਲੇਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਪਿਹਲਾ ਂਕੁਝ ਖਾ ਲਵੋ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।” 6 ਇਸ
ਲਈ ਲੇਵੀ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੌਹਰਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸਤੋਂ
ਬਾਦ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਲੇਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਠਿਹਰ ਜਾਓ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੁਕ ਕੇ
ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ।” ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾ ਂਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। 7 ਲੇਵੀ ਜਾਣ ਲਈ
ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰ
ਪਾਇਆ।

8 ਫ਼ੇਰ ਪੰਜਵੇਂ ਿਦਨ ਲੇਵੀ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਿਪਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਿਹਲਾਂ
ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਵੋ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਓ।” ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੋਹਾ ਂਨੇ ਫ਼ੇਰ ਰਲਕੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ।

9 ਫ਼ੇਰ ਲੇਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਸਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠੇ।
ਪਰ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿਦਨ ਛੁਪ
ਚੱਿਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ
ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ।”

10 ਪਰ ਲੇਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਖੋਿਤਆ ਂਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆ ਂਪਾਈਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਬੂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤ। ਯਬੂਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਮ ਹੈ। 11 ਿਦਨ ਤਕਰੀਬਨ ਛੁਪ ਚੱਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਬੂਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਲੇਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਓ
ਇਸ ਯਬੂਸੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀਏ।”

12 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਲੇਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ
ਿਬਗਾਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ
ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵਾਗਂੇ।” 13 ਲੇਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਚੱਲੋ, ਚੱਲੋ।
ਅਸੀਂ ਿਗਬਆਹ ਜਾ ਂਰਾਮਾਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ”

14 ਇਸ ਲਈ ਲੇਵੀ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਪੁੱਜੇ ਸੂਰਜ ਿਛਪ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਗਬਆਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 15 ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਿਗਬਆਹ ਿਵਖੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਚੌਁਕ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

16 ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ।
ਉਸਦਾ ਨਗਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਿਗਬਆਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। 17 ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲੇਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੌਁਕ ਿਵੱਚ ਬੈਿਠਆਂ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ?”

18 ਲੇਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ
ਆਏ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ, ਬੈਤਲਹਮ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ 19 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਿਤਆ ਂਲਈ ਪੱਠਾ-ਦਥਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜਵਾਨ
ਔਰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਲਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੈਅ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ।”

20 ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਕੇ ਠਿਹਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਚੌਁਕ ਿਵੱਚ
ਰਾਤ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੋ।” 21 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਲੇਵੀ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਥੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੋਿਤਆ ਂਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਕੁਝ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ।

22 ਜਦੋਂ ਲੇਵੀ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ,
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ
ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ
ਆਦਮੀ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਕੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਾ।ਂ”

23 ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਦਮਾਸ਼ਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋਂ, ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੁਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ!
ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਿਹਮਾਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ ਨਾ ਕਿਰਓ। 24

ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੱਖੈਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੋਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਿਜਹਾ
ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ।”

25 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਦਮਾਸ਼ਾ ਂਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ
ਲਈ ਲੇਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਦਮਾਸ਼ਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਦਮਾਸ਼ਾ ਂਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ,
ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 26 ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਆਈ ਿਜੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸੁਆਮੀ ਠਿਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਿਦਨ ਚਢ਼ਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਡੱਗੀ ਪਈ ਰਹੀ।

27 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਲੇਵੀ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਉੱਿਠਆ। ਉਹ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਰੱਖੈਲ ਉੱਥੇ ਪਈ
ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਡਉਢੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
28 ਲੇਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ, ਚੱਲੀਏ!” ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ
ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ-ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਲੇਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਦਆ ਅਤੇ ਘਰ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 29 ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ 12 ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ 12 ਟੋਿਟਆ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
30 ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਪਿਹਲਾਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਿਰਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚਕਾਰ ਲੜਾਈ

ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ
ਮਸਫ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਆਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖਲੋ ਗਏ। ਲੋਕ
ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ (ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾ ਂਤੋਂ) ਆਏ।

ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। 2 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਆਮ
ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਥਾ ਂਗ੍ਰਿਹਣ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ 4,00,000
ਤਲਵਾਰਧਾਰੀ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ। 3 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਿਵਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ
ਵਾਪਰੀ ਿਕਵੇਂ।”

4 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਿਜਸਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਦਾਸੀ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ
ਕੱਟੀ। 5 ਪਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਜੱਥੇ
ਮੈਂ ਠਿਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਮਰ ਗਈ। 6 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਕੁੜੇ
ਕੀਤੇ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟਕੁੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ 12 ਟਕੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਧਰਤੀਆ ਂਨੂੰ ਭੇਜੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ,
ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਿਨਆ ਂਿਦਉ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
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8 ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਲਕੇ
ਆਿਖਆ, “ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਾਗਂੇ: ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆ ਂਪਾਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ
ਛੱਡ ਿਦਆਗਂੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 10 ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ 100 ਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸ ਆਦਮੀ
ਚੁਣਾਗਂੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ 1,000 ਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 100 ਬੰਦੇ ਚੁਣਾਗਂੇ ਅਸੀਂ
ਹਰੇਕ 10,000 ਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 1,000 ਬੰਦੇ ਚੁਣਾਗਂੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਚੁਣਾਗਂੇ, ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਰਸਦ ਿਲਆਉਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਫ਼ੌਜ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ
ਿਵੱਚ ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ੌਜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ।”

11 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਿਹਮਤ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
12 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਕੋਲ
ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ: “ਇਹ ਿਕਹੋਂ ਿਜਹੀ ਬਦੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਹੋਈ ਸੀ? ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਦਮਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਿਦਉ। ਤਾ ਂਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੱਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟਾਤਾ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨੋ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਾਗਂੇ।”

ਪਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੀ, ਜੋ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਨ। 14

ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੁਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਗਬਆਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਿਗਬਆਹ ਿਵਖੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹਾ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗਏ। 15 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ 26,000 ਿਸਪਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਿਸਪਾਿਹਆ ਂਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ
ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵੀ 700
ਿਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ। 16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ 700 ਿਸਪਾਹੀ ਅਿਜਹੇ ਵੀ
ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਲੇਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਿਬਨਾ
ਚੂਿਕਆ ਂਇੱਕ ਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਚੂਕ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਸੱਕਦੇ ਸਨ।

17 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੇ ਲੜਨ
ਵਾਲੇ 4,00,000 ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂ4,00,000 ਆਦਮੀਆਂ
ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾ ਂਸਨ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਿਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਸਪਾਹੀ ਸੀ। 18

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਤੇਲ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਗਏ। ਬੈਤੇਲ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਿਕਹੜਾ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਪਿਹਲਾ ਂਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ?”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਪਿਹਲ ਕਰੇਗਾ।”
19 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ

ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ। 20 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ
ਲੜਨ ਲਈ ਗਈ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। 21 ਫ਼ੇਰ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ
ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 22,000
ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ।

22 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ
ਫ਼ੇਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੱਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜਾਓ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਜਾਕੇ ਜੰਗ ਕਰੋ।” ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਿਦੱਤੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਵਾਗਂ
ਦੋਬਾਰਾ ਲੜਨ ਲਈ ਗਏ।

24 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਿਦਨ ਸੀ। 25 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਵੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਈ। ਇਸ ਵਾਰੀ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੋਰ
18,000 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ
ਿਸਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ।

26 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਤੇਲ ਸ਼ਿਹਰ ਗਏ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹ
ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ
ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ 27 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ,
(ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਬੈਤੇਲ ਿਵਖੇ ਸੀ। 28 ਫ਼ੀਨਹਾਸ
ਉੱਥੇ ਜਾਜਕ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫ਼ੀਿਨਹਾਸ
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਫ਼ੇਰ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾ ਂਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ
ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ।”

29 ਫ਼ੇਰ ਇਸੜਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਛੁਪਾ ਿਦੱਤੇ। 30 ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਲੜਨ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਿਪੱਛਲੇ ਿਦਨਾ ਂਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 31 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਹਰ ਆਈ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਿਪੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣ
ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ
ਿਪੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ।

ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਤਕਰੀਬਨ 30 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਮਾਰੇ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੜਕਾ ਂਉੱਤੇ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਬੈਤੇਲ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 32 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਿਜੱਤ ਰਹੇ ਹਾ!ਂ”

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੜਕਾ ਂਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 33

ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆ ਂਜਗ਼੍ਹਾਵਾ ਂਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਆਲ
ਤਾਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਦਮੀ
ਜੋ ਗੇਬਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਿਗਬਆਹ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 34 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 10,000 ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਿਸਖਲਾਈ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਿਗਬਆਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ
ਸੀ। ਪਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਿਕੰਨੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ।

35 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ
ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
25,100 ਿਸਪਾਹੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਜੰਗ ਲਈ
ਿਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 36 ਇਸ ਲਈ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ੌਜ ਿਪੱਛੇ ਹਟੀ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾ ਂਿਦੱਤੀ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆ ਂਉੱਤੇ
ਘਾਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 37 ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ
ਿਗਬਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਫ਼ੈਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 38 ਹੁਣ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲ, ਿਜਹੜੇ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ
ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਬੰਿਦਆ ਂਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ
ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ।

39 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਸਪਾਹੀ ਮਾਰ
ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, “ਅਸੀਂ ਿਜੱਤ ਰਹੇ
ਹਾ,ਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ।” ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਧੂੰਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਉੱਠਣ
ਲੱਿਗਆ। ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਧੂੰਏ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ।
ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਿਕ ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ।

42 ਇਸ ਲਈ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਈ।
ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸੱਕੇ। ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।
43 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
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ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। 44 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 18,000 ਬਹਾਦੁਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੜਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।

45 ਿਬਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਪਈ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵੱਲ ਭੱਜੀ। ਉਹ
ਿਰਮੋਨ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਭੱਜੇ। ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ
ਸੜਕਾ ਂਉੱਤੇ ਿਬਨਯਮੀਨ ਦੇ 5,000 ਿਸਪਾਹੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਦੂਰ ਿਗਦੋਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਹੋਰ 2,000 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ।

46 ਉਸ ਿਦਨ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 25,000 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ
ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦੁਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਸੰਗ ਲੜੇ। 47 ਪਰ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ 600 ਬੰਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਿਰੰਮੋਨ ਦੀ ਚੱਟਾਨ
ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਠਿਹਰੇ ਰਹੇ। 48 ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਬੰਦੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ, ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਾਰ
ਿਦੱਤੇ। ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਹਰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।

ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਲਈ ਪਤਨੀਆਂ

ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਿਵਖੇ ਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਇਹ ਸੀ: “ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ
ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

2 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਤੇਲ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਚੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਏ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਘਟਨਾ ਿਕਉਂ
ਵਾਪਰੀ? ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਅੱਡ ਿਕਉਂ ਹੋਵੇ?”

4 ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸਾਰੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ 5 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਇੱਕਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?” ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਿਛਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ
ਹੋਰਨਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦਾ ਸੰਗ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਿਵਖੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ
ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਮਨਾਇਆ। ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਵੱਖ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 7 ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦਆਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕ
ਿਕਵੇਂ ਕਰਾਗਂੇ ਿਕ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪਤਨੀਆ ਂਿਮਲਣ?”

8 ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਿਵਖੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਏ ਹਾ।ਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ
ਸੀ!” ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਿਕ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਇਕੱਠ ਿਵੱਚ ਆਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਲਆ ਸੀ। 9

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਹੜਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਿਕ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ। 10 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ
12,000 ਿਸਪਾਹੀ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਾਬੇਸ਼
ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਉ, ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਵੀ। 11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵੱਸ਼
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ
ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਿਜਸਨੇ

ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੋਣ।” ਇਸ ਲਈ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 12 ਉਨ੍ਹਾ ਂ12,000 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਯਾਬੇਸ਼
ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ 400 ਮੁਿਟਆਰਾ ਂਅਿਜਹੀਆ ਂਿਮਲੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੀਲੋਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵਖੇ ਿਲਆਦਂਾ। ਸ਼ੀਲੋਹ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ।

13 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ
ਘਿਲਆ। ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲ ਅਮਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਆਦਮੀ ਿਰੰਮੋਨ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਨ। 14 ਇਸ
ਲਈ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੀਆ ਂਉਹ ਔਰਤਾ ਂਦੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਾਿਰਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਲਈ ਇਹ
ਔਰਤਾ ਂਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

15 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ।
ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਿਵਥ ਬਣਾ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 16 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਮਾਰੀਆ ਂਜਾ ਚੁੱਕੀਆ ਂਹਨ। ਅਸੀਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਲਈ, ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾ ਂਿਕੱਥੋਂ ਿਲਆ
ਸੱਕਦੇ ਹਾ?ਂ 17 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ ਿਜਉਂਦੇ
ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂਰਨ ਲਈ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ
ਅਵੱਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਮਰੇ ਨਾ!
18 ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ
ਦੇਵੇਗਾ। 19 ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵੱਚਾਰ ਸੁਿਝਆ ਹੈ! ਸ਼ੀਲੋਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਖੇ ਇਹ ਸਮਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਬ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।”
ਸ਼ੀਲੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬੈਤੇਲ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਪੂਰਬ
ਵੱਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਬੈਤੇਲ ਤੋਂ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਬੋਨਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

20 ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚਾਰ
ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ
ਛੁਪ ਜਾਵੋ। 21 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਉਤਸਵ ਵੇਲੇ ਮੁਿਟਆਰਾ ਂਨਾਚ
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੀਲੋਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ
ਬਾਗਾ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਜਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲੋਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਿਟਆਰ ਫ਼ੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮੁਿਟਆਰਾ ਂਨੂੰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਉ। 22 ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਿਟਆਰਾ ਂਦੇ ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਾਗਂੇ, ‘ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਿਟਆਰਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣ ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਉੱਠਾ ਲਈਆ ਂਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਲੜਾਈ ਤਾ ਂਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਔਰਤਾ ਂਇਸ ਲਈ ਉੱਠਾ ਲਈਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾ ਂਨਹੀਂ ਦੇਵੋਂਗੇ-ਤੁਸੀਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਔਰਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰਤਾਂ
ਖੋਹੀਆ ਂਹਨ! ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਿਟਆ।’”

23 ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ
ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਿਟਆਰਾ ਂਨੱਚ ਰਹੀਆ ਂਸਨ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਿਟਆਰਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ
ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਮੁੜ ਵਸਾਏ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਲੱਗੇ। 24 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾ ਂਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ
ਗਏ।

25 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ।
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ਰੂਥ

ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਅਕਾਲ

ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ,ਂ ਿਨਆਕਂਾਰਾ ਂਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸਮਾਂ
ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੈ ਿਗਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾ ਂਸਮੇਤ

ਮੋਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਗਆ। 2 ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਮਲਕ
ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਓਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਮਿਹਲੋਨ
ਅਤੇ ਿਕਲਉਨ ਸਨ। ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਇਫ਼ਰਾਥੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੋਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਵੱਸ ਗਏ।

3 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਨਾਓਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਲੀਮਲਕ ਮਰ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਿਸਰਫ਼
ਨਾਓਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਗਏ। 4 ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਪਾਹ ਸੀ
ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਥ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ 10 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਹੇ,
ਤਕਰੀਬਨ 5 ਅਤੇ ਮਿਹਲੋਨ ਅਤੇ ਿਕਲਉਨ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਓਮੀ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੋਂ ਿਬਨਾ ਇਕੱਲੀ ਰਿਹ ਗਈ।

ਨਾਓਮੀ ਘਰ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

6 ਜਦੋਂ ਨਾਓਮੀ ਮੋਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਖੁਦ ਦੇ
ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀਆ ਂਨੂਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਥਾ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹ ਰਹੇ
ਸਨ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

8 ਫ਼ੇਰ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਨੂਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਘਰ ਆਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆ ਂਰਹੀਆ ਂਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ
ਕਰੇਗਾ। 9 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ।” ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਨੂਹਾ ਂਨੂੰ
ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆ।ਂ

10 ਫ਼ੇਰ ਨੂਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂਹਾ।ਂ”

11 ਪਰ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ, ਧੀਓ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਬਣ
ਸੱਕਣ। 12 ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆ ਂਜਾਵੋ! ਮੈਂ ਇਨੰੀ ਬੁੱਢੀ ਹਾ ਂਿਕ
ਹੋਰ ਨਵਾ ਂਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਬਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚਾ,ਂ
ਤਾ ਂਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾ ਂਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 13 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ
ਕਰੋਂਗੀਆ?ਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਅਣਿਵਆਹੀਆ ਂਰਹੋਂਗੀਆ?ਂ
ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਓ ਧੀਓ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਉਦਾਸ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਰਤ ਿਗਆ ਹੈ।”

14 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਰੋਈਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਆਰਪਾਹ ਨੇ ਨਾਓਮੀ
ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਰੂਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਫ਼ੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਠਿਹਰ
ਗਈ।

15 ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਿਜਠਾਣੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

16 ਪਰ ਰੂਥ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰ!
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ। ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀਜਾਵਾਗਂੀ। ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹੇਂਗੀ ਮੈਂ
ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਗਂੀ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰਾਗਂੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਿਨਭਾਵਾ ਂਤਾ ਂਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ: ਿਸਰਫ਼ ਮੌਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ
ਕਰੇਗੀ।”

ਘਰ ਵਾਪਸੀ

18 ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਰੂਥ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ। 19

ਨਾਓਮੀ ਅਤੇ ਰੂਥ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆ ਂਰਹੀਆ ਂਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ
ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆ।ਂ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੇ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਇਹ ਤਾ ਂਨਾਓਮੀ ਹੈ?”

20 ਪਰ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਨਾਓਮੀ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ
ਮਾਰਾ ਬੁਲਾਓ। ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ-
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 21 ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ
ਖਾਲੀ ਹਥੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ‘ਖੁਸ਼’ ਿਕਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ।”

22 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਓਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਰੂਥ, ਮੋਆਬੀ ਔਰਤ, ਮੋਆਬ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਯਹੁਦਾਹ ਿਵੱਚ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਜੌਆ ਂਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ
ਗਈਆ।ਂ

ਰੂਥ ਬੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ

ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਬੋਅਜ਼ ਸੀ। ਬੋਅਜ਼ ਅਲੀਮਲਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਓਮੀ ਦੇ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀ।

2 ਇੱਕ ਿਦਨ (ਮੋਆਬ ਦੀ ਔਰਤ) ਰੂਥ ਨੇ ਨਾਓਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ
ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ
ਬੰਦਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਬਚੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ।”

ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧੀਏ ਜਾ।”
3 ਇਸ ਲਈ ਰੂਥ ਖੇਤਾ ਂਵੱਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਾਿਮਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ

ਿਜਹੜੇ ਅਨਾਜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੱਿਚਆ ਂਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ
ਕਰ ਿਲਆ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੋਈ ਿਕ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਅਲੀਮਲਕ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬੋਅਜ਼ ਦਾ ਸੀ।

4 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਬੋਅਜ਼ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚੋਂ ਖੇਤ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਕਾਿਮਆ ਂਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ!”

ਅਤੇ ਕਾਿਮਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।”
5 ਫ਼ੇਰ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜਾ ਕਾਿਮਆ ਂਦਾ

ਿਨਗਰਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ ਿਕਸਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ?”
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6 ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਉਹ ਮੋਆਬੀ ਔਰਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਨਾਓਮੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਮੋਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। 7 ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ ਕੀ
ਉਹ ਕਾਿਮਆ ਂਦੁਆਰਾ ਛੱਿਡਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ
ਨੇ, ਸ਼ਰਣ-ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

8 ਤਾ ਂਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਰੂਥ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸੁਣ, ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ। ਆਪਣੇ ਲਈ
ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆ ਂਕਾਮੀਆ ਂਦੇ ਮਗਰ-
ਮਗਰ ਚੱਲਦੀ ਜਾ। 9 ਇਹ ਦੇਖ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ
ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਸ ਲੱਗੇ ਤਾ ਂਉਸ ਘੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।”

10 ਫ਼ੇਰ ਰੂਥ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਬੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ
ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ਿਲਆ! ਮੈਂ ਤਾ ਂਅਜਨਬੀ ਹਾ ਂਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

11 ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ
ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਓਮੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ
ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਤਂ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ
ਗਈ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਨਾਓਮੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾ ਂਦਾ ਫ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ
ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੂਰਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ
ਦੇਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।”

13 ਤਾ ਂਰੂਥ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨ
ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ
ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਮਹਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ।”

14 ਦੁਿਪਹਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਮੇਂ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਰੂਥ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ!
ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਿਸਰਕੇ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋ ਲੈ।”

ਇਸ ਲਈ ਰੂਥ ਕਾਿਮਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਭੁਿਜਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਿਦੱਤਾ। ਰੂਥ ਨੇ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਬਚ
ਿਗਆ। 15 ਫ਼ੇਰ ਰੂਥ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ।

ਫ਼ੇਰ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਰੂਥ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਢੇਰੀਆਂ
ਦੇ ਲਾਿਗਉ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਿਦਉ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਿਕਓ ਨਾ। 16 ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ
ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਿਸੱਟੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਿਦਉ। ਉਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ ਿਦਉ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਿਰਉ।”

ਨਾਓਮੀ ਬੋਅਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ

17 ਰੂਥ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤੂੜੀ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 10 ਿਕੱਲੋ ਜੌਁ ਸਨ। 18 ਰੂਥ ਉਹ
ਅਨਾਜ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਦੁਿਪਹਰ ਦੇ
ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਿਗਆ ਸੀ।

19 ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਿਜਸਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ।”

ਫ਼ੇਰ ਰੂਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਕਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਮੈਂ ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬੋਅਜ਼ ਹੈ।”

20 ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਉਸਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ!
ਉਸ ਨੇ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਦੋਹਾ ਂਉੱਤੇ ਿਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਫ਼ੇਰ ਨਾਓਮੀ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਬੋਅਜ਼ ਸਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੈ। ਬੋਅਜ਼ ਸਾਡੇ
ਰੱਿਖਅਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ।”

21 ਫ਼ੇਰ ਰੂਥ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ
ਫ਼ੇਰ ਆਵਾ ਂਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਾ।ਂ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਵਾਢੀ ਹੋਣ ਤੀਕ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨਾਲ ਨੇੜੇ ਰਿਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ।ਂ”

22 ਫ਼ੇਰ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰੂਥ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਕਾਮੀਆ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ

ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾ ਂਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।” 23 ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਰੂਥ ਨੇ ਬੋਅਜ਼ ਦੀਆ ਂਕਾਮੀਆ ਂਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਜੌਆ ਂਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰੂਥ ਆਪਣੀ ਸੱਸ
ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਰਹੀ।

ਖਲਵਾੜਾ

ਫ਼ੇਰ ਰੂਥ ਦੀ ਸੱਸ ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ, ਮੈਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ
ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਿਮਲ ਸੱਕੇ। 2 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਬੋਅਜ਼ ਹੀ

ਢੁਕਵਾ ਂਆਦਮੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਅਜ਼ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ
ਦੀਆ ਂਕਾਮੀਆ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਲਵਾੜੇ ਿਵੱਚ ਜੌਂ ਨੂੰ
ਫ਼ਟਕ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਜਾ ਅਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਅਤਰ ਿਛੜਕ ਲੈ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ
ਅਤੇ ਖਲਵਾੜੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਬੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੀਂ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। 4 ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਅਰਾਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਟ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਆ ਂਪੈਰਾ ਂਤੋਂ ਵਸਤਰ ਹਟਾ
ਦੇਵੀਂ। ਿਫ਼ਰ ਬੋਅਜ਼ ਨਾਲ ਲੇਟ ਜਾਵੀਂ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਹੈ।”

5 ਰੂਥ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਗਂੀ।”
6 ਇਸ ਲਈ ਰੂਥ ਖਲਵਾੜੇ ਵੱਲ ਗਈ। ਰੂਥ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ

ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। 7 ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੋਅਜ਼ ਬਹੁਤ
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ। ਬੋਅਜ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇੜੇ ਲੇਟ ਿਗਆ। ਫ਼ੇਰ ਰੂਥ ਬਹੁਤ
ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਤੋਂ ਵਸਤਰ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ। ਰੂਥ
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਕੋਲ ਲੇਟ ਗਈ।

8 ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਰਿਤਆ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉੱਠ
ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਨੇੜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। 9 ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ?”

ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਰੂਥ ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ
ਚਾਦਰ ਪਾ ਿਦਉ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਖੇ ਹੋ।”

10 ਤਾ ਂਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੁਿਟਆਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਰਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲੋਂ
ਵਡੇਰੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਨਾਓਮੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਿਕਸੇ
ਅਮੀਰ ਜਾ ਂਗਰੀਬ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਸੱਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 11 ਹੁਣ, ਮੁਿਟਆਰੇ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇਗੀ ਮੈਂ ਉਹੀ
ਕਰਾਗਂਾ। ਸਾਡੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਹੈ।
12 ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। 13 ਰਾਤ
ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਗਂੇ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ
ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜਰ-ਨਾਜਰ ਸਮਝਕੇ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਅਲੀਮਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ
ਇੱਥੇ ਲੇਟੀ ਰਿਹ।”

14 ਇਸ ਲਈ ਰੂਥ ਬੋਅਜ਼ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਨੇੜੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲੇਟੀ ਰਹੀ। ਹਾਲੇ ਹਨੇਰਾ
ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਇਨੰਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ
ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ।

ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਗਂੇ ਿਕ ਤੂੰ
ਿਪੱਛਲੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ।” 15 ਫ਼ੇਰ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ
ਸ਼ੌਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ।”

ਇਸ ਲਈ ਰੂਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਅਤੇ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਜੌਆ ਂਦੇ ਛੇ ਤੋਂਲ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਨਾਓਮੀ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਰੂਥ ਦੇ ਸ਼ੌਲ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੂੰ ਵਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

16 ਰੂਥ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾਓਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ
ਗਈ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੌਣ ਹੈ?”

ਰੂਥ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾਓਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੱਿਦਆ ਂਹੋਇਆ
ਿਜਹੜੀ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 17 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਬੋਅਜ਼ ਨੇ
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ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੌਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਗਾਤ ਲਈ ਿਬਨਾ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵਾ।ਂ”

18 ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਧੀਏ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਹੀਂ
ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਦਨ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾਣ ਲਵਾਗਂੇ ਿਕ ਕੀ
ਵਾਪਰੇਗਾ।”

ਬੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾੜ

ਬੋਅਜ਼ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਅਜ਼ ਓਨਾ ਿਚਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਿਜਸਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ

ਗੁਜ਼ਿਰਆ। ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ, “ਇਧਰ ਆਉ ਦੋਸਤ! ਇੱਥੇ
ਬੈਠੋ!”

2 ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ!” ਤਾ ਂਉਹ ਹੇਠਾ ਂਬੈਠ ਗਏ।

3 ਫ਼ੇਰ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਨਾਓਮੀ ਮੋਆਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ
ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਲੀਮਲਕ ਦੀ ਸੀ। 4 ਮੈਂ ਇਹ
ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਖਰੀਦ
ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੇਰੇ
ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ
ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਗਂਾ।”

5 ਫ਼ੇਰ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਓਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇਂਗਾ ਤਾ ਂਤੂੰ ਉਸ
ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੋਆਬੀ ਔਰਤ ਰੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਲ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ।
ਜਦੋਂ ਰੂਥ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਜ਼ਮੀਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਮੀਨ
ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗੀ।”

6 ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ
ਸੱਕਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ
ਸੱਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਵਾ
ਲਵਾਗਂਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।” 7 ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾ ਂਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾ ਂਇੱਕ
ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 8 ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ
ਲਵੋ” ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬੋਅਜ਼ ਨੂੰ
ਦੇ ਿਦੱਤੀ।

9 ਫ਼ੇਰ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਗਵਾਹ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਨਾਓਮੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀ

ਅਲੀਮਲਕ ਿਕਲਉਨ ਅਤੇ ਮਿਹਲੋਮ ਦੀ ਸੀ। 10 ਮੈਂ ਰੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ।”

11 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ
ਨੇੜੇ ਸਨ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ,
ਿਜਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਰਾਖੇਲ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਵਾਗਂ ਬਣਾਵੇ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰ ਉਸਾਿਰਆ ਸੀ। ਇਫ਼ਰਾਥਾਹ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾ। 12 ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਫ਼ਾਰਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਮਹਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ, ਰੂਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇ
ਅਤੇ ਰੱਥ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਿਜਹਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ।”

13 ਇਸ ਲਈ ਬੋਅਜ਼ ਨੇ ਰੂਥ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ
ਨਾਲ ਰੂਥ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਨਿਮਆ। 14 ਨਗਰ
ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੇ ਨਾਓਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਹੋਵੇ ਿਜਸਨੇ
ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਿਸਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 15 ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਬੁੱਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।”

16 ਨਾਓਮੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਿਕਆ ਆੱਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖ-
ਭਾਲ ਕੀਤੀ। 17 ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਨਾਓਮੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਓਬੇਦ ਰੱਿਖਆ। ਉਬੇਦ ਯੱਸੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਯੱਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਸੀ।

ਰੂਥ ਅਤੇ ਬੋਅਜ਼ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ

18 ਫ਼ਾਰਸ, ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਇਹ ਹੈ:
ਫ਼ਾਰਸ, ਹਸਰੋਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
19 ਹਸਰੋਨ, ਰਾਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਰਾਮ, ਅਿਮਨਦਾਬ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
20 ਅਿਮਨਦਾਬ, ਨਿਹਸ਼ੋਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਨਿਹਸ਼ੋਨ, ਸ਼ਲਮੋਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
21 ਸ਼ਲਮੋਨ, ਬੋਅਜ਼ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਬੋਅਜ਼, ਓਬੇਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
22 ਓਬੇਦ, ਯੱਸੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਯੱਸੀ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
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1

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ

ਅਲਕਾਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ

ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਰਾਮਾਤੈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ
ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਅਲਕਾਨਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਫ਼ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ
ਯਰੋਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਰੋਹਾਮ ਅਲੀਹੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲੀਹੂ

ਤੋਹੁ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੋਂਹੁ ਸੂਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ।

2 ਅਲਕਾਨਾਹ ਦੀਆ ਂਦੋ ਬੀਵੀਆ ਂਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੰਨਾਹ ਅਤੇ ਦੂਜੀ
ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਨੰਨਾਹ ਸੀ। ਪਿਨੰਨਾਹ ਦੇ ਘਰ ਉਲਾਦ ਸੀ ਪਰ ਹੰਨਾਹ ਦੇ ਘਰ
ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

3 ਹਰ ਸਾਲ ਅਲਕਾਨਾਹ ਆਪਣਾ ਰਾਮਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਵੱਲ ਜਾਦਂਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਲਕਾਨਾਹ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਇਹ ਥਾ ਂਸ਼ੀਲੋਹ ਉੱਤੇ ਸੀ ਿਜੱਥੇ
ਹਾਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਜੋ ਿਕ ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ
ਸਨ। 4 ਹਰ ਵਾਰ ਅਲਕਾਨਾਹ ਜੋ ਵੀ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਿਨੰਨਾਹ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਪਿਨੰਨਾਹ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਦੰਦਾ। 5 ਅਲਕਾਨਾਹ ਹੰਨਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦਾ
ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਦੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੰਨਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ
ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਹੰਨਾਹ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੰਨਾਹ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਪਿਨੰਨਾਹ ਦਾ ਹੰਨਾਹ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨਾ

6 ਪਿਨੰਨਾਹ ਆਪਣੀ ਸੌਁਕਣ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ
ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾ ਂਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਿਕਉਂਿਕ ਹੰਨਾਹ ਬੈਔਲਾਦੀ ਸੀ।
ਹਰ ਸਾਲ ਇਝੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 7 ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾਦਂਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਨੰਨਾਹ, ਹੰਨਾਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਖਜਾਉਂਦੀ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਦਂੀ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਅਲਕਾਨਾਹ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਹੰਨਾਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 8 ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਲਕਾਨਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਹੰਨਾਹ, ਤੂੰ ਰੋ ਿਕਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂੀ? ਤੂੰ ਉਦਾਸ
ਿਕਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾ।ਂ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਿਜਹਾ ਪਤੀ ਹੋਣਾ ਦਸ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।”

ਹੰਨਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

9 ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੰਨਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਏਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਹੰਨਾਹ
ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ
ਹਟਕੋਰੇ ਭਰ-ਭਰ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। 11 ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ! ਵੇਖ ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਉਦਾਸ ਹਾ?ਂ ਮੈਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਂ! ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੀਂ! ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂੀ। ਉਹ ਨਜ਼ੀਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਮਰਸ ਜਾਂ
ਤੇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨੇਗਾ।”

12 ਹੰਨਾਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ
ਰਹੀ ਸੀ, ਏਲੀ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। 13 ਹੰਨਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹ ਫ਼ੜਫ਼ੜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਏਲੀ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ

ਸ਼ਰਾਬਣ ਸੀ। 14 ਉਸ ਨੇ ਹੰਨਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦੇ
ਿਮਲ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।”

15 ਹੰਨਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਅ
ਪੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾ ਂਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਦੁੱਖਾਂ
ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। 16 ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਨਾ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਇਨੰੀ ਲੰਬੀ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ
ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ।”

17 ਏਲੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾ! ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ।”

18 ਹੰਨਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ
ਵੇਖੇਂਗਾ।” ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਚੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ
ਸੀ।

19 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਅਲਕਾਨਾਹ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਉੱਿਠਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ।

ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਜਨਮ

ਘਰ ਆਕੇ ਅਲਕਾਨਾਹ ਨੇ ਹੰਨਾਹ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। 20 ਤਾ ਂਇਝੰ ਹੋਇਆ ਿਕ ਹੰਨਾਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸੇ
ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੰਨਾਹ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ
ਸਮੂਏਲ ਰੱਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸਮੂਏਲ ਇਸ ਲਈ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗਕੇ ਿਲਆ ਹੈ।”

21 ਉਸ ਵਰ੍ਹ ੇ ਜਦੋਂ ਅਲਕਾਨਾਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ
ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੀਲੋਹ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ। 22 ਪਰ ਹੰਨਾਹ ਨਾ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਅਲਕਾਨਾਹ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲੋਹ
ਲੈ ਜਾਵਾਗਂੀ ਅਜੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬਾਲ ਹੈ। ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਅਰਪਨ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂੀ। ਇਹ ਿਫ਼ਰ ਨਜ਼ੀਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਰਹੇਗਾ।”

23 ਹੰਨਾਹ ਦੇ ਪਤੀ ਅਲਕਾਨਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੈਨੂੰ ਿਜਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ
ਘਰੇ ਰਿਹ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।”2 ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਓਨੀ ਦੇਰ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ
ਕੀਤਾ।

ਹੰਨਾਹ ਦਾ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਏਲੀ ਕੋਲ ਸ਼ੀਲੋਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ

24 ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੰਨਾਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ। ਹੰਨਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਤੰਨ ਬਲਦ 20
ਪਾਉਂਡ ਆਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਖ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ।

25 ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਤਾ ਂਅਲਕਾਨਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਿਫ਼ਰ ਹੰਨਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਏਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। 26 ਹੰਨਾਹ ਨੇ ਏਲੀ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਿਖਮਾ ਕਰਨਾ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਔਰਤ ਹਾ ਂਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖ
ਰਹੀ ਹਾ।ਂ 27 ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ
ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ
ਬਖਸ਼ੀ। 28 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਆਈ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ।”
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ਤਦ ਹੰਨਾਹ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ
ਲੱਗੀ।

ਹੰਨਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਗੀਤ

ਹੰਨਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ:
“ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ!
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹਾ!ਂ

2 ਯਹੋਵਾਹ ਵਰਗਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੇਰੇ ਿਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੱਟਾਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ।

3 ਏਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾ ਆਖ!
ਏਡੇ ਆਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕੱਢ!

ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਨੀ-ਜਾਨ ਹੈ।
ਉਹ ਸਭ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਸਭ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।

4 ਤਾਕਤਵਰ ਯੋਿਧਆ ਂਦੇ ਧਨੁੱਖ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

5 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਸੀ,
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਭੁੱਖ ਕੱਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਿਜਹੜੀ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਣ ਸੱਕੀ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਸੱਤ ਬੱਚੇ ਹਨ,

ਪਰ ਿਜਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾ ਂਬੱਚੇ
ਸਨ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਦੁੱਖੀ ਹੈ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੌਤ ਿਲਆਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦੰਦਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਭੇਜਦਾ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ।

7 ਯਹੋਵਾਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਨਾਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨੀਵਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

8 ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਆਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਿਦਆ ਂਨਾਲ
ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜਗ਼੍ਹਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਿਬਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ!
ਸਾਰੀ ਦੁਿਨਆ ਂਉਸਦੀ ਹੈ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੜਖੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੇਤੂ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇਗੀ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਵੈਿਰਆ ਂਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅੱਤ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਗਰਜੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਦਾ ਿਨਆਉਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਉੱਚਾ

ਕਰੇਗਾ।”
11 ਅਲਕਾਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ।

ਉਹ ਬਾਲਕ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਟਿਹਲ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।

ਏਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ

12 ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਵੱਲ ਅਨਾਦਰ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। 13 ਉਹ
ਇਹ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਿਕ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਿਕ ਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਿਕਵੇਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ: ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਲੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਜਾਜਕ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਾਸ ਨੂੰ ਉੱਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਗ ਿਵੱਚ ਪਾਵੇ
ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਟਿਹਲੂਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਕਾਟਂਾ, ਿਤ੍ਰਸ਼ੂਲ ਵਰਗਾ, ਲੈ
ਕੇ ਆਉਣ, 14 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਿਤ੍ਰਸ਼ੂਲ ਨੁਮਾ ਕਾਟਂੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਸ ਉਸ ਦੇਗ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਮਾਸ ਲਵੇ ਿਜਹੜਾ ਟਿਹਲੂਆ ਂਨੇ ਉਸ
ਕਾਟਂੇ ਿਵੱਚ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਂਲਾਿਹਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਬਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਜਾਜਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 15 ਪਰ ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚਰਬੀ ਸੜਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਜਾਜਕ ਜਾ ਂਸੇਵਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਸਨੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਲਈ ਮਾਸ ਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਰੱਿਝਆ
ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

16 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਖੇ ਿਕ,
“ਪਿਹਲਾ ਂਚਰਬੀ ਸਾੜ ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਲੈ।” ਤਾ ਂਜਾਜਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਖਦੇ,
“ਨਹੀਂ! ਪਿਹਲਾ ਂਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਖੋਹਕੇ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ।”

17 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਾਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਿਫ਼ਨੀਹਾਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਆਈ ਭੇਟ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਾ ਿਵਖਾਈ ਨਾ ਸਿਤਕਾਰ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸੀ।

18 ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਿਲਨਨ ਦਾ
ਏਫ਼ੋਦ ਪਾਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਮਾ ਂਉਸ ਲਈ ਛੋਟਾ
ਿਜਹਾ ਇੱਕ ਚੋਗਾ ਬਣਾਕੇ ਿਲਆਉਂਦੀ। 19 ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ
ਨਾਲ ਸ਼ੀਲੋਹ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਜਾਦਂੀ ਤਾ ਂਸਮੂਏਲ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ
ਚੋਗਾ ਬਣਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦਂੀ।

20 ਏਲੀ ਅਲਕਾਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਕੇ ਇਹ
ਕਿਹੰਦਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਹੰਨਾਹ ਤੋਂ ਜੁਆਕਾ ਂਨਾਲ ਪੁਰਸੱਕਿਰਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ
ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਪਾਉਣ ਿਜਸ ਲਈ ਹੰਨਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।”

ਫ਼ੇਰ ਅਲਕਾਨਾਹ ਅਤੇ ਹੰਨਾਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ। 21 ਯਹੋਵਾਹ
ਹੰਨਾਹ ਉੱਤੇ ਿਦਆਲ ਸੀ। ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆ ਂਨੇ
ਜਨਮ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵੱਡਾ
ਹੋਇਆ।

ਏਲੀ ਆਪਣੇ ਬਦ ਬੱਿਚਆ ਂਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਸੱਿਕਆ

22 ਏਲੀ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਲੋਹ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਬਾਰੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀਆ ਂਬਦ ਕਰਨੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ
ਖਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾਂ
ਨਾਲ ਵੀ ਸੌਁਦੇ ਸਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭੇਟਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆ ਂਸਨ।

23 ਏਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਤੂਤਾ ਂਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਕੁਕਰਮ ਭਲਾ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
24 ਪੁੱਤਰੋ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਕੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਗਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। 25 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰ ਕਮਾਏ ਤਾ ਂਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ?”

ਪਰ ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ।

26 ਸਮੂਏਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਏਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਭਅੰਕਰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

27 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਆਕੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣਾ-ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। 28 ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਟੁੰਬ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
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ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧੂਫ਼
ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਸ ਛਕਣ ਦਾ
ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ। 29 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਬਲੀਆ ਂਅਤੇ ਸੁਗਾਤਾ ਂਦਾ ਸਂਮਾਨ ਿਕਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ?
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਮਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਧੀਆ ਂਿਹੱਸੇ ਖਾਕੇ ਮੋਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਂਦੇ
ਹਨ।’

30 “ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸਦੈਵ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
‘ਇਝੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਸੰਮਾਨ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰਾ
ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਿਤਰਸੱਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਿਨੰਿਦਆ ਿਵੱਚ
ਫ਼ਸ ਜਾਣਗੇ। 31 ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦਾ
ਨਾਸ਼ ਕਰਾਗਂਾ। ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਨਾ ਭੋਗ ਸੱਕੇਗਾ।
32 ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ
ਖਬਰਾ ਂਵੇਖੇਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 33 ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਬਚਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਉਮਰਾ ਂਭੇਗੇਗਾ। ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ
ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਖੀਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾ ਂਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਲ ਜਾਣ। 34

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਂਸੰਕੇਤ ਜਾ ਂਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇਵਾਗਂਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ
ਜੋ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ
ਿਦਨ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। 35 ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਜਕ ਚੁਣਾਗਾ। ਅਤੇ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਤਕੜਾ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ
ਕਰੇਗਾ। 36 ਫ਼ੇਰ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਬਚੇ ਰਿਹਣਗੇ ਉਹ ਇਸ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਕੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਿਭੱਿਖਆ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ
ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਕੇ ਆਖਣਗੇ, “ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸੱਕਾ।ਂ”’”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ

ਸਮੂਏਲ ਏਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਅਕਸਰ ਿਸੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

2 ਏਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਨੰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ
ਿਦਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਿਪਆ ਅਤੇ 3

ਸਮੂਏਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਲੰਮਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਉਸੇ ਪਿਵੱਤਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅਜੇ ਬਲ
ਿਰਹਾ ਸੀ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾ ਂਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ” 5 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਏਲੀ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਏਲੀ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਏਲੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ ਕੀ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ?”

ਪਰ ਏਲੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਜਾਕੇ ਸੌਂ ਜਾ।”
ਸਮੂਏਲ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰ

ਬੁਲਾਇਆ “ਸਮੂਏਲ!” ਸਮੂਏਲ ਿਫ਼ਰ ਏਲੀ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਾਿਜ਼ਰ ਹਾ।ਂ”

ਏਲੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ
ਜਾ।”

7 ਸਮੂਏਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਿਸੱਧਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਮੂਏਲ ਿਫ਼ਰ ਉੱਿਠਆ
ਅਤੇ ਏਲੀ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।”

ਤਦ ਏਲੀ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 9

ਏਲੀ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰ
ਬੁਲਾਵੇ ਤਾ ਂਆਖੀ, ‘ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਫ਼ਰਮਾਉ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।’”

ਤਾ ਂਸਮੂਏਲ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਿਗਆ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ
ਆਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ
ਿਫ਼ਰ ਿਕਹਾ, “ਸਮੂਏਲ, ਸਮੂਏਲ!”

ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਫ਼ਰਮਾਉ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੇਗਾ ਚਿਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 12 ਿਜਸ
ਿਦਨ ਮੈਂ ਏਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਿਲਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ
ਕਰਾਗਂਾ-ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੀਕ। 13 ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਏਲੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਏਲੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਸੱਿਕਆ। 14

ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਿਕ ਬਲੀਆ ਂਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਏਲੀ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸੱਕਣਗੀਆ।ਂ”

15 ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੀਕ ਸਮੂਏਲ ਿਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਲੇਿਟਆ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਸਵੇਰ-ਸਾਰ
ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ। ਸਮੂਏਲ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ
ਬਾਰੇ ਏਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਦਆ ਂਡਰਦਾ ਸੀ।

16 ਪਰ ਏਲੀ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸਮੂਏਲ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ!”
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ,ਂ ਸੁਆਮੀ!”
17 ਏਲੀ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ

ਲੁਕੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਮੈਥੋਂ ਛੁਪਾਵੇਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ
ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।”

18 ਤਾ ਂਸਮੂਏਲ ਨੇ ਏਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਏਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ
ਨਾ ਲੁਕੋਇਆ।

ਏਲੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ।”

19 ਜਦੋਂ ਸਮੂਏਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ। 20 ਿਫ਼ਰ ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੀਕ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਸਮੂਏਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਬੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 21 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ
ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ
ਸਮੂਏਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। ਏਲੀ ਬਹੁਤ
ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

ਉਸ ਵਕਤ ਇਸਰਾਏਲ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਿਨਕਲ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਅਬਨ-ਅਜ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੰਬੂ ਲਾਏ। ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਅਫ਼ੇਕ ਿਵੱਚ ਤੰਬੂ
ਲਾਏ। 2 ਤਾ ਂਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ
ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਸੈਿਨਕ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ। 3 ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਆਪਣੇ ਡੇਿਰਆ ਂਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਲੋਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਿਲਆਵਾਗਂੇ। ਇਉਂ, ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।”

4 ਤਾ ਂਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੀਲੋਹ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ
ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਆਏ। ਸੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਖਤ
ਵਾਗਂ ਸੀ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਬੈਠਦਾ। ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ
ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ।

5 ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਤਾ ਂਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਿਜਸਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ। 6 ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਗੂੰਜਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਭਈ ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਕੈਸੀ
ਆਵਾਜ਼ ਹੈ?”

ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 7 ਤਾ ਂਫ਼ਿਲਸਤੀ ਡਰ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ
ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ ਅਿਜਹਾ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 8 ਸਾਨੂੰ ਿਫ਼ਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਵਤੇ
ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂਅਤੇ
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ਿਭਆਨਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। 9 ਹੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਓ! ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ।
ਬਹਾਦੁਰਾ ਂਵਾਗਂ ਲੜੋ! ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਇਬਰਾਨੀ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ
ਲਈ ਮਰਦਾ ਂਵਾਗਂ ਲੜੋ, ਿਕਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ
ਜਾਵੋ।”

10 ਸੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਡਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਹਾਰ
ਿਦੱਤੀ। ਹਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਨੱਸ ਿਗਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਹਾਰ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 30,000 ਿਸਪਾਹੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। 11

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੁਕ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਏਲੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਹਾਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।

12 ਉਸ ਿਦਨ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨੱਿਠਆ ਅਤੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਕੇ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਿਮੱਟੀ ਪਾਕੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ।
ਇਹ ਹਾਲ ਸਭ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਕ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। 13 ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਏਲੀ ਬੈਿਠਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਆਦਮੀ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਏਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਬਾਰੇ
ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਿਰਆ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਤਦ ਹੀ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਆਕੇ ਇਹ ਭੈੜੀ ਖਬਰ
ਦੱਸੀ। ਤਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 14

ਏਲੀ 98 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ,
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾ ਂਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ-ਿਪੱਟਣ ਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਸੁਣਕੇ ਏਲੀ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਲੋਕ
ਇਨੰਾ ਰੌਲਾ ਿਕਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ?”

16 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦੌੜਾਕੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਕੇ ਸਾਰੀ
ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਭੱਜਕੇ
ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ”

ਏਲੀ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ?”
17 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਅੱਗੇ

ਹਾਰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਦੋਨੋ
ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ
ਵੀ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਹੈ।”

18 ਜਦੋਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਹਲਕਾਰੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਬਾਰੇ
ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਏਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਸ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਉਸਦੀ ਧੌਣ ਲੁੜਕ ਗਈ। ਏਲੀ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਿਚੱਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਏਲੀ 40 ਵਰ੍ਹ ੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਪਰਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋਇਆ

19 ਏਲੀ ਦੀ ਨੂਹ ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਲਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੌਹਰਾ, ਏਲੀ ਅਤੇ ਪਤੀ
ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਤਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਪੀੜਾ ਂਉੱਠੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 20 ਉਹ ਮਰਨ
ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਜਸਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਪਰ ਏਲੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। 21

ਏਲੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਈਕਾਬੋਦ ਰੱਿਖਆ। ਿਜਸਤੋਂ ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਸੀ,
“ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਜਾਦਂਾ ਿਰਹਾ।” ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਜੋ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਸੌਹਰਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। 22 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਵਿਡਆਈ ਪਰਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ” ਿਕਉਂਿਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਹੈ।

ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾਉਂਦਾ

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਅਬਨ-ਅਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ
ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ। 2 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਦਾਗੋਨ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਕੇ ਦਾਗੋਨ ਕੋਲ ਰੱਿਖਆ। 3

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸ਼ਦੋਦੀ ਉੱਠੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਵੇਿਖਆ ਿਕ ਦਾਗੋਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਿਡੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤਾ ਂਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਾਗੋਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ
ਕੀਤਾ। 4 ਪਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦ ਅਸ਼ਦੋਦੀ ਉੱਠੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਗੋਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ
ਪਰਨੇ ਿਡੱਿਗਆ ਪਾਇਆ। ਦਾਗੋਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਿਡੱਿਗਆ
ਿਪਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਗੋਨ ਦੇ ਹੱਥ ਿਸਰ ਿਡੱਗਕੇ ਟੁੱਟਕੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਿਖੱਲਰੇ ਪਏ
ਸਨ। ਿਸਰਫ਼ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸਬੂਤਾ ਸੀ। 5 ਇਸੇ ਲਈ, ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਦਾਗੋਨ
ਦੇ ਜਾਜਕ ਜਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਅਸ਼ਦੋਦ ਿਵੱਚ ਦਾਗੋਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਦਾ ਿਜਉਣਾ
ਔਖਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਨੇਕਾ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਰਸੌਲੀਆ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੂਹੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਿਰਆ ਂਜਹਾਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਚੱਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 7 ਅਸ਼ਦੋਦੀਆ ਂਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਿਟਕ ਸੱਕਦਾ। ਤਾ ਂਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਦੇਵਤੇ ਦਾਗੋਨ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

8 ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ
ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ
ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਗਥ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਉ।” ਤਾ ਂਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ
ਿਲਆ।

9 ਪਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਗਥ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਗਏ, ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ
ਡਰ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਵੱਡੇ, ਕੀ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਭਨਾ ਉੱਤੇ
ਬੜਾ ਕਿਹਰ ਿਲਆਦਂਾ। ਗਥ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਵੇਸ਼ੀਆ ਂਵਰਗੀਆ ਂਖਤਰਨਾਕ
ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਲੱਗ ਗਈਆ।ਂ 10 ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਗਥ ਤੋਂ ਅਕਰੋਨ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਅਕਰੋਨ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾ ਂਉੱਥੋਂ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਸੰਦੂਕ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਕਰੋਨ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਿਲਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?” 11 ਅਕਰੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਪੀ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਿਜੱਥੇ ਿਲਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਵੋ।”

ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਿਜਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 12 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਚੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਵੇਸ਼ੀਆ ਂਹੋ ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉੱਚੀ-
ਉੱਚੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ। 2 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਿਕਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ?”
3 ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਭੇਜੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੋ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਝੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰ ਬੰਦ ਕਰੇ।”

4 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਅਸੀਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ?”

ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਅਲੱਗ-
ਅਲੱਗ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੁਆ ਂਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਭਨਾ ਦੀਆ ਂਇੱਕੋ ਿਜਹੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਹਨ। 5 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸੁਿਨਹਰੀ ਮਵੇਸ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਪੰਜ ਸੁਿਨਹਰੀ
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ਚੁਹੀਆ ਂਬਣਵਾਉ ਇਸ ਲਈ ਮਵੇਸ਼ੀਆ ਂਦੇ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਚੂਹੀਆ ਂਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾਉ,
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੂਰਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਹਟ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਉੱਪਰ ਆਪਣੀ
ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। 6 ਿਮਸਰੀਆ ਂਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ ਇਸੇ ਲਈ
ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ।

7 “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਦੋ ਲਵੇਰੀਆ ਂਗਊਆ ਂਲਵੋ ਜੋ
ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਨਾ ਆਈਆ ਂਹੋਣ ਭਾਵ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਜੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਊਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ  ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕ ਸੱਕਣ। ਅਤੇ
ਵਛਿੜਆ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗਊਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੋ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਇੱਕ
ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਝੋਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾਕੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ
ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਸੁਗਾਤਾ ਂਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਿਸੱਧੀ ਇਸਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਭੇਜ ਿਦਉ। 9 ਅਤੇ ਗੱਡੀ
ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਿਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਸੱਧਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਊਆ ਂਗੱਡੀ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ
ਨਾ ਲੈ ਜਾਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਈਆ ਂਤਾ ਂਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰੋਪੀ ਅਤੇ ਦੰਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ
ਿਫ਼ਰ ਇਹ ਸਮਝਾਗਂੇ ਿਕ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਵੈਸੇ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ।”

10 ਸੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੋ ਅਿਜਹੀਆ ਂਲਵੇਰੀਆ ਂਗਊਆ ਂਿਮਲ ਗਈਆ ਂਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗਊਆ ਂਨੂੰ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਅਤੇ ਵਛਿੜਆ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ
ਿਵੱਚ ਬੰਿਨ੍ਹਆ। 11 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਛਕੜਾ
ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਵੇਸ਼ੀਆ ਂਅਤੇ
ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਚੂਹੀਆ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ। 12 ਗਊਆਂ
ਿਸੱਧੀਆ ਂਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ ਨੂੰ ਗਈਆ।ਂ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਦੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ,ਂ ਰਾਹ ’ਚ
ਅੜਾਉਂਦੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਉਹ ਿਕਤੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਜਾ ਂਸੱਜੇ ਨਾ ਮੁੜੀਆ।ਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ
ਸ਼ਾਸਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਏ।

13 ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆ ਂਵਾਢੀਆ ਂਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਆਉਂਦਾ ਵੇਿਖਆ। ਤਦ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਸ
ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲ ਦੌੜੇ। 14

ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤ ਵੱਲ ਛਕੜਾ ਗੱਡੀ ਵੱਧੀ ਜੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਆਕੇ ਇਹ ਛਕੜਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ

ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆ ਂਲੱਕੜਾ ਂਨੂੰ ਚੀਿਰਆ ਅਤੇ ਗਊਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਬਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

ਤਦ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦੂਕੜੀ ਸਮੇਤ ਜੋ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਸਨ ਹੇਠਾ ਂਉਤਾਰੀਆ ਂਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲੀਆ ਂਵੀ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

16 ਦੂਰ ਇਹ ਪੰਜ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਕਰੋਨ ਨੂੰ
ਪਰਤ ਗਏ।

17 ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਮਵੇਸ਼ੀਆ ਂਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਪੰਜ ਨਗਰਾ ਂਵੱਲੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਦੋਦ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਹ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਕਲੋਨ, ਗਥ ਦੀ
ਅਤੇ ਅਕਰੋਨ ਦੀ ਸੀ। 18 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਪੰਜ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਚੂਹੀਆ ਂਦੀਆਂ
ਮੂਰਤਾ ਂਵੀ ਭੇਜੀਆ ਂਸਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਮੂਰਤਾ ਂਵੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਪੰਜ ਨਗਰਾਂ
ਿਜਹੜੇ ਪੰਜਾ ਂਸ਼ਾਸਕਾ ਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਪੱਕੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਸਨ, ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਿਪੰਡ ਸਨ।

ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ
ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਤੀਕ ਵੀ ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ ਿਵੱਚ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ
ਹੈ। 19 ਪਰ ਬੈਤ-ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ
ਝਾਕ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੈਤ-
ਸ਼ਮਸ਼ ਿਵਖੇ 70 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਤੱਿਕਆ ਸੀ। ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਰੋਏ ਿਕਉਂਿਕ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 20 ਤਾ ਂਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਭਲਾ ਿਕਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸੱਕੇਗਾ, ਕੌਣ ਜਾਜਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ
ਸੱਕੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਿਕਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇ?”

21 ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਤਾ ਂਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਵੱਲ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਲਕਾਿਰਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਏ ਹਨ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ
ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੋ।”

ਤਦ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ
ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਿਕ ਪਹਾੜੀ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਸਮ ਨਾਲ

ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸੱਕੇ। 2

ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਪਆ ਿਰਹਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 3

ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਮਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾ ਂਹੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।”

4 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਬਆਲੀਮ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।

5 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ
ਕਰੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਗਂਾ।”

6 ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਉਸ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦਾ ਿਨਆਉਂ ਕੀਤਾ।

7 ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਹਨ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਡਰ ਗਏ। 8

ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ? ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਵੋ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਕੋਲੋਂ
ਬਚਾਵੋ।”

9 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੇਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਸਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ। 10 ਜਦੋਂ ਸਮੂਏਲ ਹੋਮ
ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਗਰਿਜਆ। ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਗਰਜਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਰਹੇ, ਤਾ ਂਇਉਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।
11 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬੈਤ-ਕਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਚੱਲੇ ਗਏ।

ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲ

12 ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ, ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ੇਨ ਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੇ ਅਬਨ-ਅਜ਼ਰ ਮਦਦ ਦਾ ਪੱਥਰ
ਰੱਿਖਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਰਨੀ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

13 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਨਾ ਵੜੇ। ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੀ
ਿਰਹਾ। 14 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਅਕਰੋਨ ਅਤੇ ਗਥ ਿਵੱਚਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 6:6 200 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 7:14
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ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਗਰ ਲੈ ਲਈ ਸਨ। ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਗਰਾ ਂਨੂੰ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਿਜੱਤ ਿਲਆ।

ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਅਮਨ ਹੋ ਿਗਆ।
15 ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਸਮੂਏਲ ਿਜਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਉਂ ਕਰਦਾ

ਿਰਹਾ। 16 ਉਹ ਹਰ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਬੈਤੇਲ, ਿਗਲਗਾਲ ਅਤੇ
ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਫ਼ੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਝੰ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਥਾਵਾ ਂਉੱਪਰ ਿਨਆਉਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 17 ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਘਰ ਰਾਮਾਹ
ਿਵੱਚ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਖੀਰ ਉਹ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਤਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਮੂਏਲ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਿਨਆਉਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮਾਹ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਮੰਗ

ਜਦੋਂ ਸਮੂਏਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਿਨਆਉਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ। 2 ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਜੇਠੇ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਯੋਏਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅੱਿਬਯਾਹ। ਯੋਏਲ

ਅਤੇ ਅੱਿਬਯਾਹ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਿਵੱਚ ਿਨਆਉਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। 3 ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਗਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਯੋਏਲ ਅਤੇ ਅੱਿਬਯਾਹ ਨੇ ਿਰਸ਼ਵਤਾ ਂਲਈਆ ਂਅਤੇ
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਨਆ ਂਬਦਲ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 4 ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ
ਇੱਕ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਗਏ। 5

ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾ ਂਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੋ
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾ ਂਵਾਗਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ
ਸੱਕੇ।”

6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਜੋ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਜੋ ਸਾਡਾ ਿਨਆਉਂ ਕਰੇ ਤਾ ਂਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਿਵੱਚਾਰ ਸਮਿਝਆ ਤਾਂ
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 8 ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 9 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਣ
ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਉਸੀ ਡੌਲ-ਚਾਲ ਿਕਹੋ
ਿਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ!”

10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। 11 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਝੰ ਰਾਜ
ਕਰੇਗਾ: ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਪਾਹੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾ ਂਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘੁੜ-ਸਵਾਰ ਬਣਾਕੇ ਲੜਨ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ
ਰੱਖਵਾਲੇ ਬਣਕੇ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਭੱਜਣਗੇ।

12 “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਪਾਹੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ 1,000 ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਅਫ਼ਸਰ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ 50 ਦੇ ਉੱਪਰ।

“ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਲ ਚਲਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਜ਼ਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਸ਼ਸਤਰ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।

13 “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਧੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੁਝ ਧੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾ ਂਦਾਸੀਆ ਂਵਾਲੇ ਕੰਮ ਰੋਟੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।

14 “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਂਪੈਲੀਆ,ਂ ਦਾਖਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ
ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੇਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। 15 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ

ਦਸਵੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਅਤੇ
ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ।

16 “ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਦਾ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਂਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਖੋਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇਗਾ। 17 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜਾ ਂਦੇ ਦਸਵੰਧ ਲੈ
ਲਵੇਗਾ।

“ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੋਂਗੇ। 18 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਦੇਕੇ ਰੋਵੋਂਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਚੁਿਣਆ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ।”

19 ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ! ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵਾ ਂਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸੱਕੇ। 20 ਿਫ਼ਰ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
ਤੁਰੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਸੱਕੇ।”

21 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਏ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਕਿਹਣਾ ਮੰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ।”

ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਮਲੇਗਾ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਜਾਵੋ।”

ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੇ ਖੋਿਤਆ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣਾ

ਕੀਸ਼ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਗੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਕੀਸ਼
ਅਬੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬੀਏਲ ਸ਼ਰੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ
ਬਕੋਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰੂਰ ਸੀ। ਬਕੋਰਥ ਅਿਫ਼ਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ

ਿਕ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਤੋਂ ਸੀ। 2 ਕੀਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਾਊਲ ਜੋ ਿਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ
ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਸਰ ਕੱਢ ਸੀ।

3 ਇੱਕ ਿਦਨ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਖੋਤੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਤਾ ਂਕੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਖੋਿਤਆ ਂਦੀ ਭਾਲ
ਕਰ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਗੁਆਚੇ ਹਨ?” 4 ਸ਼ਾਊਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ। ਸੋ ਉਹ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਿਘਆ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ
ਸ਼ਲੀਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਖੋਤੇ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਤਦ ਉਹ ਸ਼ਲੀਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਗਏ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਖੋਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸਨ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘੇ ਪਰ ਉਹ
ਕੀਸ਼ ਦੇ ਖੋਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਿਮਲੇ।

5 ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਸੂਫ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੇਰਾ
ਿਪਉ ਖੋਿਤਆ ਂਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ।”

6 ਪਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਵੇਖ, ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੇ ਸੱਚ
ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੱਲੋ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ
ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

7 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ
ਜਾਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੀ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾ ਂਸਾਡੇ ਥੈਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਭੋਜਨ
ਵੀ ਮੁੱਕ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚੜ੍ਹਾਵਾਗਂੇ”

8 ਸੇਵਕ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਧੰਨ
ਹੈ। ਚੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਿਦਆਗਂੇ ਤਾ ਂਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

9 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ “ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਵੱਚਾਰ ਹੈ।
ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ!” ਉਹ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਗਏ ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਮੀ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।

ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਉਤਾਹਂ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਹ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਕੁਝ ਮੁਿਟਆਰਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਾਣੀ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਥੇ ਹੈ?”
(ਪਿਹਿਲਆ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਨਬੀ ਨੂੰ “ਪੈਗੰਬਰ” ਆਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਆਪਾ ਂਚੱਲ
ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ।)

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 7:15 201 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 9:9
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12 ਔਰਤਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ,ਂ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ
ਹੇਠਾ ਂਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਪਰਿਤਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਪਾਸਨਾ
ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
13 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਵੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੋਂਗੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚੱਲੇ ਜਾਵੋਂ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲ ਸੱਕੋਂਗੇ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾ ਂਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ
ਚੱਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਖਾਦਂੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚੱਲੇ ਜਾਵੋਂਗੇ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਿਮਲ ਸੱਕੋਂਗੇ।”

14 ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਪਹਾੜੀ ਚਢ਼ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਜਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ
ਆਉਂਦਾ ਵੇਿਖਆ। ਸਮੂਏਲ ਉੱਚੇ ਥਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ।

15 ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ, 16

“ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਲ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਤੂੰ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰੀਂ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ
ਪਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸਿਹੰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ
ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ।”

17 ਜਦੋਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।”

18 ਸ਼ਾਊਲ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਪੈਗੰਬਰ ਿਕੱਥੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ?”

19 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਉਸ ਉੱਚੇ
ਥਾ ਂਵੱਲ ਚੱਲੇ ਜਾਓ ਿਜੱਥੇ ਉਪਾਸਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਅੱਜ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਿਵਦਾ ਕਰ
ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਗਂਾ। 20

ਅਤੇ ਖੋਿਤਆ ਂਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀਂ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਲੱਭ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਜਸਦੇ ਮੂੰਹ
ਵੱਲ ਜੋ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ-ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

21 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਮੈਂ ਤਾ ਂਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆ ਂਗੋਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਪਿਰਵਾਰ ਤਾ ਂਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਿਨਮਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ
ਇਝੰ ਿਕਉਂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?”

22 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ
ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਦਂਾ। ਉੱਥੇ ਤੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਖਾਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਿਬਠਾਇਆ। 23

ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲਾਗਂਰੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਟਕੁੜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਰੱਖ
ਛੱਡੀ, ਉਹ ਲੈ ਆ।”

24 ਲਾਗਂਰੀ ਪੱਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਕੁੜਾ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਮਾਸ ਦਾ ਟਕੁੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਧਿਰਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਉ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ
ਇਹ ਟਕੁੜਾ ਖਾਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਚਾਕੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ।” ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਸਮੂਏਲ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ।

25 ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਹਟੇ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਆਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਲਈ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਿਬਸਤਰਾ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਸੌਣ ਲਈ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

26 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ
ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਉੱਠੋ! ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੋਂਰਾ।ਂ” ਸ਼ਾਊਲ
ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਪਆ।

27 ਸ਼ਾਊਲ, ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਿਤੰਨੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ
ਜਾਦਂੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾ ਂਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਹੋਕੇ ਤੁਰੇ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ।”
ਤਾ ਂਸੇਵਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੁਿਰਆ।

ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਨਾ

ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਖਾਸ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੋ

ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਬਣੇ। ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ
ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਂਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਉੱਪਰ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਿਬਤ ਕਰੇਗਾ।
2 ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਿਵੱਚ ਸਲਸਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਦਮੀ ਿਮਲਣਗੇ। ਉਹ ਦੋ
ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ‘ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਣ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਖੋਤੇ ਲੱਭ ਪਏ
ਹਨ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਿਪਉ ਖੋਿਤਆ ਂਵੱਲੋਂ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਹੋਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਲੱਭਾ?ਂ’”

3 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤਦ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਤਬੋਰ ਦੇ ਬਲੂਤ ਹੇਠਾਂ
ਆਵੇਂਗਾ।” ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਿਤੰਨ ਆਦਮੀ ਿਮਲਣਗੇ। ਉਹ ਿਤੰਨ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਬੈਤੇਲ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਜਾਦਂੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਿਤੰਨ ਪਠੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਰੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦਾਖ ਰਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਇਹ ਿਤੰਨੋ ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਰੋਟੀਆ ਂਦੇਣਗੇ, ਸੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵੀਂ। 5

ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਿਗਬਆਹ ਅਬੋਹੀਮ ਵੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦਾ
ਇੱਕ ਗੈਰਜ਼ੀਨ (ਸੈਨਾ-ਰੱਿਖਅਕ) ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਅਨੇਕਾ ਂਨਬੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਰਬਾਬ, ਖੰਜਰੀਆ,ਂ ਬੰਸਰੀਆ ਂਅਤੇ ਿਸਤਾਰਾ ਂਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। 6 ਫ਼ੇਰ
ਉਸੇ ਪਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਨਬੀਆ ਂਵਾਗਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਂਗਾ। 7 ਇਹ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਚੁਣੇ, ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।

8 “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੂੰ ਿਗਲਗਾਲ ਵੱਲ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾਗਂਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ
ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ
ਜਾਵਾ ਂਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫੋਵੇਗਾ।”

ਸ਼ਾਊਲ ਨਬੀਆ ਂਵਾਗਂ ਹੋ ਿਗਆ

9 ਿਜਉਂ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਵੱਲ ਿਪੱਠ ਭੁਆਈ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਉਸੇ ਿਦਨ ਹੋ ਗਈਆ।ਂ 10 ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ ਿਗਬਆਹ ਪਰਬਤ ਵੱਲ
ਮੁੜੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲ ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮੇ
ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਵੀ ਨਬੀਆ ਂਵਾਗਂ
ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 11 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ
ਨਾਲ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵੇਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ
ਜਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਬੀਆ ਂਨਾਲ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਨਬੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ?”

12 ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਿਗਬਆਹ ਦਾ ਿਨਵਾਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ!ਂ ਅਤੇ
ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਹੈ।” ਤਾ ਂਹੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਿਕ “ਕੀ ਭਲਾ ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਨਬੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੈ?”

ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤਨਾ

13 ਫ਼ਲਸਵਰੂਪ ਉਸ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ
ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

14 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਨੇੰ
ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਿਕੱਥੇ ਸੀ?”

ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਖੋਿਤਆ ਂਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ
ਲੱਭੇ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਗਏ।”

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 9:12 202 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 10:14
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15 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਤੈਨੂੰ
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ ਹੈ?”

16 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਖੋਤੇ ਤਾ ਂਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਲੱਭ ਗਏ ਹਨ।” ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਿਸਆ। ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਵੀ ਨਾ ਦੱਸੀਆ ਂਜੋ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕਰੀਆ ਂਸਨ।

ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ

17 ਇਸਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਦ੍ਦਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ। 18 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ
ਰਾਜਾ-ਂਰਜਵਾਿੜਆ ਂਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।’ 19 ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਬੁਰਾਈਆ ਂਅਤੇ ਦੁੱਖਾ ਂਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਛੁਟਾਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਿਹਰਾਵੋ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ।’ ਹੁਣ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾਂ
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵੋ।”

20 ਤਾ ਂਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ।
ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿਹਲਾ ਂਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। 21 ਤਾ ਂਸਮੂਏਲ ਨੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜੇ ਸੱਿਦਆ ਤਾ ਂਮਟਰੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਿਨਕਿਲਆ। ਿਫ਼ਰ
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਟਰੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ, ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੀਸ਼
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਨਾਉਂ ਿਨਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਿਭਆ। 22 ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਸ਼ਾਊਲ ਅਜੇ ਤੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਾਊਲ ਸਾਮਗਰੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੁਕ ਿਰਹਾ ਹੈ?”
23 ਲੋਕੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਜਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦੇ

ਿਵੱਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਤਾ ਂਉਹ ਸਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ।
24 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ! ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਚੁਿਣਆ ਹੈ

ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਤਦ
ਸਭਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਕੇ ਆਿਖਆ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ।”

25 ਫ਼ੇਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ
ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਥੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।

26 ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਤਆ। ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ-
ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਦੇ ਮਨਾ ਂਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ। 27 ਪਰ ਕੁਝ ਫ਼ਸਾਦੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਿਕਵੇਂ
ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ?” ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਿਕਹਾ।

ਨਾਹਾਸ਼, ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦਾ ਰਾਜਾ

ਅੰਮੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾਹਾਸ਼, ਗਾਦ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਲਈ
ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਖੜੀਆ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਨਾਹਾਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ
ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 7,000 ਆਦਮੀ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚ ਗਏ
ਅਤੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਆ ਗਏ।

ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ, ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦਾ ਨਾਹਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਯਾਬੇਸ਼-ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ। ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਨਾਹਾਸ਼ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ

ਲਵੇਂ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਟਿਹਲ ਕਰਾਗਂੇ।”
2 ਪਰ ਅੰਮੋਨੀ ਨਾਹਾਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਮੈਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਗਂਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸੱਜੀਆਂ
ਅੱਖਾ ਂਕੱਢ ਸੁੱਟਾ ਅਤੇ ਇਝੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਪਤੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ।”

3 ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਨਾਹਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨਾ ਂਦੀ
ਮੁਹਲਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜਾਗਂੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ-ਆਪ
ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂੇ।”

ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਯਾਬੇਸ਼-ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ

4 ਤਦ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਹਲਕਾਰੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਆਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਲੋਕ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗੇ। 5

ਸ਼ਾਊਲ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂਗਊਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ
ਪੈਲੀਆ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ ਤਾ ਂਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰੋਂਿਦਆਂ
ਕੁਰਲਾਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ
ਿਕਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ?”

ਤਦ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਯਾਬੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਲਕਾਰੇ ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ
ਹਨ। 6 ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨੇ
ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਊਲ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਬੜੇ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆ
ਿਗਆ। 7 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਗਊਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ
ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਟੋਟੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਲਕਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਟੋਟੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਤੀਕ ਲੈ ਜਾਕੇ ਵੰਡ
ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਾਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੋ
ਿਕ, “ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਗਊਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਅਇਹਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।”

ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਕੇ
ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ। 8 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਾਿਰਆ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਬਜ਼ਕ ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ 3,00,000 ਆਦਮੀ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਅਤੇ 30,000 ਆਦਮੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਸਨ।

9 ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਲਕਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਜੋ ਯਾਬੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ
ਸਨ, “ਤੁਸੀਂ ਯਾਬੇਸ਼-ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਕੇ ਆਖ ਿਦਉ ਿਕ ਕੱਲ੍ਹ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾ ਂਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਹਲਕਾਿਰਆ ਂਨੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਤਾਂ
ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। 10 ਤਾ ਂਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਨਾਹਾਸ਼ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂੇ ਤੂੰ ਿਜਵੇਂ ਚਾਹੇਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂ ਕਰ
ਲਵੀਂ।”

11 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਿਤੰਨ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ
ਵੰਿਡਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰ ਹੀ ਸ਼ਾਊਲ ਆਪਣੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨਾਲ
ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਆ ਵਿੜਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਕੇ ਹਮਲਾ
ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਵੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਿਪਹਰ
ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ-ਪਿਹਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ ਿਸਪਾਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਖਲੋਤੇ। ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ
ਿਖੰਡਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰਹੇ।

12 ਤਦ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਲੋਕ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਿਲਆਵੋ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਗਂੇ।”

13 ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ! ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਨਾ ਮਾਰੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।”

14 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਓ, ਆਪਾ ਂਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ।
ਅਸੀਂ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵਖੇ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਗਂੇ।”

15 ਿਫ਼ਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ
ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ।

ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ

ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਿਹਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 2 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ

ਤੁਰਨ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ
ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਛੋਟਾ
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ਿਜਹਾ ਬਾਲਕ ਸੀ ਤਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 3 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾ।ਂ
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਗਊ ਚੁਰਾਈ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਚੁਰਾਇਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਦਾ ਕੁਝ
ਚੁਰਾਇਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਅੰਨ੍ਹੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਕਣੇ ਦੀ ਵੱਢੀ ਿਲੱਤੀ
ਤਾ ਂਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਣਦੇਿਖਆ ਂਕਰਾ।ਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹਾਨੀ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਗਂਾ।”

4 ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ! ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ
ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦੇ
ਵੱਢੀ ਿਲੱਤੀ ਹੈ।”

5 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਗਵਾਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ।” ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ
ਗਵਾਹ ਹੈ।”

6 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਭ ਅੱਖੀਂ ਿਡੱਠਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ। 7 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਉ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਉਹ
ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕਾ ਂਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਲਈ ਕੀਤੀਆ।ਂ

8 “ਯਾਕੂਬ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਲਈ ਿਜਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ।

9 “ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ।
ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੀਸਰਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਹਸੋਰ ਦੇਸ਼
ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੀਸਰਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਲੜੇ। 10 ਿਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ,
‘ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਆਲੀਮ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਵਰਗੇ
ਝੂਠੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਛੁਡਾਵੇ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਗਂੇ।’

11 “ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਰੁੱਬਆਲ, ਬਦਾਨ ਿਯਫ਼ਤਾਹ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋ ਤਰਫ਼ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਿਨਜਾਤ
ਿਦਵਾਈ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸ ਗਏ। 12 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਹਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਿਕਹਾ, ‘ਨਹੀਂ! ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਦ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸੀ! 13 ਹੁਣ ਵੇਖੋ! ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁਿਣਆ। ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ। 14 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ
ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇ ਯਹੋਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ
ਗਏ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

16 “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਸਾਹਮਣੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 17 ਇਹ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ। ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਜਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਗਂਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

18 ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ। ਉਸੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਗਰਜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਡਰ
ਗਏ। 19 ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਦਾਸਾ ਂਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ

ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਪ
ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

20 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਘਬਰਾਓ ਨਾ! ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ
ਮਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। 21 ਬੁੱਤ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਪੱਥਰ ਹਨ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸੱਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਿਵਅਰਥ
ਹੈ। ਬੁੱਤ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

22 “ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਬਣਾਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਿਤਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 23 ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡਾਗਂਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਿਦੰਦਾ ਰਹਾਗਂਾ। 24 ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ
ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਉਸ ਦੀਆ ਂਨੇਕਨਾਮੀਆ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
25 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਿਫ਼ਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ
ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਿਮੱਟੀ-ਘੱਟੇ ਨੂੰ।”

ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਗਲਤੀ

ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਊਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੋ ਵਰ੍ਹ ੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। 2 ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚੋਂ 30,000 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ 2,000 ਆਦਮੀ ਉਸ

ਦੇ ਨਾਮ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਤੇਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ 1,000 ਆਦਮੀ
ਯੋਨਾਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਰਹੇ।

3 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਜੋ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਸਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ, “ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਨੇ ਧਰੋਹ
ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਰੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਤੂਰ੍ਹੀ ਫ਼ੁੰਕਵਾਈ। 4 ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨੇ ਗੈਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ।”

ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ
ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 5 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ 3,000 ਰੱਥ ਅਤੇ 6,000 ਘੁੜ-ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ। ਉਹ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਸਪਾਹੀ ਇਨੇੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਿਕਨਾਰੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ
ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। (ਿਮਕਮਾਸ਼ ਬੈਤਆਵਨ ਦੇ ਪੂਰਬ
ਵੱਲ ਹੈ।)

6 ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਮੂਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁੰਦਰਾ,ਂ ਝਾੜੀਆ ਂਅਤੇ
ਗੁਫ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਪਹਾੜਾ ਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਅਹੁਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕਣ ਲੱਗੇ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿੜ੍ਹਆਂ
’ਚ ਖੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਟੋਇਆ ਂਆਿਦ ਿਵੱਚ ਲੁਕ ਗਏ। 7 ਕਈ ਇਬਰਾਨੀ ਯਰਦਨ
ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਾਦ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਊਲ ਅਜੇ ਵੀ
ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੇ
ਸਨ।

8 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇਗਾ।
ਸ਼ਾਊਲ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਅਜੇ ਤੀਕ ਿਗਲਗਾਲ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
9 ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ।” ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ 10 ਿਜਵੇਂ ਹੀ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤਾ ਂਸਮੂਏਲ ਵੀ ਆ ਿਗਆ ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉੱਿਠਆ।

11 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ?”
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ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਸਪਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਤੂੰ
ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਪਹੁੰਿਚਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਤਾਂ 12 ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਸੋਿਚਆ ਿਕ, ‘ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਇੱਥੇ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ
ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਿਕਰਪਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਕੇ ਹੋਮ ਦੀ
ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ।’”

13 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਬੜੀ ਮੂਰੱਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ
ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ
ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। 14 ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਾ ਠਿਹਰੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਭਾਲ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮਾ ਂਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨਵਾ ਂਆਗੂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ।” 15 ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਮੂਏਲ
ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਿਮਕਮਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ

ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਕੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਗਬਆਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਿਪਆ। ਸ਼ਾਊਲ ਿਜੰਨੀ ਉਸ ਕੋਲ
ਫ਼ੌਜ ਬਚੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 600
ਆਦਮੀ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ। 16 ਸ਼ਾਊਲ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਗਬਆਹ ਨੂੰ ਮੁੜੇ।

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 17

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ
ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰ ਿਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਤੰਨਾ ਂਦਸਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਸ਼ੁਆਲ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਉਫ਼ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਦਂੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 18 ਦੂਜੀ ਟੋਲੀ ਬੈ-ਹੋਰੋਨ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਟੋਲੀ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਗਈ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਿਦਸ਼ਾ
ਵੱਲ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਬੋਈਮ ਦੀ ਖੱਡ ਉੱਪਰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ।

19 ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਇਬਰਾਨੀ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਬਰਛੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।
20 ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਲ, ਫ਼ਾਲੇ, ਕਹੀ ਅਤੇ
ਕੁਹਾੜਾ ਅਤੇ ਦਾਤੀ ਆਿਦ ਿਤੱਖੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। 21 ਅਤੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੁਹਾਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਫ਼ਾਉੜਾ ਿਤੱਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਪਾਸੋਂ ਚਾਦਂੀ ਦਾ 1/3 ਔਂਸ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਧਾਲੀ, ਪਰਾਇਣ, ਆਰਾ ਆਿਦ
ਿਤੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਦਂੀ ਦਾ 1/3 ਸ਼ੈਕਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। 22 ਇਝੰ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ
ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਜਾ ਂਬਰਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ
ਔਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਕੋਲ ਸਨ।

23 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦਾ ਦਸਤਾ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ
ਚੌਕਸ ਸੀ।

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਉੱਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਉਸ ਿਦਨ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਉਸ ਨੌਜੁਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੋਨਾਥਾਨ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਚੱਲ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ

ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ।” ਪਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਆ।
2 ਸ਼ਾਊਲ ਪਹਾੜੀ ਿਕਨਾਰੇ ਿਮਗਰੋਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਦੇ ਿਬਰਛ ਹੇਠ

ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ਼੍ਹਾ ਕਣਕ ਛਟ੍ਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਛੇ ਸੌ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ। 3 ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ
ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਆਹੀਯਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਏਲੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਜਾਜਕ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਹੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਹੁਣ
ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਹੀਯਾਹ ਅਿਹਦੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਈਕਾਬੋਦ ਦਾ ਭਰਾ
ਸੀ। ਈਕਾਬੋਦ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਏਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਯੋਨਾਥਾਨ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਹੈ। 4 ਉਸ
ਰਾਹ ਦੇ ਦੋਨੋਂ  ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਚੱਟਾਨਾ ਂਸਨ। ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਚੱਟਾਨ
ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਸੇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸਨਹ ਸੀ। 5 ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨੀ
ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਗਾਬਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸੀ।

6 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜੁਆਨ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ
ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕਹਾ, “ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਸੁੰਨਤੀਆ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਕੀ
ਪਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸੱਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ
ਿਸਪਾਹੀ ਹਨ ਜਾ ਂਬਹੁਤੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

7 ਉਸ ਨੌਜੁਆਨ ਨੇ ਿਜਸਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ”

8 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ! ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦਰਬਾਨਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਗਂੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ। 9 ਜੇਕਰ ਉਹ
ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ, ‘ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈਏ’, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਿਜੱਥੇ ਹੋਵਾਗਂੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵਾਗਂੇ। 10

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ਿਲਸਤੀ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਆਉ’ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”

11 ਤਾ ਂਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਦਰਬਾਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ,
ਇਬਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਫ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ
ਸਨ।” 12 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਲਲਕਾਿਰਆ, “ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਵਾਗਂੇ।”

ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ
ਤੁਿਰਆ ਆ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ।”

13 ਤਾ ਂਯੋਨਾਥਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਅਤੇ ਪੈਰਾ ਂਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ
ਚਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੁਿਰਆ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਨਾ ਨੇ ਜਾ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅੱਧੀ ਬੀਘਾ ਪੈਲੀ
ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਿਵੱਚ 20ਕੁ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਨੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ
ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ
ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।

15 ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਸਪਾਹੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਕੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤੇ ਿਸਪਾਹੀ
ਅਤੇ ਕੀ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਕਲ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਤਣੇ ਿਸਪਾਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਗਏ। ਇਉਂ
ਲੱਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਿਸਪਾਿਹਆ ਂਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਡਰਾਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।

16 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਦਰਬਾਨਾ ਨੇ ਜੋ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਸਨ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਦੇ ਵੇਿਖਆ। 17 ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਜੋ
ਸੈਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਗਣਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਭੱਿਜਆ ਹੈ?”

ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਲੱਭੇ।

18 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਹੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ
ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉ” (ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਕੋਲ
ਸੀ।) 19 ਸ਼ਾਊਲ ਆਹੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਖੱਪ ਅਤੇ
ਰੌਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਊਲ ਬੇਸਬਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਹੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਬੱਸ ਕਰ! ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ।”

20 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਉਤਰ
ਿਗਆ। ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਸਪਾਹੀ ਇੱਕ ਦਮ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਏ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਿਜਆ ਂਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆ ਂਹੀ ਤਲਵਾਰਾ ਂਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।
21 ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਚਾਰੋਂ
ਪਾਿਸਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ ਸੋ ਮੁੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੀ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
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ਰਲ ਗਏ। 22 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜ
ਿਵੱਚ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਭੱਜ ਗਏ ਤਾਂ
ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ।

23 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਤੇ
ਲੜਾਈ ਬੈਤ-ਆਵਨ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਰੀਬ 10,000 ਆਦਮੀ ਸਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਈ।

ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਕਰਨਾ

24 ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਰਾਏਲੀ
ਉਸ ਿਦਨ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਹ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ, “ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ
ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਨਾ ਦੇਵਾ,ਂ ਤਾ ਂਉਸ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।” ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ
ਭੋਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ।

25 ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਲੁਕ ਗਏ ਤਾ ਂਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਸ਼ਿਹਦ ਿਚਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਸ਼ਿਹਦ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸੌਂਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। 27 ਪਰ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਂਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਸੌਂਹ ਚੁਕਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਿਣਆ ਇਸ
ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਿਜਹੜੀ ਸੋਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਹੇਠਾ ਂਦਾ
ਿਸਰਾ ਸ਼ਿਹਦ ਨੂੰ ਛੁਹਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਹਦ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪਾ ਿਲਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ।

28 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਸੌਂਹ
ਚੁਕਾਕੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਭੋਜਨ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਰਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੀਕ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਇਸੇ
ਲਈ ਉਹ ਇਨੰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

29 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪਉ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ,
ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸ਼ਿਹਦ ਚੱਖ ਕੇ ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਹਾ।ਂ 30

ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ
ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਤੋਂ ਲੁੱਿਟਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।”

31 ਉਸ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਿਦਨ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਯਾਲੋਨ ਤੀਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਸੋ ਲੋਕ
ਬੜੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬੜੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। 32 ਲੋਕੀਂ ਿਜਹੜਾ
ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਿਵੱਚ ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਬਲਦਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਿਲਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਵੱਢ ਮਾਰਕੇ, ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਸਨੇ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ
ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।

33 ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਹੂ
ਚੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ
ਰੇੜ੍ਹ ਿਲਆਵੋ।” 34 ਿਫ਼ਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾਉ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾਕੇ
ਕਹੋ ਿਕ ਸਭ ਆਦਮੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਜਾ ਂਬਲਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਜਾ ਂਬਲਦ ਮਾਰਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ
ਆਕੇ ਖਾਵੇ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਂਦੇ
ਲਹੂ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ।”

ਉਸ ਰਾਤ ਸਭ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡ-ਬਲਦ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਕੇ ਹੀ
ਵੱਿਢਆ। 35 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ
ਜਗਵੇਦੀ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

36 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਿਲਆਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਗਂੇ।”

ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰ।”
ਪਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ।”

37 ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਲੱਗਾ?ਂ ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਦੇਵੇਂਗਾ?” ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।

38 ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ
ਿਕ ਿਕਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ! 39 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਜਸਨੇ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ
ਇਹ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਵੀ ਬਖਿਸ਼ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ
ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਬੋਿਲਆ।

40 ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਗਂੇ।”

ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮਾਿਲਕ, ਿਜਵੇਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ।”
41 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ?
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਾ ਂਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਰੀਮ ਪਾ ਜੇਕਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁੰਮੀਮ ਪਾ।”

ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਫ਼ੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ। 42 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਸੁੱਟੋ-ਮੈਂ ਜਾ ਂਮੇਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ।” ਯੋਨਾਥਾਨ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ।

43 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ।”
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ

ਿਜਹਾ ਸ਼ਿਹਦ ਚੱਿਟਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਮਲ ਲਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ”
44 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮੈਂ

ਆਪਣੀ ਸੌਂਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਾ ਂਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਿਮਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਤੈਨੂੰ
ਮਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।”

45 ਪਰ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲਈ ਅੱਜ ਇਨੰੀ ਵੱਡੀ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਮਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ? ਇਝੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ! ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁਕੱਦੇ ਹਾ ਂਿਕ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਿਵੰਗਾ ਹੋਣ
ਜਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਿਡੱਗਣ ਦੇਵਾਗਂੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਤਾ ਂਇਝੰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਮਰਨੋ ਬਚਾ ਿਲਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

46 ਿਫ਼ਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਥਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ।

ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਨਾ

47 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਲੈ ਿਲਆ। ਿਜੰਨੇ ਵੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਲਿੜਆ। ਸ਼ਾਊਲ
ਮੋਆਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੜਆ, ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆ,ਂ ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਿਜਸ-ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੂੰਹ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਰ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।
48 ਸ਼ਾਊਲ ਬੜਾ ਬਹਾਦੁਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੁੱਿਟਆ ਸੀ।

49 ਯੋਨਾਥਾਨ, ਿਯਸ਼ਵੀ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕਸ਼ੂਆ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਮੇਰਬ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਮੀਕਲ ਸੀ। 50

ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਆਹੀਨੋਆਮ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਅਹੀਮਆਸ ਦੀ ਧੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਸੇਨਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਅਬੀਨੇਰ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਨੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਨੇਰ

ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ। 51 ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਿਪਤਾ ਕੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਬੀਨੇਰ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਨੇਰ ਦੋਨੋਂ  ਅਬੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

52 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹਾਦੁਰੀ ਿਵੱਚ ਗੁਜਾਿਰਆ। ਉਸ ਨੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ
ਬਹਾਦੁਰ ਜਾ ਂਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਨਾ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ।

ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਿਦਨ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਾ,ਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ। 2
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ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ
ਆਏ ਤਾ ਂਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨੇ ਿਕਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਨਾਨ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ।
ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। 3

ਹੁਣ, ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦਾ
ਹੈ ਸਣੇ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਸਾਰੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾ,ਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰ ਗਊਆ,ਂ ਭੇਡਾ,ਂ ਊਂਠ ਅਤੇ ਖੋਤੇ ਸਭ ਵੱਢ ਸੁੱਟ।”

4 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਤਲਾਇਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ
2,00,000 ਪੈਦਲ ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ 10,000 ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਰਿਮਆਨ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਨ। 5 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਇੱਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਪਹੁੰਚਕੇ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 6 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੇਨੀਆ ਂਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਮਾਲੇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੋ। ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਲੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨਕਲਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਿਕਰਪਾ ਿਵਖਾਈ ਸੀ।” ਇਸ ਲਈ
ਕੇਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਅਮਾਲੇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ।

7 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਵੀਲਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਰ
ਦੇ ਲਾਘਂੇ ਤੀਕ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ। 8 ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਅਗਾਗ ਸੀ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ
ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਤਾ ਂਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। 9 ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸਮਿਝਆ, ਸੋ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆ-ਂਮੋਟੀਆ ਂਗਊਆ ਂਵੱਧੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਅਤੇ
ਮੇਮਿਨਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਰ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਿਲਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।

ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ

10 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। 11

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ
ਹੋ ਗਈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ” ਸਮੂਏਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਿਰਹਾ।

12 ਸਮੂਏਲ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਿਗਆ। ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕ, “ਸ਼ਾਊਲ ਕਰਮਲ ਨੂੰ
ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਊਲ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰੀ
ਪੱਥਰ ਰੱਖਵਾਉਣ ਲਈ ਿਗਆ। ਉਹ ਕਈ ਜਗ਼੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਿਗਲਗਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।”

ਤਾ ਂਸਮੂਏਲ ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਅਮਾਲੇਕ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੇਂਟ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ, 13 ਸਮੂਏਲ
ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛੀ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ।”

14 ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ? ਤਾਂ
ਿਫ਼ਰ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦਾ ਅੜਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾ?ਂ”

15 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਸਪਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਮਾਲੇਕ ਤੋਂ ਫ਼ੜਕੇ ਿਲਆਏ ਸਨ।
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਚੰਗੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਲਏ ਰੱਖ ਲਈ ਤਾਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਸੱਕਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ
ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।”

16 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਰੁਕ ਜਾ! ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਲੈਣ ਦੇ ਿਕ
ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ।” ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ!
ਪਿਹਲਾ ਂਦੱਸ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ।”

17 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਪਿਹਲਾ ਂਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤੁੱਛ ਸੀ,
ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਆਗੂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ। 18 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਤੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ‘ਜਾ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨੂੰ
ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਜਦ

ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹ।’ 19 ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਗੱਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।”

20 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਮੈਂ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ
ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਿਗਆ ਹਾ ਂਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨੂੰ
ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਗਾਗ ਜੋ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਜਉਂਦਾ ਿਲਆਇਆ ਹਾ।ਂ 21 ਿਸਪਾਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ
ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਿਲਆਏ ਹਨ।”

22 ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਭਲਾ ਇਹ ਦੱਸ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ ਂਦੀਆ ਂਬਿਲਆ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਿਕ ਉਸਦਾ
ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ? ਵੇਖ! ਮੰਨਣਾ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਬਨਣਾ
ਭੇਡੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਹੈ। 23 ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣਾ
ਮਾਦਂਰੀ ਦੇ ਪਾਪ ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੁੱਤ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ।”

24 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਡਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ। 25 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਮੰਨਤ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਲਈ ਿਖਮਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੱਲ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾ।ਂ”

26 ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ
ਜਾਵਾਗਂਾ। ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।”

27 ਜਦੋਂ ਸਮੂਏਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮੁਿੜਆ, ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਚੋਗਾ
ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਟ ਿਗਆ। 28 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ
ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਪਾੜ ਿਦੱਤਾ, ਤਾ ਂਇਝੰ ਹੀ, ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜ
ਤੈਥੋਂ ਪਾੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਤੈਥੋਂ ਿਜ਼ਆਦੇ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। 29 ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ। ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾ ਂਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਝੂਠ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਂਵਾਗਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਫ਼ਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ।”

30 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ! ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ! ਪਰ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਤ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੱਲ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾ।ਂ” 31 ਸਮੂਏਲ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ।

32 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਉ।”

ਅਗਾਗ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾ ਂਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਅਗਾਗ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਲੰਘ ਗਈ
ਹੋਵੇਗੀ।”

33 ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਅਗਾਗ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਮਾਵਾ ਂਦੇ ਲਾਲ
ਖੋਹ ਲਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾ ਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।” ਸਮੂਏਲ
ਨੇ ਿਗਲਗਾਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਾਗ ਦੇ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ।

34 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਉੱਥੋਂ ਰਾਮਾਹ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਿਗਬਆਹ ਵੱਲ ਮੁੜ ਿਗਆ। 35 ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਮੂਏਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਠਿਹਰਾਇਆ।

ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਲਈ ਭਲਾ ਇਨੰੀ
ਦੇਰ ਦੁੱਖ ਮਨਾਵੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਉਸ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਟਿਕਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਭਰ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਜਾ।
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ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੱਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜੋ ਿਕ ਬੈਤਲਹਮ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।”

2 ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਵਾ?ਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਕਦੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਤੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਛੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਅਤੇ ਆਖੀਂ ‘ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ’ 3

ਬਲੀ ਲਈ ਯੱਸੀ ਨੂੰ ਿਨਉਂਤਾ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਿਫ਼ਰ ਅਗਾਹਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾ ਂਅਤੇ ਿਦਖਾਵਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮਸਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰੀਂ।”

4 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ।
ਸਮੂਏਲ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ।
ਉਹ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, “ਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈਂ?”

5 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ ਂਮੈਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ’ਚ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਬਲੀ ਲਈ ਚੱਲੋ।” ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਯੱਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਲੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਨਉਤਾ ਿਦੱਤਾ।

6 ਜਦੋਂ ਯੱਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਤਾ ਂਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਲੀਆਬ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ। ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਚੁਿਣਆ।”

7 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਲੀਆਬ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ
ਨੌਜੁਆਨ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਵੱਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕੀਂ ਦੂਿਜਆ ਂਦਾ
ਿਸਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਅੰਦਰ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੀਆਬ ਸਹੀ ਮਨੁੱਖ
ਨਹੀਂ ਹੈ।”

8 ਤਦ ਯੱਸੀ ਨੇ ਆਪਨੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਜਸਦਾ ਨਾਉਂ
ਅਬੀਨਾਦਾਬ। ਿਫ਼ਰ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਨੂੰ ਯੱਸੀ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ।”

9 ਤਦ ਯੱਸੀ ਨੇ ਸ਼ੰਮਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਬੋਿਲਆ, “ਨਹੀਂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ।”

10 ਯੱਸੀ ਨੇ ਆਪਨੇ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਵਖਾਏ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਯੱਸੀ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ।”

11 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਯੱਸੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ?”
ਯੱਸੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ! ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਤੋਂ

ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਖਤ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ

ਵਕਤ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਾਗਂੇ ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।”
12 ਯੱਸੀ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ

ਭੇਿਜਆ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਿਦਖਣ
ਵਾਲਾ ਨੌਜੁਵਾਨ ਸੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਸਹ ਕਰ। ਇਹੀ ਹੈ
ਉਹ।”

13 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਹ ਿਸੰਗ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੁੱਿਕਆ
ਅਤੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੇਲ ਰੋੜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਾਊਦ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਮੂਏਲ
ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਹੋਇਆ।

ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ

14 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਬੁਰਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਊਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਕਸ਼ਟ ਿਦੱਤੇ। 15 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ
ਭੈੜਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 16 ਸਾਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਕੇ ਿਲਆਈਏ ਿਜਹੜਾ ਬਰਬਤ ਵਜਾਉਣ ਿਵੱਚ ਹੁਿਸ਼ਆਰ
ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ
ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾ ਂਉਹ ਬਰਬਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਤੂੰ
ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ।”

17 ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਨੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਲੱਭੋ ਿਜਹੜਾ ਧੁਨ ਵਜਾਉਣ ਿਵੱਚ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ
ਆਵੋ।”

18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ
ਿਜਸਦਾ ਨਾਉਂ ਯੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਬਤ
ਵਜਾਉਣੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਦੁਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ
ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ।”

19 ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯੱਸੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯੱਸੀ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਤੇਰਾ ਦਾਊਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਜੜ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਭੇਜ।”

20 ਉਪਰੰਤ ਯੱਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਿਜਸ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀਆ ਂਲੱਦੀਆ ਂਸਨ, ਇੱਕ
ਮੈਅ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਠੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਾਊਲ
ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। 21 ਇਝੰ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ
ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਉਸਦਾ ਸਹਾਇਕ
ਬਿਣਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ। 22 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯੱਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੇਿਜਆ, “ਤੂੰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ
ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।”

23 ਤਾ ਂਇਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਬਰਬਤ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ
ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸਤੋਂ ਹਟ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

ਗੋਿਲਆਥ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ

ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸੋਕੋਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਕੋਹ ਅਤੇ ਅਜ਼ੇਕਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਅਫ਼ਸਦੰਮੀਮ

ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ।
2 ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਡੇਰਾ

ਏਲਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਪਾਲਾ ਂਬੰਨ੍ਹਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਬਰ ਿਤਆਰ ਸਨ। 3 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ
ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਖਢ਼ੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਦੀ।

4 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਕੋਲ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਿਸਪਾਹੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਉਂ ਗੋਿਲਆਥ ਸੀ,
ਜੋ ਿਕ ਗਾਥੀ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਥ ਕਰੀਬ 9 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਗੋਿਲਆਥ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਡੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ। 5 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ
ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੇ ਿਤੱਖੇ ਕੰੁਿਡਆ ਂਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਵਚ
ਭਾਰ ਿਵੱਚ 125 ਪੌਂਡ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਗੋਿਲਆਥ ਨੇ ਦੋਨਾਂ
ਲੱਤਾ ਂਉੱਪਰ ਵੀ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਕਵਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਨਾ ਂਮੋਿਢਆਂ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਬਰਛੀ ਸੀ। 7 ਉਸ ਦੇ ਬਰਛੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਤੁਰ
ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਛੇ ਦਾ ਫ਼ਲ 15 ਪੌਂਡ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਢਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ।

8 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੋਿਲਆਥ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ
ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲਲਕਾਰਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ, “ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਕਸ ਲਈ ਪਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ
ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜੋ। 9 ਜੇਕਰ ਉਹ
ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ।
ਿਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”

10 ਫ਼ੇਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦਲਾ ਂਨੂੰ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰ੍ਰਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਯੁੱਧ ਕਰੇ।”

11 ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਸਭ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਗੋਿਲਆਥ
ਬੋਿਲਆ ਤਾ ਂਉਹ ਬੜੇ ਡਰ ਗਏ।
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ਦਾਊਦ ਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉੱਤਰਨਾ

12 ਦਾਊਦ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਯੱਸੀ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਅਫ਼ਰਾਥੀ
ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਯੱਸੀ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਯੱਸੀ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਿਵੱਚ
ਆਪ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 13 ਯੱਸੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਜੰਗ ਿਵੱਚ
ਗਏ। ਉਸਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ ਦੂਜਾ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਤੀਜਾ
ਸ਼ੰਮਾਹ ਸੀ। 14 ਦਾਊਦ ਯੱਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅੱਠਵਾ ਂਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਿਤੰਨ ਵੱਡੇ
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਸਨ। 15 ਪਰ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ
ਹੋਕੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਚਰਾਉਣ ਲਈ
ਿਗਆ।

16 ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀ (ਗੋਿਲਆਥ) ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੈਨਾ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਉਹ 40 ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦਾ ਰੋਜ਼
ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।

17 ਇੱਕ ਿਦਨ ਯੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ
ਦਾਿਣਆ ਂਦਾ ਟੋਕਰਾ ਅਤੇ ਦਸ ਰੋਟੀਆ ਂਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਲਈ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾ।
18 ਅਤੇ ਇਹ 10 ਚੱਕੀਆ ਂਪਨੀਰ ਦੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਮਾਡਂਰਾ ਲਈ ਲੈ ਜਾ, ਜੋ
ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੇ 1,000 ਮਨੁੱਖਾ ਂਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਿਕ
ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਿਕਵੇਂ ਹਨ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਕੁਝ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲੈ
ਆ। 19 ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਏਲਾਹ ਦੀ
ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਨ।”

20 ਸਵੇਰ-ਸਾਰ ਹੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਯੱਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਹ ਵਸਤਾ ਂਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ
ਉਹ ਛਕੜਾ ਗੱਡੀ ਡੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਿਸਪਾਹੀ ਆਪਣੀਆ ਂਪਾਲਾਂ
ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਿਵੱਚ ਰੁਝੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਿਵੱਚ ਲਲਕਾਰਾਂ
ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ। 21 ਦੋਨੋਂ  ਪਾਸੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਤੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਪਾਲਾ ਂਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ।

22 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆ ਂਜੋ ਖਾਣ-ਪੀਣ
ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪਾਹਰੂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਉੱਥੇ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਿਸਪਾਹੀ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ। 23

ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਉਹ
ਹਾਲ-ਚਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਦ ਗੋਿਲਆਥ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਗਾਥੀ
ਪਾਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਵਾਗਂ ਫ਼ੇਰ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ
ਲਲਕਾਿਰਆ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਸੁਿਣਆ।

24 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਗੋਿਲਆਥ ਕੋਲੋਂ ਡਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। 25 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ
ਹੁਣ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਨ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ
ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਾਲ ਧਨਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਗੋਿਲਆਥ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦ
ਕਰੇਗਾ।”

26 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਸਨੇ ਕੀ
ਆਿਖਆ? ਇਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ
ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਇਨਾਮ ਹੈ? ਆਿਖਰ ਇਹ ਗੋਿਲਆਥ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਿਕਉਂ ਸੋਚਦਾ ਿਕ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

27 ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜੋ ਇਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਿਮਲੇਗਾ। 28 ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਲੀਆਬ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਸੁਣ ਿਲਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ
ਬੜਾ ਕਰੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਿਕਉਂ ਆਇਆ
ਹੈ? ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਭਲਾ ਿਕਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਂ?
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਿਕਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀਅ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੇਖਣ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।”

29 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤਾ ਂਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤਾ ਂਕੇਵਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।” 30 ਦਾਊਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ

ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਿਹਲਾ ਂਵਰਗਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ।

31 ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਗੱਲਾ ਂਕਰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸੀ।
32 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਗੋਿਲਆਥ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾ ਂਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨਾਲ
ਲੜਾਗਂਾ।”

33 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਲੜ ਸੱਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਾ ਂਿਸਪਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੋਿਲਆਥ ਤਾ ਂਬਚਪਨ ਤੋਂ
ਲੜਾਈਆ ਂਲੜਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

34 ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਿਪਉ
ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਚੁਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਿਰੱਛ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਭੇਡ ਲੈ ਿਗਆ। 35 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਭੇਡ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ। ਤਾ ਂਉਹ ਜੰਗਲੀ
ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਿਪਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੇਠਾ ਂਬਰਾਛਾ ਂਤੋਂ
ਫ਼ੜਕੇ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਪਾੜ ਸੁੱਿਟਆ। 36 ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਿਰੱਛ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਸੁੰਨਤੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਗੋਿਲਆਥ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਾਗਂ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਗਂਾ। ਗੋਿਲਆਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਜਉਂਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। 37 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ
ਿਰੱਛ ਤੋਂ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।”

ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾ ਫ਼ੇਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।” 38 ਤਾਂ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾਏ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਪੁਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ-ਬਖਤਰ
ਪੁਆਇਆ। 39 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਰਾ ਬਖਤਰ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਅਤੇ
ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਵਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਪਰ
ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਭਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਿਰਆ ਜਾਦਂਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ” ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਤਾਰ
ਿਦੱਤਾ। 40 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਗਂ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਦੀ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜ
ਚੀਕਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਮੁਲਾਇਮ ਿਜਹੇ ਪੱਥਰ ਆਪਣੇ
ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਝੋਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੁਲੇਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਗੋਿਲਆਥ ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਗੋਿਲਆਥ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ

41 ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਗੋਿਲਆਥ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ
ਿਗਆ। ਗੋਿਲਆਥ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਢਾਲ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 42 ਗੋਿਲਆਥ ਨੇ ਦਾਊਦ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਹੱਿਸਆ
ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜੁਆਨ ਮੁੰਡਾ ਹੈ।
43 ਗੋਿਲਆਥ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਡਾਗਂ ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਗਂ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਇਆ ਹੈ?” ਫ਼ੇਰ
ਗੋਿਲਆਥ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਨਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ
ਕੱਢੀਆ।ਂ 44 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਧਰ ਆ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਸ਼ਰੀਰ ਪਿਰੰਿਦਆ-ਂਦਿਰੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਪਾਵਾ।ਂ”

45 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਤਾ ਤਲਵਾਰ, ਢਾਲ ਅਤੇ ਬਰਛਾ
ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਿਲਆ
ਹੈ। ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਇਨੰਾ ਮੰਦਾ ਆਿਖਆ ਹੈ। 46 ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਗਂਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ
ਕਾਵਾ ਂਅਤੇ ਕੁੱਿਤਆ ਂਨੂੰ ਪਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਸਰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਿਰੰਿਦਆ-ਂਦਿਰੰਿਦਆ ਂਅੱਗੇ ਸੁੱਟਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਦਲਾਂ
ਦੀਆ ਂਲੋਥਾ ਂਪੌਣਾ ਂਦੇ ਪੰਛੀਆ ਂਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਰੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਜਾਵੇ ਿਕ ਿਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 47 ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਛੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੁਆਮੀ
ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ
ਦੇਵੇਗਾ।”
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48 ਗੋਿਲਆਥ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ
ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਵੱਲ ਦੌਿੜਆ।

49 ਦਾਊਦ ਨੇ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਗੁਲੇਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖਕੇ ਗੁਲੇਲ ਚੱਲਾ ਿਦੱਤੀ। ਗੁਲੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਿਨਿਕਲਆ ਅਤੇ
ਏਨ ਗੋਿਲਆਥ ਦੀਆ ਂਦੋਨਾ ਂਅੱਖਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਜਾਕੇ ਵੱਿਜਆ ਅਤੇ ਜਾ ਉਸ ਦੇ
ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਖੁੱਭ ਿਗਆ ਅਤੇ ਗੋਿਲਆਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ।

50 ਇਉਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਗੁਲੇਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ
ਹੀ ਹਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੂੰ ਗੁਲੇਲ ਨਾਲ ਰੋੜਾ ਮਾਰਕੇ ਹੀ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ। ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 51 ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਭੱਜਕੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫ਼ੜ੍ਹ ਕੇ ਿਮਆਨੋ ਿਖੱਚ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਕੇ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।
ਇਉਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਿਰਆ।

ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਾਇਕ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਤਾ ਂਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। 52 ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ
ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਤੀਕ ਵੰਗਾਰਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਮਗਰ
ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਸਆਰੈਮ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਗੱਥ ਅਤੇ ਅਕਰੋਨ
ਤੀਕ ਮਾਰਦੇ ਵੱਢਦੇ ਗਏ। 53 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਮਗਰੋਂ ਹਟ
ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਡੇਿਰਆ ਂਨੂੰ ਲੁੱਟ ਿਲਆ।

54 ਦਾਊਦ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦਾ ਿਸਰ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ।

ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਭੈਅ ਦੇਣਾ

55 ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਗੋਿਲਆਥ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਜਾਦਂੇ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ। ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਤਦ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਬਨੇਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਅਬਨੇਰ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਿਕਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈ?”

ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੀ ਸੌਂਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ?”
56 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾ, ਜਾਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਿਪਉ

ਕੌਣ ਹੈ?”
57 ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਗੋਿਲਆਥ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾ ਂਅਬਨੇਰ ਉਸ ਨੂੰ

ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦਾ ਿਸਰ
ਸੀ।

58 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਨੌਜੁਆਨ! ਤੇਰਾ ਿਪਉ ਕੌਣ ਹੈ?”
ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਯੱਸੀ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ

ਹਾ।ਂ”

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਗੂੜ੍ਹੇ ਿਮੱਤਰ

ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹਿਟਆ ਤਾ ਂਯੋਨਾਥਾਨ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਿਗਆ। ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ। 2 ਉਸ

ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। 3 ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 4

ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ, ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਟੀ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।

ਸ਼ਾਊਲ ਉਸਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਾਚਦਾ ਿਰਹਾ

5 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਲੜਾਈਆ ਂਿਵੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜੰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਿਰਹਾ। ਿਫ਼ਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ
ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। 6 ਦਾਊਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ
ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਔਰਤਾ ਂਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੀਆ ਂਤਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਮਲ ਸੱਕਣ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੱਚਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਢੋਲ

ਵਜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਰਬਤ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ
ਲੋਕ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ। 7 ਔਰਤਾ ਂਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆ:ਂ
“ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ
ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੱਖਾ ਂਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ।”
8 ਔਰਤਾ ਂਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ

ਕਰੋਧ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਔਰਤਾ ਂਆਖਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਲੱਖਾ ਂਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ।” 9 ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਉੱਪਰ ਕੜੀ
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ।

ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਣਾ

10 ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਪਰ
ਵੱਸ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਬਲਕੁਲ ਜੰਗਲੀ ਪਾਗਲਾ ਂਵਾਗਂ ਵਤੀਰਾ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦਾਊਦ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਬਤ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ
ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 11 ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਗਂ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਿਵੰਨ੍ਹ ਦੇਵਾਗਂਾ।” ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ
ਸਾਗਂ ਉਸ ਵੱਲ ਸੁੱਟੀ ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੋਨੋਂ  ਵਾਰੀ ਬਚ ਿਨਕਿਲਆ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਭੈਅ ਖਾਦਂਾ ਸੀ। 13 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ 1,000 ਿਸਪਾਹਈਆ ਂਉੱਪਰ
ਕਮਾਡਂਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ।
14 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਜਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਿਮਲਦੀ। 15 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਜਦ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੜੀ
ਕਾਮਯਾਬੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗਾ। 16 ਪਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਖਾਿਤਰ
ਲਿੜਆ ਸੀ।

ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ

17 ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਚਾਲ
ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡੀ ਧੀ ਮੇਰਬ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜਾ
ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਜਾਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ
ਲੜਾਈਆ ਂਵੀ ਲਿੜਆ ਕਰੇਂਗਾ।” ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ, “ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੇਗਾ।”

18 ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਮੇਰਾ
ਖਾਨਦਾਨ ਇਨੰਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾ।ਂ”

19 ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ
ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਮਹੋਲਾਠੀ ਅੰਦਰੀਏਲ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ
ਗਈ।

20 ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਮੀਕਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੀਕਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਸੁਣਕੇ
ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। 21 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੀਕਲ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਆਪੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰ
ਸੁੱਟਣਗੇ।” ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ
ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।”

22 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਦਾਊਦ ਨਾਲ
ਇੱਕਿਲਆ ਂਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ, “ਵੇਖ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਉਸਦੀ
ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

23 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਉਪਰੰਤ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਨਣਾ
ਇਨੰਾ ਸੌਖਾ ਿਪਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਿਵਆਹੁਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਕੰਗਾਲ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਧਾਰਣ ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਕੀ
ਹੈ?”

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 17:48 210 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 18:23
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24 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਆਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਿਹ ਿਦੱਤਾ। 25 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖੋ, ‘ਦਾਊਦ, ਰਾਜਾ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਧੀ ਖਾਿਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਹੇਜ਼ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਿਵਆਹ
ਵਾਸਤੇ 100 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਖੱਲਾ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’” ਇਹ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਇੱਕ
ਗੁਪਤ ਿਵਉਂਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।

26 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਜਾਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਹੀਆ।ਂ
ਦਾਊਦ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਟਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੁਆਈ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ
ਤਾ ਂਉਹ ਝਟ੍ਟ ਮੰਨ ਿਗਆ। 27 ਸਭ ਕੁਝ ਇਨੰੀ ਜਲਦੀ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦਾਊਦ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਿਸਪਾਹੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 200 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਚਮੜੀਆ ਂਿਲਆਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੁਆਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ।

ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੀ। 28 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਵੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 29 ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਭੈਅ ਖਾਣ
ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ।

30 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨਾਲ
ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਦਾਊਦ
ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾ ਿਵੱਚ
ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ।

ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਪਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੜਾ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ

ਿਕ, “ਸਤਰਕ ਰਹੀ! ਸ਼ਾਊਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ
ਸਵੇਰੇ ਜਾਕੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਲੁਕ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨਾਲ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਉੱਥੇ ਖਲੋਵਾਗਂੇ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਂਗਾ ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਉ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੇਖਾਗਂਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ।”

4 ਸੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ
ਿਵਗਾਿੜਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ। 5 ਦਾਊਦ ਨੇ ਤਾਂ
ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖੱਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਕੇ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ (ਗੋਿਲਆਥ) ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ
ਮਾਿਰਆ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਿਜੱਤ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਕਉਂ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਹ ਨਜ਼ਰ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।”

6 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਆਿਖਆ,
“ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ੌਂਹ, ਦਾਊਦ ਮਾਿਰਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

7 ਤਾ ਂਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਭ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਦੱਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ
ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਗਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।

ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

8 ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਫ਼ੇਰ ਫ਼ਿਲਸਿਤਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ
ਿਗਆ। ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। 9 ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਊਲ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਗਂ ਫ਼ੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਬਰਬਤ ਵਜਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ। 10 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਗਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਖੋਭਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ
ਿਵੱਚ ਖੋਭਣਾ ਚਾਿਹਆ ਪਰ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਦ ਿਗਆ ਤਾ ਂਸਾਗਂ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਦਾਊਦ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਿਗਆ।

11 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਕਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾ! ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੂੰ ਨੱਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਕੱਲ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ।” 12 ਤਾਂ

ਮੀਕਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਿਸਉਂ ਥੱਲੇ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਕੇ ਉੱਥੋਂ
ਨੱਸ ਿਗਆ। 13 ਤਦ ਮੀਕਲ ਨੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ
ਲੰਮਾ ਪਾ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰਾਹਣੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ।

14 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਲੈ ਆਉ। ਪਰ
ਮੀਕਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਦਾਊਦ ਿਬਮਾਰ ਹੈ।”

15 ਆਦਮੀ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਿਕਹਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ
ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਹੀ
ਛੱਡਾਗਂਾ।”

16 ਹਲਕਾਰੇ ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਫ਼ੜਨ ਲਈ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਕੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁੱਤ
ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਿਸਰਹਾਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਹਨ।

17 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇਉਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਭੱਜ ਿਗਆ?”

ਮੀਕਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ’ਚ ਿਕਹਾ, “ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ।”

ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ

18 ਦਾਊਦ ਭੱਜਕੇ, ਬਚਕੇ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। ਦਾਊਦ
ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਭ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਟੋਲੀ ਠਿਹਰੀ
ਸੀ ਦਾਊਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਿਰਆ ਸੀ।

19 ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਦਾਊਦ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਕਤੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਰੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹਲਕਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਪਰ
ਿਜਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਦਮੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਬੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਉਸ ਟੋਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹਲਕਾਿਰਆ ਂਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗੰਮੀ
ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ।

21 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ।
ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ
ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 22 ਅਖੀਰ
ਸ਼ਾਊਲ ਆਪ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖੂਹ ਸੇਕੂ ਿਵੱਚ ਹੈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ
ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸਮੂਏਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?”

ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ।”
23 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ

ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਵੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ
ਉਹ ਤੁਰਦਾ-ਤੁਰਦਾ ਰਾਮਾਹ ਤੋਂ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਆਖੀ ਿਗਆ। ਿਫ਼ਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ। 24 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ
ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਆਖਦਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਨੰਗਾ ਿਪਆ ਿਰਹਾ।

ਤਾ ਂਹੀ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ, “ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਨਬੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ?”

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਤਦ ਦਾਊਦ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜਕੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ?
ਤੇਰਾ ਿਪਉ ਿਕਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?”

2 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਿਪਉ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਾ ਂਵੱਡੀ ਪਰ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਇਹ
ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਨਹੀਂ!
ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

3 ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰਾ ਿਪਉ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਂ
ਗੂੜੇ ਿਮੱਤਰ ਹਾ।ਂ ਤੇਰੇ ਿਪਉ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਉਹ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ।’ ਪਰ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅਤੇ
ਮੌਤ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਕਦਮ ਦੀ ਿਵੱਥ ਹੈ।”

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 18:24 211 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 20:3
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4 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ”

5 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ
ਿਦਨ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੇਤਾ ਂ’ਚ
ਲੁਕੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ। 6 ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਿਪਉ ਵੇਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ
ਆਖੀਂ, ‘ਦਾਊਦ ਬੈਤਲਹਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਪਨੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੋਣੀ
ਸੀ। ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਇਹ ਦਾਵਤ
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਗੀ।’ 7 ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਿਪਉ ਕਹੇ, ‘ਠੀਕ ਹੈ।’ ਤਾਂ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਚ ਿਗਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਿਪਉ ਨੂੰ ਕਰੋਧ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਇਸ ਲਈ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾ ਂਤਾ ਂਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ
ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰ ਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਉਹ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਂ।”

9 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ ਇਝੰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਪਉ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ
ਖਬਰ ਕਰਾਗਂਾ।”

10 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਖਬਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ
ਿਪਉ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਮਾੜਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ?”

11 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚੱਲ, ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਚੱਲੀਏ।” ਤਾ ਂਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਖੇਤਾ ਂਵੱਲ ਚੱਲੇ ਗਏ।

12 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਖਬਰ ਰੱਖਾਗਂਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਪਉ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹੋ
ਿਜਹੇ ਿਖਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਾ ਂਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਿਵੱਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਜਾ ਂਮਾੜੇ। ਿਫ਼ਰ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਾਗਂਾ।
13 ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਿਪਉ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ
ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖੀ-ਸਾਦਂੀ ਭਜਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਝੰ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਕਰੇ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਿਪਉ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਰਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। 14 ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ ਂਤਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਾ।ਂ 15 ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਮੋ ਕਰਮ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਂ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। 16 ਫ਼ੇਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਿਲਆਦਂੀ।”

17 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਸੌਂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ। ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਸਮਝ, ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

18 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੀ ਰਾਤ
ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੀ ਥਾ ਂਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾ ਂਮੇਰਾ ਿਪਉ ਵੇਖੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 19

ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਹ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਛੁਿਪਆ ਰਹੀਂ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ
ਿਦਨ ਲੁਿਕਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਓਹਲੇ
ਉਡੀਕ ਕਰੀਂ। 20 ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਝੰ ਨਾਟਕ
ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਿਰਹਾ ਹੋਵਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੀਰ ਛੱਡਾਗਂਾ। 21 ਤਦ
ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੀਰ ਲੱਭਕੇ ਿਲਆਉਣ ਨੂੰ ਆਖਾਗਂਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਾ,ਂ
ਵੇਖ ਤੀਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਨ ਲੱਭਕੇ ਿਲਆ ਤਾ ਂਤੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਵੀਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਫ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਮਝੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ ਿਕ ਕੋਈ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਹੀਂ। 22 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾ ਂਿਕ, ‘ਵੇਖ ਤੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਦੂਰ ਹਨ ਤਾ ਂਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾਵੀਂ।’ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੱਸ ਜਾਣ
ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੈ। 23 ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਇਆ,
ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ। ਯਹੋਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਖੀ ਹੈ।”

24 ਤਦ ਦਾਊਦ ਖੇਤਾ ਂ’ਚ ਲੁਕ ਿਗਆ।

ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਦਾਵਤ ਿਵੱਚ ਵਤੀਰਾ

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠ ਿਗਆ। 25 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜੱਥੇ, ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਬੈਠ ਿਗਆ। ਯੋਨਾਥਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਬਨੇਰ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ
ਅਗਾਹਂ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। 26 ਉਸ ਿਦਨ ਸ਼ਾਊਲ

ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣੀ ਹੋਈ
ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।”

27 ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਦਨ ਸੀ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਦੀ
ਕੁਰਸੀ ਫ਼ੇਰ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਆਇਆ?”

28 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੈਤਲਹਮ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਆਿਗਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। 29 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ‘ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਉੱਥੇ
ਬਲੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਮੱਤਰ ਹਾ ਂਤਾ ਂਤੂੰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣ ਜਾਣ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀ
ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਿਕਆ।’”

30 ਸ਼ਾਊਲ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਅਵੱਿਗਆਕਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਵਰਗਾ
ਹੀ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਨਾਊਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾਗ ਹੈਂ। 31 ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬਣ ਸੱਕੇਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ
ਕਦੇ ਿਮਲੇਗਾ। ਜਾ, ਹੁਣੇ ਜਾਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।”

32 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ? ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ?”

33 ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸਾਗਂ ਸੁੱਟਕੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
ਚਾਿਹਆ ਤਾ ਂਯੋਨਾਥਾਨ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰ
ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 34 ਯੋਨਾਥਾਨ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆਕੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ।
ਯੋਨਾਥਾਨ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਨੰਾ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੰਾ ਗੁੱਸਾ
ਚਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਦਾਵਤ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ-ਖਾਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਯੋਨਾਥਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਿਪਉ
ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣਾ

35 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਖੇਤਾ-ਂਪੈਲੀਆ ਂਵੱਲ ਿਗਆ। ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ। 36 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਦੌੜ। ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੀਰ ਮੈਂ ਛੱਡੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਕੇ ਿਲਆ।” ਮੁੰਡੇ
ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਤੀਰ ਛੱਿਡਆ।
37 ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਜੱਥੇ ਤੀਰ ਿਡੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੀਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰੇ ਿਡੱਗੇ ਹਨ।” 38 ਿਫ਼ਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦੀ
ਗਰਿਜ਼ਆ, “ਜਲਦੀ ਕਰ! ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ! ਜਲਦੀ ਫ਼ੜਕੇ ਿਲਆ! ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ
ਰਿਹ!” ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੀਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। 39

ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਿਵੱਚਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਸਰਫ਼ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 40 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ।”

41 ਮੁੰਡਾ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਲੁਕਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ
ਿਗਆ। ਜੋ ਿਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਹੇਠਾ ਂਝੁਿਕਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਕੇ ਰੋ
ਪਏ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਵੱਧੇਰੇ ਰੋਇਆ।

42 ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸੁੱਖੀਸਾਦਂੀ ਜਾ। ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਦੋਨਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਉਂ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰੇ-ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ-ਮੇਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਸੋ ਤੂੰ
ਹੁਣ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਜਾ।”

ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਹੀਮਲਕ ਜਾਜਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ

ਤਦ ਦਾਊਦ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਹਰ ’ਚ ਪਰਤ
ਆਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੌਬ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਹੀਮਲਕ ਨਾਮ ਦੇ
ਜਾਜਕ ਵੱਲ ਿਗਆ।
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ਅਹੀਮਲਕ ਵੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਪਰ ਉਹ ਡਰ
ਨਾਲ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਡਰਿਦਆ ਂਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਇੱਕਲਾ
ਿਕਉਂ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?”

2 ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਹੀਮਲਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਦੇਕੇ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ, ‘ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।’ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਥਾ ਂਦੱਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਿਮਲਣਾ ਹੈ। 3 ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆ ਂਜਾ ਂਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ।”

4 ਜਾਜਕ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਟੀਆ ਂਹਨ। ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਰੋਟੀਆ ਂਖਾ
ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”

5 ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਆਮ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰ ਮੇਰੇ
ਆਦਮੀ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਤਾ ਂਇਹ ਗੱਲ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ
ਕਾਰਜ ਹੀ ਬੜਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ।”

6 ਉੱਥੇ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਟੀਆ ਂਤੋਂ ਿਸਵਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ
ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆ ਂਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਇਹ ਉਹ ਰੋਟੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ
ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਰੱਖਦਾ
ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

7 ਉਸ ਿਦਨ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਸਪਾਿਹਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਅਦੋਮੀ ਦੋਏਗ ਸੀ। ਦੋਏਗ ਸ਼ਾਊਦ ਦੇ ਅਯਾਲੀਆ ਂਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।

8 ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਹੀਮਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨੇਜਾ ਜਾ ਂਤਲਵਾਰ
ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਿਵੱਚ ਤੁਰਨਾ ਿਪਆ ਿਕਉਂਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ
ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਜਾ ਂਹੋਰ ਕੋਈ
ਹਿਥਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।”

9 ਜਾਜਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਤਾ ਂਕੇਵਲ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਗੋਿਲਆਥ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਲਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਿਰਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੀ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦਉ। ਗੋਿਲਆਥ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਿਜਹੀ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਦਾਊਦ ਦਾ ਗਥ ਿਵੱਚ ਵੈਰੀ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ

10 ਉਸ ਿਦਨ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਗਥ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਕੀਸ਼
ਕੋਲ ਿਗਆ। 11 ਆਕੀਸ਼ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਦਾਊਦ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ’ਚ ਗੁਨਗਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਨੱਚਦੇ ਅਤੇ ਇਹ
ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ:
“ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਵੈਰੀ ਮਾਰੇ
ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੱਖਾ ਂਵੈਰੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ।”
12 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਦੇਕੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਕੀ

ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਦ ਉਹ ਗਥ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਕੀਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਰਆ। 13 ਤਾਂ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਕੀਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਝੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ
ਿਦਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਉੱਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ ਆਪਣੀ
ਦਾੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਣ ਿਦੱਤਾ।

14 ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਇਹ
ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਿਲਆਏ ਹੋ? 15 ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਮਲੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਸ ਕਮਲੇ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਵੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਿਲਆ ਂਵਰਗੇ
ਕਰਤਬ ਕਰੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣਾ।”

ਦਾਊਦ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਜਾਣਾ

ਦਾਊਦ ਗਥ ਤੋਂ ਵੀ ਿਨਕਲ ਕੇ ਅਦੁੱਲਾਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਭੱਜ
ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਿਕ ਦਾਊਦ ਅਦੁੱਲਾਮ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਉੱਥੇ

ਆਏ। 2 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਖਾ ਂਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ
ਲੋਕ ਸਨ, ਕੁਝ ਕਰਜਾਈ ਿਕਸਮ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਦੁੱਖੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਆਗੂ ਮੰਿਨਆ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 400 ਮਨੁੱਖ ਸਨ।

3 ਦਾਊਦ ਅਦੁੱਲਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਿਮਸਫ਼ੇਹ ਨੂੰ
ਆਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਅਤੇ ਿਪਉ ਉੱਥੋਂ ਿਨਕਲਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ,
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਲਵਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।” 4

ਇਝੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਛੱਿਡਆ। ਜਦ
ਤੀਕ ਦਾਊਦ ਿਕਲ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੀ
ਠਿਹਰੇ।

5 ਪਰ ਗਾਦ ਨਬੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਕਲ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਹੀਂ। ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾਹ।” ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਦਾਊਦ ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਰਕੇ ਹਾਰਥ ਦੇ
ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਅਹੀਮਲਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ

6 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ
ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਝਾਊ ਦੇ ਿਬਰੱਖ ਹੇਠਾ ਂਆਪਣੀ ਬਰਛੀ ਹੱਥ ’ਚ ਫ਼ੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। 7 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜ੍ਹੇ
ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਿਬਨਯਾਮੀਿਨਓ ਸੁਣੋ! ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਯੱਸੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ (ਦਾਊਦ) ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਅਤੇ ਦਾਖਾ ਂਦੇ ਬਾਗ ਦੇਵੇਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਅਤੇ 1,000 ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਉੱਪਰ
ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। 8 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਿਮਲਕੇ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਏਕਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਿਮਲਕੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੁਪਤ ਿਵਉਂਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨਾਲ
ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਹੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਦ ਿਕ ਯੋਨਾਥਾਨ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੇਹ
ਿਦੱਤੀ। ਤਾ ਂਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

9 ਤਦ ਦੋਏਗਾ ਅਦੋਮੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਟਿਹਲੂਆ ਂਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਬ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਅਹੀਟਬੂ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਲਕ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। 10 ਅਹੀਮਲਕ ਨੇ ਦਾਊਦ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਗੋਿਲਆਥ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਿਦੱਤੀ।”

11 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾਜਕ ਫ਼ੜਕੇ ਿਲਆਉਣ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਅਹੀਟਬੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨੂੰ ਨੋਬ ਤੋਂ ਫ਼ੜਕੇ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਸਾਰੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। 12 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਅਹੀਮਲਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ
ਅਹੀਟਬੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ਰਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ!”

ਅਹੀਮਲਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੀ, ਮਾਿਲਕ!”
13 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਅਹੀਮਲਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਅਤੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ

ਿਵਰੁੱਧ ਗੋਂਦਾ ਿਕਉਂ ਗੁੰਦੀਆ?ਂ ਤੂੰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਿਦੱਤੀ। ਤੂੰ
ਉਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਊਦ ਠੀਕ ਮੇਰੇ
ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

14 ਅਹੀਮਲਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਦਾਊਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਨੰਾ ਭਰੋਸੇਮਂਦ ਨਹੀਂ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਦਾਊਦ।
ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੁਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਨਾ ਂਦਾ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15

ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਦਾਊਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ
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ਕੀਤੀ। ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਂਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਉੱਤੇ
ਤੁਹਮਤ ਨਾ ਲਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

16 ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਹੀਮਲਕ! ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਦੀ
ਮੌਤ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ।” 17 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰਬਾਨਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਜਾਉ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਉ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੱਖ
ਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਦਾਊਦ ਬਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਦੱਿਸਆ।”

ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 18 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਏਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਦੋਏਗ! ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ।” ਤਾ ਂਉਸ ਿਦਨ ਦੋਏਗ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਸਮੇਤ 85 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ। 19 ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੋਬ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ। ਦੋਏਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ,ਂ ਔਰਤਾ,ਂ
ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਿਚਆ ਂਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਭ
ਗਊਆ,ਂ ਖੋਿਤਆ, ਭੇਡਾ ਂਸਭ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।

20 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਅਬਯਾਥਾਰ ਸੀ ਬਚ
ਿਗਆ। ਅਬਯਾਥਾਰ ਅਹੀਟਬੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਗਰ
ਲੱਗ ਿਗਆ ਸੀ। 21 ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ। 22 ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤਾ ਂਉਸੇ ਿਦਨ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਅਦੋਮੀ ਦੋਏਗ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੀ
ਤਾ ਂਇਹ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਿਪਉ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਦਾ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ 23 ਸ਼ਾਊਲ ਜੋ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ
ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹ। ਡਰ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਰਹੇਂਗਾ।”

ਕਈਲਾਹ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ! ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਕਈਲਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖਲਵਾਿੜਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾ ਂਚੋਰੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ।”

2 ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ! ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾ?ਂ”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਲੜਕੇ ਕਈਲਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਅ।”

3 ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾ।ਂ ਤਾ ਂਸੋਚਕੇ ਵੇਖ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ
ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਗਂੇ ਿਜੱਥੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿਕੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ।”

4 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੂੰ
ਕਈਲਾਹ ਿਵੱਚ ਜਾ। ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਗਂਾ।”
5 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਕਈਲਾਹ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਲੁੱਟ
ਿਲਆਏ। ਇਉਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਈਲਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। 6 (ਜਦੋਂ
ਅਬਯਾਥਾਰ ਭੱਜਕੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਏਫ਼ੋਦ ਵੀ
ਸੀ।)

7 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਇਸ ਵਕਤ ਕਈਲਾਹ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਬੋਿਲਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!
ਉਸ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਜਸਦੇ ਬੂਹੇ ਅਤੇ ਸਲਾਖਾ ਂਹਨ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ।” 8 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਕਈਲਾਹ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਉੱਤੇ ਕੂਚ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਏ।

9 ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਏਫ਼ੋਦ ਲੈ ਆ।”

10 ਦਾਊਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਮੈਂ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਮੇਰੇ ਕਾਰਣ ਕਈਲਾਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। 11 ਕੀ ਸ਼ਾਊਲ ਕਈਲਾਹ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ? ਕੀ
ਕਾਈਲਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ

ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ?”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਊਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ।”
12 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਕਈਲਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ

ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ?”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ ਂਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਗੇ।”
13 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਕਈਲਾਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੋਈ 600 ਦੇ

ਕਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਇਉਂ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਥਾਂ
ਤੋਂ ਥਾ ਂਭੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਦਾਊਦ ਕਈਲਾਹ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਭੱਜ
ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਗਆ।

ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ

14 ਦਾਊਦ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਕਆ ਿਕਿਲ੍ਹਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾਕੇ
ਿਰਹਾ। ਦਾਊਦ ਉਜਾੜ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ੀਫ਼ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਕੇ ਿਰਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼
ਸ਼ਾਊਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਣ
ਿਦੱਤਾ।

15 ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦ ਦਾਊਦ ਜ਼ੀਫ਼ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੋਰੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ
ਡਰ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। 16 ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਹੋਰੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ ਤਾ ਂਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਿਨਸ਼ਚਾ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 17 ਯੋਨਾਠਾਨ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਡਰ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਸ਼ਾਊਲ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਿਵਗਾੜ
ਸੱਕਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵਾਗਂਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਿਪਉ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।”

18 ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਿਫ਼ਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਹੋਰੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਰਹਾ।

ਜ਼ੀਫ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ

19 ਤਦ ਜ਼ੀਫ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਦਾਊਦ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਲੁਕਦਾ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ
ਉਹ ਹੋਰੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਪੱਕੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਹਨੀਲਾਹ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਜੋ ਯਸੀਮੋਨ
ਦੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਸੋ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਜਦ ਚਾਹੇਂ
ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਜਦ ਆਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰੀਏ।”

21 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਕਰੇ। 22 ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖਬਰ ਿਲਆਵੋ। ਵੇਖੋ, ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ
ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਠਿਹਿਰਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਿਕ ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਿਕਸਨੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ? ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਹੈ ਿਕਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਮੁਰੱਖ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। 23 ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੁਕਣ ਦੇ ਿਟਕਾਿਣਆ ਂਬਾਰੇ
ਪਤਾ ਲਗਾਕੇ ਿਲਆਵੋ। ਿਫ਼ਰ ਆਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਖਬਰ ਕਰਨਾ। ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਗਂਾ ਜੇਕਰ ਦਾਊਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਲੱਭ ਲਵਾਗਂਾ। ਿਫ਼ਰ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭ
ਲਵਾਗਂਾ।”

24 ਤਾ ਂਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ੀਫ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ
ਬਾਦ ਉੱਠ ਿਗਆ।

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਮਾਓਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਗਏ। ਇਸ ਵਕਤ
ਉਹ ਯਸ਼ੀਮੋਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸਨ। 25 ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਥੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਿਨਕਲੇ ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤਦ ਦਾਊਦ
ਮਾਓਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ “ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ” ਵੱਲ ਉਤਰ ਿਗਆ। ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਦਾਊਦ ਮਾਓਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ
ਲਈ ਉਸੇ ਥਾ ਂਵੱਲ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਦਾਊਦ ਸੀ।

26 ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ
ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਦਾਊਦ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਊਲ
ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਸਪਾਹੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਨ।
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27 ਤਦ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਜਲਦੀ
ਕਰ! ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

28 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨਾਲ
ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ “ਿਤਲਕਵੀਂ
ਚੱਟਾਨ” ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਿਕ “ਿਰਹਾਈ ਦੀ ਚੱਟਾਨ।” 29 ਦਾਊਦ ਉੱਥੋਂ
ਿਨਕਲਕੇ ਏਨ-ਗਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੱਕੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਫ਼ਿਲਸਿਤਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਿਪਆ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਦਾਊਦ ਹੁਣ ਏਨ-ਗਦੀ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੈ।”

2 ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ 3,000 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੀਆ ਂਦੀ ਚੱਟਾਨ ਵੱਲ ਲੱਿਭਆ। 3

ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੱਭਿਦਆ ਂਹੋਇਆ,ਂ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਵਾੜੇ ਕੋਲ
ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਗੁਫ਼ਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਥੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। 4 ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਿਦਨ
ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇਵੇਆਗਂਾ ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਕਰੀਂ।’”

ਤਦ ਦਾਊਦ ਰੀਂਗਦਾ-ਰੀਂਗਦਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ। ਤਦ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਚੋਗੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਪਾੜੀ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ।
5 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਚੋਗੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਲੱਗਾ।
6 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰ ਅਿਜਹਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਆਰਾ
ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।” 7 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਆਪਣੇ
ਸਾਥੀਆ ਂਨੂੰ ਿਝੜਕਣ ਲਈ ਕਹੀਆ।ਂ ਦਾਊਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ
ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ।

ਸ਼ਾਊਲ ਗੁਫ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 8 ਦਾਊਦ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਿਲਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਲਲਕਾਿਰਆ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ!”

ਸ਼ਾਊਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਪੱਛੇ ਮੁਿੜਆ। ਦਾਊਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਿਗਆ। 9 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਕਉਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ, ‘ਦਾਊਦ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਕਰਦਾ
ਿਪਆ ਹੈ?’ 10 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ! ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾਂ
ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ,
ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ
ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਸ਼ਾਊਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।’ 11 ਇਹ ਵੇਖ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਚੋਗੇ ਦੀ
ਕੰਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ
ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਿਵੱਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰੀਆ ਂਵਾਗਂ ਮੇਰਾ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 12 ਚੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇਸਦਾ
ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਦੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ
ਉਸਦਾ ਦੰਡ ਦੇਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਗਂਾ। 13 ਇੱਕ ਪੁਰਾਨੀ
ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਿਕ,
‘ਬੁਿਰਆ ਂਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’
“ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ

ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂਾ। 14 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਕਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਭਲਾ ਇੱਕ ਮੋਏ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ
ਿਪੱਸੂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? 15 ਇਸ ਦਾ ਿਨਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ।
ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾ।ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਬਚਾਵੇਗਾ।”

16 ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਬੋਲ ਹਿਟਆ ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਦਾਊਦ! ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ!
ਕੀ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ?” ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 17 ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਹਾ ਂਤੂੰ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ

ਮੈਂ ਗਲਤ। ਤੂੰ ਤਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 18 ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਨੇਕਨਾਮੀਆ ਂਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਕੀਤੀਆ।ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ। 19 ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ
ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ
ਭਲਾਈ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। 20 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਤੂੰ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗਾ। 21 ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਉਂ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਮੇਰੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਉ ਦੀ
ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ।”

22 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ ਿਕ ਉਹ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ
ਿਗਆ। ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਿਕਲੇ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ।

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਨਾਬਾਲ

ਸਮੂਏਲ ਮਰ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕਤਰ ਹੋਕੇ
ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ
ਘਰ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ।

ਤਦ ਦਾਊਦ ਪਾਰਾਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਆ ਿਗਆ। 2 ਮਾਓਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ
ਹੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ 3,000 ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ 1,000
ਬੱਕਰੀਆ ਂਸਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਸਲਿਸਲੇ ਿਵੱਚ
ਸੀ। 3 ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਾਬਾਲ ਸੀ। ਨਾਬਾਲ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਗੈਲ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ
ਬੁਧੀਮਾਨ ਔਰਤ ਸੀ ਪਰ ਨਾਬਾਲ ਬੜਾ ਿਨਰਦਯੀ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਿਲਮ ਆਦਮੀ
ਸੀ।

4 ਤਦ ਦਾਊਦ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਨਾਬਾਲ
ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਉੱਨ ਕਤਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 5 ਦਾਊਦ ਨੇ ਨਾਬਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਜੁਆਨ ਭੇਜੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਲ ਿਵੱਚ
ਜਾਕੇ ਨਾਬਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛੋ।” 6 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਬਾਲ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਿਲਆ, “ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ
ਪਿਰਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਘਰ-ਪਿਰਵਾਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ
ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਉੱਨ ਕੁਤਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਅਯਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅਯਾਲੀ ਕਰਮਲ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਖੋਿਹਆ। 8 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਛ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਇਹ
ਸੱਚ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੁਆਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਹਮ ਕਰੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ
ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਦੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਿਤਰ ਉਹ
ਉਪਕਾਰ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਿਮੱਤਰ, ਦਾਊਦ।”

9 ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਬਾਲ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦਾ (ਦਾਊਦ) ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਕੇ
ਨਾਬਾਲ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। 10 ਪਰ ਨਾਬਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕਮੀਨਗੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਦਾਊਦ ਹੈ ਕੌਣ? ਕੌਣ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਿਜਹੇ ਬੜੇ
ਸੇਵਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ! ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ
ਹੈ। 11 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾ ਂਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਾਸ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾਂ
ਦੀ ਉੱਨ ਕੁਤਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।”

12 ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ। 13 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸਭ ਆਪੋ-
ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਬੰਨ੍ਹੋ ।” ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਆਪੋ-
ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਬੰਨ੍ਹੀਆ।ਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ
ਅਤੇ 200 ਆਦਮੀ ਰਸਦ ਲਈ ਿਪੱਛੇ ਠਿਹਰੇ।

ਅਬੀਗੈਲ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ

14 ਨਾਬਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੀਵੀ ਅਬੀਗੈਲ ਨੂੰ ਜਾਕੇ
ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਨਾਬਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ।

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 23:27 215 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 25:14
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15 ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਅਸੀਂ
ਰਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਭੇਡਾ ਂਨਾਲ ਸਾ ਂਤਾ ਂਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ
ਔਖ ਨਾ ਆਉਣ ਿਦੱਤੀ। 16 ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਸਾਡੀ
ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਲਈ ਿਨਕਲੇ ਸਾ ਂਤਾਂ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਰ ਿਦਵਾਰੀ ਵਾਗਂ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ
ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। 17 ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਅਤੇ
ਿਵੱਚਾਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਂਗੇ? ਨਾਬਾਲ ਇਨੰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ
ਮਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਉੱਪਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰੋਪੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।”

18 ਅਬੀਗੈਲ ਨੇ ਬੜੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ 200 ਰੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ
ਬੋਤਲਾ ਂਮੈਅ ਦੀਆ,ਂ ਿਰੰਨ੍ਹੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਪੰਜ ਭੇਡਾ,ਂ ਪੰਜ ਟੋਕਰੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਿਣਆਂ
ਦੇ, 100 ਗੁਛਾ ਸੌਗੀ ਦਾ, ਅਤੇ 200 ਿਪੰਨੀਆ ਂਅੰਜੀਰਾ ਂਦੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਖੋਿਤਆਂ
ਉੱਪਰ ਲੱਦ ਿਲਆ। 19 ਤਦ ਅਬੀਗੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹਾ।ਂ” ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਆ।

20 ਅਬੀਗੈਲ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ
ਗਈ। ਹ ਦੂਜੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨੂੰ
ਆਉਂਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਮਲੀ।

21 ਦਾਊਦ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਅਬੀਗੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਮਿਲਆ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਆਖ
ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ
ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਭੇਡ ਨਾ ਗੁਆਚਣ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਉਸਦੀ ਇਨੰੀ ਰਾਖੀ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ। 22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਿਜੰਨੀ ਉਸ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਦੱਸ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਵੀ ਿਜਉਣ ਦੇਵਾ।ਂ”

23 ਉਸੇ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਅਬੀਗੈਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਬੀਗੈਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਝਟ੍ਟ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 24 ਅਤੇ ਆਖਣ ਲਗੀ, “ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਭ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। 25 ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ। ਹੇ ਸੁਆਮੀ, ਉਸੇ
ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ‘ਮੂਰੱਖ’ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੂਰਖ
ਹੀ ਹੈ। 26 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ,
ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਜੰਦ ਦੀ ਸੌਂਹ ਿਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਉਹ ਨਾਬਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ।
27 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਛ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਿਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹਾ,ਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। 28 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲਈ ਿਖਮਾ
ਕਰੋ! ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ-ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਸਭ ਇਸ
ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। 29 ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ
ਬਚਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹਨ ਇਵੇਂ ਲੈ
ਲਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਗੁਲੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਰੋੜਾ। 30 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਸਭ ਭਲਾਈਆ ਂਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੌਲ ਿਨਭਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। 31 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਏਵੇਂ ਹੀ ਿਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖੂਨ ਵਗਾਇਆ ਜਾ ਂਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ। ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਕਰੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ।”

32 ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਗੈਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ’ਚ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ। ਉਸਤਿਤ ਕਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਜਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ। 33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਕਾਰਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ
ਕਰੇ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹਾ ਂਦੇ ਲਹੂ ਵਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ। 34 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੌਂਹ, ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਿਜਆ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਿਕਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾ ਂਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਨਾਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ
ਨਾ ਛੱਡਦਾ।”

35 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਗੈਲ ਦੀ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਜਾ ਂਤੂੰ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੂੰ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਮੌਤ

36 ਅਬੀਗੈਲ ਵਾਪਸ ਨਾਬਾਲ ਕੋਲ ਗਈ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ
ਰਾਿਜਆ ਂਵਾਗਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਅਬੀਗੈਲ ਨੇ ਨਾਬਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਿਸਆ। 37

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦ ਉਸਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉੱਤਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼
ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ ਵਾਗਂ ਆਕੜ ਿਗਆ। 38 ਦਸਾ ਂਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਾਬਾਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।

39 ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਿਕ ਨਾਬਾਲ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਬਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਲੋਇਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਚਾ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਨਾਬਾਲ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾ ਂਕਾਰਣ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਮੁਕਾਇਆ।”

ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਗੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ
ਪੁੱਛਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ। 40 ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਰਮਲ ਿਵੱਚ ਗਏ
ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਅਬੀਗੈਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਦਾਊਦ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਨਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਲੈ
ਆਈਏ।”

41 ਅਬੀਗੈਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਮਾਲਕ (ਦਾਊਦ) ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ”

42 ਅਬੀਗੈਲ ਫ਼ਟਾਫ਼ਟ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹਲਕਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ
ਚੜ੍ਹਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਨੌਕਰਾਣੀਆ ਂਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਗਈ। 43 ਦਾਊਦ ਦੀ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇੱਕ
ਪਤਨੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਅਹੀਨੋਅਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆਂ
ਬਣ ਗਈਆ।ਂ 44 ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਿਵਆਹ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਸ਼ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਗੱਲੀਮੀ ਫ਼ਲਟੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ

ਿਜ਼ਫ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਿਗਬਆਹ ਵੱਲ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਆਕੇ ਬੋਲੇ, “ਦਾਊਦ
ਹਕੀਲਾਹ ਦੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਸ਼ੀਮੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉੱਥੇ
ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

2 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਜ਼ੀਫ਼ ਦੇ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ 3,000 ਿਸਪਾਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ
ਿਗਆ। ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ
ਗਏ। 3 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਹਕੀਲਾਹ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ ਜੋ
ਯਸ਼ੀਮੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਠਿਹਿਰਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ
ਸ਼ਾਊਲ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 4 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਖੁਫ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾ ਂਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ। 5 ਤਦ ਦਾਊਦ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲ ਲੰਮਾ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸੇਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸੁੱਤੇ
ਪਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਊਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ।

6 ਦਾਊਦ ਨੇ ਤਦ ਿਹੱਤੀ ਅਹੀਮਲਕ ਅਤੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੂੰ ਜੋ
ਿਕ ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਦੇਕੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡੇਿਰਆ ਵੱਲ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਕੌਣ ਚੱਲੇਗਾ?”

ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਗਂਾ।”
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7 ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਅਤੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ
ਗਏ। ਸ਼ਾਊਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਬਰਛੀ ਉਸ ਦੇ
ਿਸਰਹਾਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਬੀਨੇਰ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਉਸ ਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। 8 ਤਦ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਿਗਆ
ਕਰੋ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਾਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਿਵੰਨ੍ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ
ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਿਚੱਤ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

9 ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਮਸਹ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਦ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਠਿਹਰੇ? 10 ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਿਦਨ, ਿਜਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਊਲ
ਸੁਭਾਿਵਕ ਮੌਤ ਜਾ ਂਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਸਹ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾ ਚਲਾਵਾ।ਂ ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ
ਿਸਰਾਹਿਣਓ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਡਂਾ ਅਤੇ ਬਰਛੀ ਚੁਕੀਏ ਅਤੇ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ
ਚੱਲੀਏ।”

12 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰਾਹਿਣਓ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਡਂਾ ਅਤੇ ਬਰਛੀ ਚੁੱਕੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਏ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ
ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਵੀ ਨਾ। ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਸਪਾਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਦ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦਰ
ਸਵਾਇਆ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨਾ

13 ਦਾਊਦ ਵਾਦੀਓਁ ਪਾਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪਾਰ
ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ
ਸਨ ਤਾਂ 14 ਦਾਊਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਨੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਨੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਬੀਨੇਰ! ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ?”

ਤਦ ਅਬੀਨੇਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਕੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਲਲਕਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

15 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਨੇਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਭਲਾ ਤੂੰ ਮਰਦ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ?
ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦੁਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ, ਕੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ? ਤਾਂ
ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਕੀ ਇੱਕ
ਸਾਧਾਰਣ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੜ
ਆਇਆ। 16 ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਚੁਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਵੇਖ ਅਤੇ ਵੇਖਕੇ ਦੱਸ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਭਾਡਂਾ ਅਤੇ
ਬਰਛੀ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਸਰਹਾਨੇ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”

17 ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਦਾਊਦ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ! ਕੀ ਇਹ ਤੂੰ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”

ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ ਂਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
18 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਿਕਉਂ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸ ਗੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ?
19 ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੇਕਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਮੰਨ ਲਵੇ
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਦਮ ਜਾਇਆ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਸਰਾਪ ਲੱਗੇ। ਿਜਹੜੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਜਾ, ਜਾਕੇ ਦੂਜੇ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਪੂਜ।’ 20 ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾ
ਮਾਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਵਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਿਪੱਸੂ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਿਨਕਿਲਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ
ਪਹਾੜਾ ਂਉੱਪਰ ਿਤਤ੍ਰਤਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ।”

21 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਥੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਿਗਆ, ਦਾਊਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਤੇਰੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਮੂਰੱਖਤਾਈ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

22 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਰਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਛੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। 23 ਯਹੋਵਾਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ
ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਭਲਮਾਣਸੀ ਦਾ ਫ਼ਲ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਜ
ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਸਹ ਹੋਏ ਉੱਪਰ
ਹੱਥ ਚਲਾਵਾ।ਂ 24 ਵੇਖ! ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਿਦਸੀ
ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਦੁੱਖਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇ।”

25 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ,
ਦਾਊਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੀ
ਹੋਵੇਂਗਾ।”

ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਪਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨਾਲ ਰਿਹਣਾ

ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ, “ਸ਼ਾਊਲ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਿਦਨ ਫ਼ੜੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾ ਂਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਚਕੇ ਿਨਕਲ ਜਾਵਾ।ਂ ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ

ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੱਚ
ਜਾਵਾਗਂਾ।”

2 ਇਉਂ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 600 ਸਾਥੀ ਇਸਰਾਏਲ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਗਥ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਾਓਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕੀਸ਼ ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 3 ਦਾਊਦ, ਉਸ ਦੇ
ਸਾਥੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਟੱਬਰ ਗਥ ਿਵੱਚ ਆਕੀਸ਼ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਦੀਆ ਂਦੋ ਬੀਵੀਆ ਂਅਹੀਨੋਅਮ ਜੋ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਮਲ ਦੇ
ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਬੀਗੈਲ, ਦੋਨੋਂ  ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਕੀਸ਼ ਵੱਲ ਰਹੀਆ।ਂ 4

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਗਥ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

5 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਦਯਾਯੋਗ
ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਥਾ ਂਦੇ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੇਰਾ
ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵੱਚ।”

6 ਉਸ ਿਦਨ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਸਕਲਗ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੀਕ
ਿਸਕਲਗ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦਾ ਹੈ। 7 ਦਾਊਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨਾਲ ਉੱਥੇ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਿਰਹਾ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਆਕੀਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣਾ

8 ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨੇ ਗਸ਼ੂਰੀਆ ਂਅਤੇ ਗਜ਼ਰੀਆ ਂਅਤੇ
ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਕੰਢੇ ਤੀਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਜੱਤ
ਿਲਆ। 9 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾ ਂਔਰਤ
ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਿਜਉਂਦਾ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਇੱਜੜ, ਵੱਗ, ਖੋਤੇ, ਊਠ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ
ਆਿਦ ਸਭ ਲੁੱਟ ਲਈ।

10 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਕੀਸ਼ ਕੋਲ ਪਰਤ ਿਗਆ।
ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਅੱਜ ਤੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਿਕੱਥੇ ਿਗਆ ਸੀ?”
ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ, ਯਰਾਹ ਿਮਏਲੀਆ ਂਅਤੇ
ਕੇਨੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼।” 11 ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਵੀ ਿਜਉਂਦੇ ਆਦਮੀ ਜਾ ਂਔਰਤ ਨੂੰ ਗਥ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ
ਜੀਅ ਗਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਦੱਸ ਦੇਵੇ।”

ਦਾਊਦ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਰਹਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।
12 ਆਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਹੁਣ ਤਾ ਂਇਹ
ਉਮਰ ਭਰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ।”

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰੀ

ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਤਦ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ
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ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਸਾਥੀਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ।”

2 ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ,ਂ ਿਬਲਕੁਲ! ਤਦ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੇਂਗਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਗਂਾ।”

ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਖਾ ਬਣਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ।”

ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਏਨਦੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ

3 ਸਮੂਏਲ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਬੜਾ
ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰਾਮਾਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ।

ਪਿਹਲਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਭੂਤ ਿਮ੍ਰਤਾ ਂਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਸੀ।

4 ਸੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ੂਨੇਮ ਿਵੱਚ ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਡੇਰੇ ਲਾਏ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਗਲਬੋਆ
ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। 5 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੇਖੀ ਤਾ ਂਉਹ ਡਰ
ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। 6 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ
ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਊਰੀਮ ਜਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ। 7 ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੱਭੋ ਜੋ ਭੂਤ ਿਮ੍ਰਤ ਹੋਵੇ ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਗਂਾ ਿਕ ਇਸ
ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?”

ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਿਜਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਏਨਦੋਰ ਿਵੱਚ
ਹੈ!”

8 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾਕੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਿਗਆ।
ਦੋ ਜਨੇ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੂਤ ਿਮ੍ਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਪੁੱਛ ਅਤੇ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਿਲਆਈਂ।”

9 ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕਸ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੀ
ਕੀਤਾ! ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਿਮ੍ਰਤਾ ਂਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਿਰਆ। ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਿਕਸ ਲਈ ਫ਼ਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ
ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?”

10 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਿਮਲੇਗੀ।”

11 ਔਰਤ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਕਸਨੂੰ ਮੰਗਾਵਾ?ਂ”
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ।”
12 ਅਤੇ ਇਝੰ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ

ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਧੋਖਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਤਾ ਂਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ।”

13 ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਡਰ ਨਾ! ਤੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ?”
ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਵੇਿਖਆ।”
14 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ?”
ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦਾ

ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।”
ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ ਸਮੂਏਲ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ

ਟੇਿਕਆ। 15 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸੱਿਦਆ ਹੈ?”

ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ
ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ
ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਿਨਆ ਂ’ਚ
ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ
ਕਰਾ?ਂ”

16 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ
ਿਗਆ ਹੈ। ਸੋ ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਾ ਂਆਪਣੇ
ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ
ਰਾਜ ਖੋਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 18 ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕ

ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ
ਕਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾ ਨਾ ਿਲਆ, ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। 19 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”

20 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਲੰਮਾ ਹੋਕੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਸਮੂਏਲ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਬੜਾ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਾਹ ਸੱਤ ਨਾ
ਬੱਿਚਆ ਂਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ।

21 ਤਦ ਉਹ ਔਰਤ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਤਾਂ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ
ਦਾਸੀ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਕੇ ਜੋ ਤੂੰ
ਿਕਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। 22 ਹੁਣ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਿਫ਼ਰ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾ ਂਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੀਂ।”

23 ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਕਹਾ ਮੰਨ ਿਲਆ। ਉਹ ਭੁੰਿਜਓਁ
ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 24 ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਵੱਛਾ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਟਾਫ਼ਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਨ੍ਹਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਦਬਾਕੇ ਿਬਨਾ ਖਮੀਰ ਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਪਕਾਕੇ
ਬਣਾਈਆ।ਂ 25 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਅੱਗੇ ਖਾਣਾ
ਪਰੋਿਸਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਉੱਠੇ ਅਤੇ
ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਗਏ।

“ਦਾਊਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦਾ”

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਅਫ਼ੇਕ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਝਰਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 2 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਸਰਦਾਰ 100 ਅਤੇ 1,000

ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਪੱਛੇ-
ਿਪੱਛੇ ਆਕੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।

3 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਇਬਰਾਨੀਆ ਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ?”
ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਦਾਊਦ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ

ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ
ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।”

4 ਪਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਕਪਤਾਨ ਆਕੀਸ਼ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਕਹਾ, “ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਇਸ
ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ
ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ (ਸ਼ਾਊਲ) ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। 5

ਦਾਊਦ ਤਾ ਂਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ
ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਿਕ:
‘ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਤਾ ਂਹਜ਼ਾਰਾ ਂਵੈਰੀ ਮਾਰੇ
ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲਖਾ ਂਵੈਰੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ।’”
6 ਤਦ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ

ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 7 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀਂ।”

8 ਦਾਊਦ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਹਾ,ਂ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜ ਵੇਿਖਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦਂਾ?”
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9 ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਵਰਗਾ ਹੈਂ ਪਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਕਪਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ, ‘ਦਾਊਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ।’ 10

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਕਪਤਾਨਾ ਂਦੀਆ ਂਕਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ
ਸੂਰਜ ਚਢ਼ਦੇ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾ ਜਾਵੀਂ।”

11 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਵੱਲ ਚਢ਼ੇ।

ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦਾ ਿਸਕਲਗ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣਾ

ਤੀਜੇ ਿਦਨ, ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਿਸਕਲਗ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ
ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਿਸਕਲਗ ਉੱਤੇ
ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ

ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ। 2 ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉੱਥੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀ
ਬਣਾਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਬੁੱਢੇ-ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਜਾਨੋਂ  ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ, ਿਸਰਫ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।

3 ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਿਸਕਲਗ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਔਰਤਾ,ਂ ਮਰਦ, ਬੱਚੇ, ਧੀਆ-ਂਪੁੱਤਰ ਜਾ
ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। 4 ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਥੀ ਅਿਜਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਰੋਏ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਜ਼ੋਰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਿਪੱਟਦੇ ਰਹੇ।
5 ਅਮਾਲੇਕੀ ਦਾਊਦ ਦੀਆ ਂਦੋਨੋਂ  ਬੀਵੀਆ ਂਿਯਜ਼ਰਾਏਲੀ ਅਹੀਨੋਅਮ ਅਤੇ
ਅਬੀਗੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਰਮਲੀ ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਉੱਠਾਕੇ ਲੈ ਗਏ।

6 ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਦੁੱਖੀ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਣਾਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਪਾਈ। 7

ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਹੀਮਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਇੱਥੇ
ਏਫ਼ੋਦ ਲੈ ਆ।”

8 ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾ?ਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਫ਼ੜ ਸੱਕਾਗਂਾ?”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ! ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗਾ।”

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰੀ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਿਮਲਣਾ

9 ਦਾਊਦ ਨੇ 600 ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬਸੋਰ ਦੀ ਖੱਡ ਤੱਕ
ਆਏ ਅਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਇਸ ਲਈ ਰਹੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਇਨੇੰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕ ਚੱਲਣੋ
ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਅਤੇ 400 ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ।

11 ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪੈਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਮਸਰ ਦਾ ਆਦਮੀ
ਿਮਿਲਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਾਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ। 12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਦੀ ਿਪਂਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਗੁਛੇ ਸੌਗੀ ਦੇ ਿਦੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਕੇ ਥੋੜੀ ਹੋਸ਼
ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਂਅਤੇ ਿਤੰਨ ਰਾਤਾ ਂਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ।

13 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ
ਆਇਆ ਹੈਂ?”

ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਅਮਾਲੇਕੀ ਦਾ
ਗੁਲਾਮ ਹਾ।ਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾ ਂਮੇਰਾ ਮਾਿਲਕ ਮੈਨੂੰ
ਛੱਡ ਿਗਆ। 14 ਅਸੀਂ ਕੇਰਤੀਆ ਂਦੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਸਕਲਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਕੇ
ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ।”

15 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਭਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ
ਿਜਧਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਹੈ?”

ਿਮਸਰੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਿਕ ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰੇਂਗ਼ਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ

16 ਉਹ ਿਮਸਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਤੱਕ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਹ
ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕੇ ਖਾ-ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੋ
ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਲੁੱਟਕੇ ਿਲਆਏ ਸਨ, ਉਸਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। 17 ਦਾਊਦ ਨੇ ਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਜਾਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ
ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਅਮਾਲੇਕੀ ਬਚ ਨਾ ਸੱਿਕਆ ਿਸਰਫ਼ 400 ਜੁਆਨ ਊਠਾਂ
ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੱਜ ਿਨਕਲੇ।

18 ਤਦ ਦਾਊਦ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਾਲੇਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਲੁੱਟਕੇ ਿਲਆਏ ਸਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆ ਂਦੋਨੋਂ  ਬੀਵੀਆ ਂਦੇ। 19 ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਸਮਾਨ ਨਾ ਗੁਆਿਚਆ ਨਾ ਘਿਟਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ-ਬੁੱਢੇ, ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਧੀਆ ਂਲੱਭ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾ ਂਕੁਝ ਵੀ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਲੁੱਿਟਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। ਦਾਊਦ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ
ਆਇਆ। 20 ਦਾਊਦ ਸਾਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਭ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ।”

ਸਭ ਆਦਮੀਆ ਂ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੰਡ

21 ਦਾਊਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂ200 ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਥਕਾਵਟ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸੱਕੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਸੋਰ ਦੀ ਖੱਡ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਆਏ ਤਾ ਂਉਹ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਿਨਕਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾ ਂਸਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛੀ।
22 ਉਸ ਟੋਲੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸਾਦ
ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਝਗੜਾਲੂਆਂ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ 200 ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ
ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਏ ਹਾ,ਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬੀਵੀਆ ਂਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ।”

23 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਇਝੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲੁੱਟ
ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ
ਿਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਿਟਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 24 ਇਸ ਗੱਲ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਿਪੱਛੇ
ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲੇਗੀ। ਦੋਨਾ ਂਦੀ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ।” 25 ਉਸ
ਿਦਨ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਹ ਨੇਮ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ
ਤੀਕ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

26 ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਿਸਕਲਗ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਲੁੱਟ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ
ਹੈ।”

27 ਕੁਝ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬੈਤੇਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ
ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਰਾਮੋਥ, ਯਤੀਰ ਅਤੇ 28

ਅਰੋਏਰ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਿਸਫ਼ਮੋਥ, ਇਸ਼ਿਤਮੋਆ
ਿਵੱਚ ਸਨ। 29 ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਰਾਕਾਲ, ਯਰਹਿਮਏਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਕੇਨੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸਨ। 30 ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਹਾਰਮਾਹ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸਨ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਜੋ ਕੋਰਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਅਤਾਕ ਿਵੱਚ, 31

ਅਤੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਭਨਾ ਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ
ਕੁਝ-ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਭੇਿਜਆ ਿਜੱਥੇ-ਿਜੱਥੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਦੇ ਗਏ
ਸਨ।

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 29:9 219 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 30:31
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ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਮੌਤ

ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੇ ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲੀ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਗਲਬੋਆ ਦੇ
ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ

ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੜੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੇ ਯੋਨਾਥਾਨ, ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਮਲਿਕਸ਼ੂਆ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।

3 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਈ। ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਂਨੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਪਰ ਤੀਰ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ। ਤਾ ਂਉਹ ਤੀਰਾ ਂਨਾਲ ਿਵੰਨ੍ਹਕੇ ਘਾਇਲ ਹੋ
ਿਗਆ। 4 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ
ਅਸੁੰਨਤੀਏ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਕੇ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਨਾ ਉਡਾਉਣਗੇ।” ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ
ਸਹਾਇਕ ਇਸ ਕੰਮੋਂ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਖੁਦ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।

5 ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਮੋਇਆ ਿਪਆ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ
ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ। 6 ਤਾ ਂਉਸ ਿਦਨ ਸ਼ਾਊਲ ਉਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਆਦਮੀ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਹੀ ਇਕੱਿਠਆ ਂਹੀ ਮਰੇ।

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ

7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਜੋ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਨ ਜਦ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ

ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਵੀ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਿਫ਼ਲਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਗ਼੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਵੱਸ ਗਏ।

8 ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਜਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਥਾ ਂਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਹੁਣ ਆਏ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਤੰਨੋ ਪੁੱਤਰ ਿਗਲਬੋਆ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ ਪਏ
ਲੱਭੇ। 9 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਹਕੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਦੇ ਮੰਦਰਾ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਫ਼ੇਰਨ। 10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾ ਂਨੂੰ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ
ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ। ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੈਤ-ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕੰਧ
ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ।

11 ਜਦ ਯਾਬੇਸ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ। 12 ਤਾ ਂਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਬੈਤ-ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਗਏ।
ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਤਾ ਂਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਬੈਤ-
ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਉਤਾਿਰਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋਥਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉਤਾਿਰਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਲੋਥਾ ਂਯਾਬੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਤੰਨੋ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋਥਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। 13 ਿਫ਼ਰ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਤੰਨੋ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਯਾਬੇਸ ਦੇ
ਵੱਡੇ ਬਲੂਤ ਦੇ ਿਬਰਛ ਹੇਠਾ ਂਦੱਬ ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਯਾਬੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪ੍ਰਤੀ
ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ।

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 31:2 220 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 31:13



1

2

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ

ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ

ਦਾਊਦ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਸਕਲਗ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ।
ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਦਾਊਦ
ਉੱਥੇ ਦੋ ਿਦਨ ਿਰਹਾ। 2 ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਨੌਜੁਆਨ ਿਸਪਾਹੀ

ਿਸਕਲਗ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਖੇਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾ ਂਧਰਤੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਗਆ।

3 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ?”
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚੋ ਬਚ ਕੇ

ਆਇਆ ਹਾ।ਂ”
4 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ

ਕੌਣ ਿਜੱਿਤਆ ਹੈ?”
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ

ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਵੀ ਜੰਗ
ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।”

5 ਦਾਊਦ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨ ਿਸਪਾਹੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ।”

6 ਨੌਜਵਾਨ ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਿਗਲਬੋਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਜੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਰੱਥ ਅਤੇ
ਘੁੜਸਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 7 ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਿਦੱਤਾ। 8

ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੈਂ ਅਮਾਲੇਕੀ
ਹਾ।ਂ 9 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੁਰੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮੀ ਹਾ ਂਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।’ 10 ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਇਨੰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮੀ
ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਤਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਹਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੰਗਣ ਉਤਾਿਰਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਸਤਾਂ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਅਇਆ।”

11 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫ਼ਾੜੇ ਅਤੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ
ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 12 ਉਹ ਸਭ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ,
ਰੋਏ-ਿਪੱਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰੋਦੇ-ਿਪੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ
ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰੋਦੇ ਰਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ
ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਰੋਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ, ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਰੋਦੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦੇ
ਰਹੇ।

ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ

13 ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜੁਆਨ ਿਸਪਾਹੀ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਭਲਾ ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਂ?”

ਨੌਜੁਆਨ ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਲੇਕੀ ਹਾ।ਂ”
14 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ

ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਖੌਫ਼ ਨਾ ਆਇਆ?”
15 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਆਪ

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਨੋ
ਮਾਿਰਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਿਸੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ

ਉਸਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈਂ।” ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ
ਅਮਾਲੇਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਸ ਅਮਾਲੇਕੀ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਲਈ ਸ਼ੋਕ ਗੀਤ

17 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ।
18 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ।
ਉਸ ਸ਼ੋਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਮਾਣ ਦਾ ਗੀਤ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਯਾਸ਼ਰ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

19 “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੇਰਾ ਸੁਹੱਪਣ ਤੇਿਰਆ ਂਪਰਬਤਾ ਂਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ।
ਹਾਏ! ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਿਕਵੇਂ ਿਡੱਗੇ!

20 ਗਬ ਿਵੱਚ ਖਬਰ ਨਾ ਦੱਸੋ!
ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਦੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡੌਁਡੀ ਨਾ ਿਪੱਟੋ।

ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸ਼ਿਹਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ
ਅਸੁੰਨਤੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ!

21 “ਹੇ ਿਗਲਬੋਆ ਦੇ ਪਰਬਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਤ੍ਰੇਲ ਪਵੇ ਨਾ ਬਾਿਰਸ਼।
ਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖੇਤਾ ਂਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵੇ।

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੂਰਿਮਆ ਂਦੀ ਢਾਲ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਢਾਲ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

22 ਵੱਿਢਆ ਂਹੋਇਆ ਂਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਸੂਰਿਮਆ ਂਦੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ

ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀ ਕਮਾਣ ਭੋਂਈ ਗਈ ਨਾ ਹੀ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੱਖਣੀ ਮੁੜੀ।

23 “ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰਦੇ
ਰਹੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ,

ਅਤੇ ਵੇਖੋ! ਮੌਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੀ
ਉਹ ਉਕਾਬਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਤਕੜੇ ਸਨ।
24 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧੀਓ, ਸ਼ਾਊਲ ਲਈ ਰੋਵੋ
ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਮਚੀ ਵਸਤਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜੜੇ ਗਿਹਣੇ ਿਦੱਤੇ।

25 “ਹਾਏ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਿਕਵੇਂ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਏ?
ਹੇ ਯੋਨਾਥਾਨ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ।

26 ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਯੋਨਾਥਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਿਬਨਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖੀ ਹਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਅਿਤ ਿਪਆਰਾ ਸੀ ਤੇਰਾ

ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਪਆਰ ਿਕਸੀ ਔਰਤ ਦੇ ਿਪਆਰ
ਤੋਂ ਵੀ ਿਕਤੇ ਵੱਧੀਕ ਸੀ।

27 ਿਕਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਦਾ ਹਬਰੋਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ

ਉਪਰੰਤ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਤਾਈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਚਲਾ ਜਾ।”
ਦਾਊਦ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੈਂ ਿਕੱਥੋ ਜਾਵਾ?ਂ”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਬਰੋਨ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਂਜਾ।”
2 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਆਪਣੀਆ ਂਦੋਨੋ ਬੀਵੀਆ ਂਨਾਲ ਹਬਰੋਨ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਉਹ ਸਨ ਿਯਜ਼ਰੇਲ ਤੋਂ ਅਹੀਨੋਅਮ ਅਤੇ ਕਰਮਲ ਤੋਂ ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਿਵਧਵਾ
ਅਬੀਗੈਲ। 3 ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਬੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ
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ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚ ਵਸਾ
ਲਏ।

4 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹਬਰੋਨ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ।”

5 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਪਰ ਇਨੰੀ ਦਯਾ ਕੀਤੀ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ। 6 ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਯਾਲੂ ਹੋਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਦੱਬ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 7 ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ
ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਊਲ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ।ਂ”

ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ

8 ਪਰ ਨੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਉਸ
ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਨਾਇਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ 9

ਉਸ ਨੂੰ ਿਗੱਲਆਦ, ਅਸ਼ੂਰੀਆ,ਂ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ, ਅਫ਼ਰਾਈਮ, ਿਬਨਯਾਿਮਨ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।

10 ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 40 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਂਤੀਕ
ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 11 ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਪਰ ਸੱਤ
ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

ਿਭਅੰਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ

12 ਨੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਮਹਨਾਇਮ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਰਕੇ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਆਏ। 13 ਸਰੂਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਤਲਾਬ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲੇ
ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਲਾਬ
ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਕੇ ਬੈਠ ਗਈ।

14 ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੌਜੁਆਨਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾਉਣ।”

ਯੋਆਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ,ਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
15 ਤਦ ਆਦਮੀ ਉੱਠੇ। ਦੋਨਾ ਂਟੋਿਲਆ ਂਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ

ਿਗਣੇ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਆਦਮੀ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਲਈ ਲੜਨ ਖਾਤਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। 16 ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦਾ ਿਸਰ
ਫ਼ਿੜਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਧਸਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਿਡੱਗ ਪਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਿਗਬਉਨ ਿਵੱਚਲੀ
ਇਹ ਥਾ ਂ“ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਖੇਤ ਕਹਾਊਂਦੀ ਹੈ।” 17 ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ
ਿਭਅੰਕਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਅਬਨੇਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।

ਅਬਨੇਰ ਦਾ ਅਸਾਹੇਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ

18 ਉੱਥੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ, ਅਬੀਸ਼ਈ ਅਤੇ ਅਸਾਹੇਲ ਵੀ
ਸਨ। ਅਸਾਹੇਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧੀਆ ਜੰਗਲੀ ਿਹਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਕ ਸੀ। 19 ਉਸ
ਨੇ ਿਸੱਧਾ ਿਬਨਾ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਤੱਿਕਆ ਂਅੱਬਨੇਰ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 20 ਤਦ ਅਬਨੇਰ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਵੇਖਕੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਹੀ ਅਸਾਹੇਲ ਹੈਂ?”

ਅਸਾਹੇਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ”
21 ਅਬਨੇਰ ਅਸਾਹੇਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ

ਨੇ ਅਸਾਹੇਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਛੱਡਦੇ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਜੁਆਨ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਭੱਜੇ ਤਾ ਂਤੂੰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੋਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।” ਪਰ
ਅਸਾਹੇਲ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

22 ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਮੁੜ ਅਸਾਹੇਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ
ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਗਂਾ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ
ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ?”

23 ਪਰ ਅਸਾਹੇਲ ਤਦ ਵੀ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। ਤਦ ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਬਰਛੀ ਦੇ ਪੁੱਟੇ
ਿਸਰੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੱਸਲੀ ਹੇਠਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਬਰਛੀ
ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਿਨਕਲ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਥਾ ਂਹੀ ਮਰ ਿਗਆ।

ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ

ਅਸਾਹੇਲ ਦੀ ਲੋਬ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਰਹੀ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜਦਾ ਉੱਥੇ
ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਅਸਾਹੇਲ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਿਪਆ ਵੇਖ ਿਕ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਦਂਾ। 24

ਪਰ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਿਨਰੰਤਰ ਅਬਨੇਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਰਜ ਉਸ
ਵਕਤ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਨੋ ਅੰਮਾਹ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚੇ (ਅੰਮਾਹ
ਦਾ ਪਹਾੜ ਿਗਬਓਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਗਯਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।) 25

ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਬਨੇਰ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਕੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਬਣਾਕੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਪਰ ਖਲੋ ਗਏ।

26 ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਲਲਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੂੰ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਿਕ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾ ਅਤੇ
ਜਾਕੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।”

27 ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਿਜਉਂਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੌਂਹ, ਜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖਦਾ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ
ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਦਂੇ।” 28 ਸੋ ਯੋਆਬ
ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਖਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਗਰ
ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ।

29 ਅਬਨੇਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਾਰ ਪੈਦਲ
ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਨਾਇਮ ਪਹੁੰਚਣ ਤੀਕ
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਆਏ।

30 ਯੋਆਬ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ 19
ਅਫ਼ਸਰ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅਸਾਹੇਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। 31 ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅਬਨੇਰ ਦੇ 360
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 32 ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਅਸਾਹੇਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦੀ ਸਮਾਧ ਿਵੱਚ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰਕੇ ਤੜਕਸਾਰ ਪਹੁ
ਫ਼ੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ।

ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚਕਾਰ ਜੰਗ

ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਰਿਮਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ
ਜੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਦਾਊਦ ਿਦਨ ਭਰ ਿਦਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਿਦਨ ਭਰ ਿਦਨ ਕਮਜ਼ੋਰ।

ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਛੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ

2 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ:
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਅਮਨੋਨ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾਉਂ
ਿਯਜ਼ਰੇਲਣ ਅਹੀਨੋਅਮ ਸੀ।
3 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮਲੀ ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਬੇਵਾ ਬੀਬੀ ਅਬੀਗੈਲ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ
ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਿਕਲਆਬ ਸੀ।
ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਸੀ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਮਾ ਂਗਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਤਲਮਈ ਦੀ ਧੀ ਮਆਕਾਹ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਸੀ।
4 ਦਾਊਦ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਅਦੋਿਨੱਯਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਗੀਥ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸੀ ਸਫ਼ਟਯਾਹ ਜੋ ਿਕ ਅਬੀਟਾਲ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਸੀ।
5 ਛੇਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸੀ ਿਯਥਰਆਮ। ਿਯਥਰਆਮ ਅਗਲਾਹ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਸੀ
ਜੋ ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਦੇ ਇਹ ਛੇ ਪੁੱਤਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ।
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ਅਬਨੇਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

6 ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਿਵੱਚ ਅਬਨੇਰ ਿਦਨੋ-ਿਦਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਜਦ
ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। 7 ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ
ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਸੀ ਿਰਜ਼ਪਾਹ ਜੋ ਿਕ ਅੱਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਉ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ?”

8 ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਕੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜਾਮ
ਲੱਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਨੇਰ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੀਕ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਿਜਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾ।ਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾ ਂਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੀਕ ਿਟਕਾ ਦੇਵਾ।ਂ” 11 ਿਫ਼ਰ
ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੈਅ
ਖਾਣ ਲੱਗਾ।

12 ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ
ਹੈਂ ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਿਕਸਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਗਂਾ।”

13 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸੱਤ ਬਚਨ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਕਰਾਗਂਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ
ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਿਵਖਾਵੀਂ।”

14 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ। ਦਾਊਦ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੀਕਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸੌ ਜਾਨਾ ਂਦੇਕੇ
ਿਵਆਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇ।”

15 ਤਦ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਲਾਿਵਸ਼ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਫ਼ਲਟੀਏਲ ਜੋ ਮੀਕਲ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਿਲਆਵੋ। 16 ਮੀਕਲ
ਦਾ ਪਤੀ ਫ਼ਲਟੀਏਲ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਗਆ। ਉਹ ਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਰੀਮ
ਤੀਕ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਿਰਆ। ਪਰ ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਫ਼ਲਟੀਏਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾ।” ਤਾ ਂਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਗਆ।

17 ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 18 ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ
ਲਵੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਅਿਜਹਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ, ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।’”

19 ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਹਬਰੋਨ ਿਵਖੇ ਸੀ। ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਕੀਤੀਆ ਂਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀਆ ਂਲੱਗੀਆ।ਂ

20 ਤਦ ਅਬਨੇਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
20 ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਆਏ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਿਦੱਤੀ।

21 ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ
ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੂੰ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇਁ।”

ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪਰਤ
ਆਇਆ।

ਅਬਨੇਰ ਦੀ ਮੌਤ

22 ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉਹ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਿਲਆਏ
ਸਨ। ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਤੋਂਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਉਦੋਂ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ, ਦਾਊਦ ਕੋਲ, ਅਬਨੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 23 ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹਬਰੋਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨੇਰ ਦਾ

ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ
ਵਾਪਸ ਤੋਂਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

24 ਯੋਆਬ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਕੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਅਬਨੇਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਏ ਵਾਪਸ
ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ? ਭਲਾ ਿਕਉਂ? 25 ਤੂੰ ਨੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਲਈ,
ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ?”

26 ਿਫ਼ਰ ਜਦ ਯੋਆਬ ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਿਨਕਲ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਦੇ
ਮਗਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰਾਹ ਦੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਪਕੜ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਏ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਵਾਿਕਫ਼ ਸੀ। 27 ਜਦੋਂ ਅਬਨੇਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ
ਯੋਆਬ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਿਜਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਡਓੜੀ ਦੀ
ਇੱਕ ਨੁਕਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਸਲੀ ਦੇ
ਹੇਠ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਸਾਹੇਲ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ। ਇਉਂ ਯੋਆਬ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਬਨੇਰ ਲਈ ਰੋਣਾ

28 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਤਾ ਂਉਸ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਰਾਜ
ਅਤੇ ਮੈਂ, ਨੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹਾ,ਂ ਇਹ
ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ 29 ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯੋਆਬ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਸਰ
ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਆਉਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਪਰ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਅਿਜਹਾ ਲਹੂ ਵਗੇਗਾ ਤੇ ਕੋੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਫ਼ੜਕੇ ਤੁਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੋਵੇਗਾ।”

30 ਸੋ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ
ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭਰਾ ਅਸਾਹੇਲ ਨੂੰ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ।

31 ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ
ਵਸਤਰ ਫ਼ਾੜ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਅਬਨੇਰ ਲਈ ਸ਼ੋਕ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ।” ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਅਬਨੇਰ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਪਰ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਏ।

33 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਅਲ੍ਹਾਹੁਣੀ
ਗਾਈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ:
“ਹਾਏ ਅਬਨੇਰ! ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਿਰਓਂ?

34 ਅਬਨੇਰ! ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ  ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਹੀ
ਤੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਬੇੜੀਆ ਂਸਨ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਤਾਂ

ਇਉਂ ਮਿਰਆ ਿਕ ਦੁਸ਼ਟਾ ਂਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।”
ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਬਨੇਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਰੋਏ। 35 ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਲੋਕ

ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਰੋਟੀ ਜਾਂ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਲਗਾਵਾ ਂਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੀਕ ਕਰੇ।” 36 ਸਭਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲਗੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 37 ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਠੀਕ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਨੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਰਆ।

38 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। 39 ਅਤੇ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹਾ ਂਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਇਹ ਲੋਕ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਬੁਿਰਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ

ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਅਬਨੇਰ
ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾ ਂਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬੀ ਬਹੁਤ
ਘਬਰਾ ਗਏ। 2 ਦੋ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
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ਲਈ ਆਏ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਆਦਮੀ ਸੈਨਾ ਿਵੱਚ ਕਪਤਾਨ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ
ਬਆਨਾਹ ਅਤੇ ਰੇਕਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬੇਰੋਥੀ
ਿਰੰਮੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। (ਿਕਉਂ ਿਕ ਬੇਰੋਥੀ ਦਾ ਨਗਰ ਵੀ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਗਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। 3 ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਥੀ ਲੋਕ
ਿਗੱਤਾਯਮ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੀਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ।)

4 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਸੀ। ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ
ਉਦੋਂ ਪੰਜਾ ਂਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਿਕ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਿਕ
ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਨੰੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕ ਿਕਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਆਉਣ
ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਿਕਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੱਸ
ਰਹੀ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਡੱਿਗਆ ਤਾ ਂਉਹ ਦੋਨਾ ਂਲੱਤਾ ਂਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਹੋ
ਿਗਆ।

5 ਿਰੰਮੋਨ, ਬੇਰੋਥੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇਕਾਬ ਅਤੇ ਬਾਆਨਾਹ ਦੁਿਪਹਰ ਵੇਲੇ
ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੇ ਘਰ ਵੜੇ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ
ਅਰਾਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 6 ਰੇਕਾਬ ਅਤੇ ਬਆਨਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਝੰ
ਵੜੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਣਕ ਕੱਢਣ ਆਏ ਹੋਣ। ਉਸ ਵਕਤ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਅਪਣੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।
ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਵੱਢਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ
ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ 8 ਿਫ਼ਰ
ਉਹ ਹਬਰੋਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਕੇ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦਾ ਿਸਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਰੱਿਖਆ।

ਰੇਕਾਬ ਅਤੇ ਬਆਨਾਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ
ਸ਼ਾਊਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸ਼ਾਊਲ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ
ਿਲਆ ਹੈ।”

9 ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਰੇਕਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਬਆਨਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਿਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ, ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਭਨਾ ਂਦੁੱਖਾ ਂਤੋਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ। 10 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਵੇਖ, ਸ਼ਾਊਲ
ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿੜਆ ਅਤੇ ਿਸਕਲਗ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਇਹ੍ਹ ੋ
ਇਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਦੱਤਾ। 11 ਇਝੰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਾਸ ਕਰਾਗਂਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਲੇ ਆਦਮੀ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਬਸਤਰ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

12 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਰੇਕਾਬ ਅਤੇ ਬਆਨਾਹ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰੇਕਾਬ ਅਤੇ ਬਆਨਾਹ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢਕੇ
ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਤਲਾਬ ਉੱਤੇ ਲਮਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਅਬਨੇਰ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ।

ਇਸਰਾਏਲੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਿਫ਼ਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਵੇਖੋ! ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ
ਪਿਰਵਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹਾ!ਂ 2 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਜਦੋਂ

ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਆਦਂਾ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦਾ
ਅਯਾਲੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਵੇਂਗਾ।”

3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਆਏ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ।

4 ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹ 30 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 40 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 5 ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ
ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 33 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜੱਤਣਾ

6 ਿਫ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਯਾਰੁਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਯਬੂਸੀਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਏ। ਯਬੂਸੀਆ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਤੇ ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ
ਸੱਕਦੇ ਹਨ।” (ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੜਨਾ ਇਨੰਾ ਔਖਾ ਸੀ ਿਕ ਦਾਊਦ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸੱਕੇਗਾ। 7 ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਦਾ ਿਕਲਾ ਲੈ ਿਲਆ। ਿਫ਼ਰ ਇਹ ਿਕਲਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਗਰ ਬਣ ਿਗਆ।)

8 ਉਸ ਿਦਨ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਯਬੂਸੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਉਸ ਪਰਨਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਅੰਨ੍ਹੇ  ਅਤੇ ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੀਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਅੰਿਨਆ ਂਅਤੇ ਲੰਗਿੜਆ ਂਦੇ ਹੁੰਿਦਆ ਂਉਹ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ।”

9 ਦਾਊਦ ਉਸ ਿਕਲ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ”
ਆਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਮਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰਾ ਂਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। 10 ਦਾਊਦ ਿਦਨੋ-ਿਦਨ ਤਾਕਤਵਰ
ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।

11 ਤਦ ਸੋਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ, ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ
ਤਰੱਖਾਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਘੜਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। 12 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਜਾਣ
ਿਗਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੀ ਵੱਧਾਇਆ ਸੀ।

13 ਦਾਊਦ ਹਬਰੋਨ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਦਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਪਤਨੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ
ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਉਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੋਇਆ।
14 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਸਨ:
ਸ਼ਮੂਆਹ, ਸ਼ੋਬਾਬ, ਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ। 15 ਿਯਬਹਾਰ, ਅਲੀਸ਼ੂਆ, ਨਫ਼ਗ
ਅਤੇ ਯਾਫ਼ੀਆ, 16 ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ, ਅਲਯਾਦਾ ਅਤੇ ਅਲੀਫ਼ਾਲਟ।

ਦਾਊਦ ਦੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ

17 ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਕੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਦ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਪਰ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਖਬਰ ਲਗੀ ਤਾ ਂਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਕਲੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 18 ਅਤੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਆਏ ਅਤੇ ਰਫ਼ਾਈਆ ਂਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ।

19 ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਾ?ਂ ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ’ਚ ਮੇਰੀ
ਮਦਦ ਕਰੇਂਗਾ?”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ
ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਗਂਾ।”

20 ਤਦ ਦਾਊਦ ਬਆਲ ਪਰਾਸੀਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇਝੰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਬੰਧ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਹਾਅ ਕੇ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।” ਇਸੇ ਲਈ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾ ਂ“ਬਆਲ ਪਰਾਸੀਮ” ਰੱਿਖਆ। 21 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਬਆਲ ਪਰਾਸੀਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਛੱਿਡਆ ਤ੍ਰਤੇ
ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਗਏ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ
ਿਲਆ।

22 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਫ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਰਫ਼ਾਈਆ ਂਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰ ਤੰਬੂ ਲਾਏ।
23 ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਪਰ ਿਪੱਛੇ ਹੋਕੇ ਿਪੱਛੋਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਘੇਰਾ ਪਾ ਅਤੇ ਤੂਤਾ ਂਦੇ ਿਬਰੱਖਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ। 24

ਅਤੇ ਇਝੰ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਜਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਤੂਤਾ ਂਦੇ ਿਬਰੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਉੱਪਰਲੀਆਂ
ਟਾਹਣੀਆ ਂਿਵੱਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣੇਂ ਤਾ ਂਸੁਚੇਤ ਹੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੁਰਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ।”

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 4:3 224 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 5:24
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25 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਬਾਹ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ

ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 30,000
ਿਸਪਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। 2 ਤਦ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ,
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਬਆਲੇ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ

ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਵੱਲ ਆਏ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਉੱਪਰ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤਾ ਂਉਕਰੀਆ ਂਹੋਈਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੂਤਾ ਂਉੱਤੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਕੇ ਬੈਠਾ
ਹੈ। 3 ਸੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਘਰੋ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਿਲਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਊਜਾਹ ਅਤੇ ਅਹਯੋ ਉਸ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।

4 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਚੁੱਕ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਏ ਅਤੇ
ਅਹਯੋ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੁਿਰਆ। 5 ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਘਰਾਣਾ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਜ਼ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬੀਨ, ਮੱਧਮ,
ਖੰਜਰੀਆ,ਂ ਿਚਮਟਾ ਅਤੇ ਛੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ।
6 ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਕੋਨ ਦੇ ਿਪੜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਂਊਜ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ
ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਸੰਭਾਿਲਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਗਊਆਂ
ਠੋਕਰ ਖਾ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। 7 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਊਜ਼ਾਹ ਤੇ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਊਜ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਛੁਿਹਆ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਮਾਨ ਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਤਾ ਂਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੋਲ
ਹੀ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮਰ ਿਗਆ। 8 ਦਾਊਦ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਊਜ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂ“ਪਰਸ-
ਊਜ਼ਾਹ” ਰੱਿਖਆ।

9 ਦਾਊਦ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਿਰਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਹੁਣ ਇੱਥੇ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਿਕਵੇਂ ਿਲਆ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ” 10 ਸੋ ਦਾਊਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ
ਰੱਖ ਸੱਿਕਆ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਿਗੱਤੀ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਿਗੱਤੀ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ।

12 ਉਪਰੰਤ, ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕਾਰਣ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।” ਤਦ ਦਾਊਦ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ
ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਨਹਾਲ ਹੋਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਿਲਆਇਆ।
13 ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਕਦਮ ਹੀ ਤੁਰੇ ਤਾ ਂਉਸ
ਨੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਵੱਛੇ ਦੀ ਬਲੀ ਿਦੱਤੀ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਫ਼ਰ
ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੱਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਲਨਨ ਦਾ
ਏਫ਼ੋਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

15 ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ
ਨੂੰ ਜ਼ੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੂਰੀਆ ਂਵਜਾਉਂਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ। 16 ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਬਾਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦਾ-ਟੱਪਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਦਾਊਦ
ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਿਪਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਮਜ਼ਾਕ ਆਪ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

17 ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਲਈ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਜਾ ਿਟਕਾਇਆ। ਉਪਰੰਤ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ

18 ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਿਦੱਤੀ। 19 ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ

ਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਸੌਗੀ ਵਾਲਾ ਕੇਕ ਅਤੇ ਖਜੂਰੀ ਰੋਟੀ ਿਦੱਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਭ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ।

ਮੀਕਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਿਰਆ

20 ਤਦ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਿੜਆ ਤਾ ਂਪਰ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਨਕਲੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ,
“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਗਵਾ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾ ਂਦੀਆ ਂਕੁੜੀਆ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ।”

21 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਪਉ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ,ਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਝੰ ਹੀ
ਨੱਚਾਗਂਾ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਗਂਾ। 22 ਸਗੋਁ ਮੈਂ ਤਾ ਂਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ
ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤਾ ਂਕਰਾਗਂਾ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਪਰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੁੜੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮਾਨ ਹੈ।”

23 ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ
ਬੇਔਲਾਦ ਹੀ ਮਰ ਗਈ।

ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਣਾ ਚਾਿਹਆ

ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ
ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਾਿਸਓ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਤਂੀ ਨੂੰ
ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। 2 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,

“ਵੇਖ, ਮੈਂ ਜੋ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਿਤਆਰ ਹੋਏ ਵੱਧੀਆ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਹਾ ਂਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਅਜੇ ਿਪਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ
ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਲਈ ਵੱਧੀਆ ਇਮਾਰਤ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

3 ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।”

4 ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ,
5 “ਜਾ, ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਇਝੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ
ਭਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਂਗਾ? 6 ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹਾ ਂਤਦ ਦਾ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ
ਸਗੋਂ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜਾ ਂਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ
ਡੇਰਾ ਅਤੇ ਘਰ ਠਿਹਰਾਈਆ ਹੈ। 7 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਵੱਧੀਆ ਮਿਹਲ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ।’
8 “ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਆਖ ਦੇਵੀਂ ਿਕ ‘ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਝੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਰਾਦਾ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਭੇਡਾ ਂਚਰਾਉਂਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦਾ ਪਰਧਾਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 9

ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਨੂੰ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮਵਰ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 10 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ,ਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥਾ ਂਠਿਹਰਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲਗਾਵਾਗਂਾ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਵਸਣ। ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਨਆਕਂਾਰ ਭੇਜੇ ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਇਝੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।
12 “‘ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ
ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਰਾਜ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਾਗਂਾ। 13 ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਘਰ (ਮੰਦਰ) ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਗਂਾ। 14 ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਦਵਾਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੈਂਤ ਹੋਣਗੇ। 15 ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਨੋ
ਨਹੀਂ ਹਟਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦਯਾਲੂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ
ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਊਲ
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ਨੂੰ (ਤਖਤ ਤੋਂ) ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਝੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। 16 ਤੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਗਂ
ਸਥਾਿਪਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਆਵੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਸਦੀਵ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।’”

17 ਸੋ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾ ਆਿਖਆ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ

18 ਤਦ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਕੇ
ਬੈਠ ਿਗਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਨੰਾ ਿਮਹਰਬਾਨ ਿਕਉਂ ਹੈਂ? ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਪਿਰਵਾਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਨੰਾ ਅਹਮ ਿਕਉਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਨੰੀ ਿਕਰਪਾ ਿਕਉਂ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 19 ਮੈਂ ਤਾ ਂਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਿਸਵਾਏ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਤੇ ਇਨੰਾ ਦਯਾਲੂ ਹੈਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ
ਖਬਰ ਅਗੇਤਰੀ ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ! ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨਾਲ ਇਵੇਂ ਤਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। 20 ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਾ?ਂ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤਾ ਂਖਾਲੀ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੀ
ਹਾ।ਂ 21 ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ। 22 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸੇ
ਕਾਰਣ ਤੂੰ ਇਨੰਾ ਮਹਾਨ ਹੈਂ। ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਿਸਵਾ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਨੀ
ਸੁਿਣਆ,ਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
23 “ਇਸਰਾਏਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ
ਖਾਸ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਦ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਿਗਆ ਸੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਂਿਦੱਤਾ। ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਖਾਤਰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਸਾਹਮਣੇ ਭੈ-ਦਾਇੱਕ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ 24 ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣ
ਿਗਆ।
25 “ਹੁਣ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਲਈ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਸਦੈਵ ਲਈ ਅਟੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ
ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕਰ। 26 ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ ਿਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ
ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਟੱਲ
ਰਹੇ।
27 “ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ
ਗੱਲਾ ਂਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ
ਬਣਾਵਾਗਂਾ।’ ਇਸੇ ਕਾਰਣ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋਇਆ। 28 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ! ਅਤੇ ਜੋ ਤੂੰ
ਆਖੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਬਰਕਤ ਤੇਰੇ ਦਾਸ
ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 29 ਹੁਣ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਲੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਸਦੀਵ ਅਟੱਲ ਰਹੇ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਿਕਰਪਾ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।”

ਦਾਊਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਲੜਾਈਆ ਂਿਜੱਤਣਾ

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਿਪੱਛੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਉਸ ਨੇ
ਮੇਥੇਗ-ਹਾ ਅੱਮਾਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। 2 ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ

ਲੰਮੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ, ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੰਗਤਾ ਂਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ
ਲਈ ਰੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਦੋ ਪੰਗਤਾ ਂਮਾਰੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਤੀਜੀ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ। ਇਝੰ ਮੋਆਬ ਦੇ
ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਿਲਆਏ।

3 ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਜੋ ਿਕ ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਹੋਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਉਹ ਦਿਰਆ ਫ਼ਰਾਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਿਨਕਿਲਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ। 4

ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 1,700 ਘੁੜ ਸਵਾਰ ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ 20,000 ਪੈਦਲ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਕਰ ਲਇਆ।ਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਰੱਥਾ ਂਦੇ ਸਭਨਾਂ
ਘੋਿੜਆ ਂਦੀਆ ਂਸੜ੍ਹਾ ਂਵੱਢ ਸੁੱਟੀਆ ਂਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ 100 ਰੱਥਾ ਂਲਈ ਘੋੜੇ ਰੱਖ
ਲਏ।

5 ਅਰਾਮੀ ਲੋਕ ਦੰਿਮਸਕ ਤੋਂ ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਏ ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ 22,000 ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਇਸ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।
6 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚਕਾਰ ਚੌਕੀਆ ਂਿਬਠਾ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਅਰਾਮੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਿਲਆਏ। ਿਜੱਥੇ
ਿਕਤੇ ਵੀ ਦਾਊਦ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ।

7 ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਵੀ ਖੋਹ
ਲਈਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਢਾਲਾ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। 8 ਦਾਊਦ ਨੇ ਹੋਰ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਬਟਹ ਅਤੇ ਬੇਰੋਤਈ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਜੋ
ਿਕ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ।

9 ਜਦੋਂ ਹਮਾਥ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂਈ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 10 ਤਾ ਂਤੋਂਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਵੱਧਾਈ ਦੇਵੇ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਵੀ (ਿਕਉਂ ਿਕ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਤੋਂਈ ਨਾਲ ਲੜਾਈ
ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।) ਯੋਰਾਮ ਦਾਊਦ ਲਈ ਚਾਦਂੀ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ
ਬਣੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 11 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾ ਂਿਜੱਤੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੀ ਚਾਦਂੀ, ਸੋਨੇ
ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ
ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। 12 ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਰਾਮੀਆ,ਂ ਮੋਆਬੀਆ,ਂ ਅੰਮੋਨੀਆ,ਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ,ਂ ਅਮਾਲੇਕੀਆ ਂਅਤੇ ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਹੋਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਦਦਅਜ਼ਰ
ਨੂੰ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 13 ਦਾਊਦ 18,000 ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੂੰ ਲੂਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ
ਹਰਾਊਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ ਤਾ ਂਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਹੋ
ਿਗਆ। 14 ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਦੋਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੀਆਂ
ਚੌਁਕੀਆ ਂਿਬਠਾਈਆ।ਂ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ।
ਦਾਊਦ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਜਾਦਂਾ ਿਰਹਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀ ਿਜੱਤ
ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜ

15 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਨਆ ਂਪੂਰਵਕ ਸਨ। 16 ਸਰੂਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ
ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਿਣਆ। ਅਤੇ ਅਹੀਲੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸਾਫ਼ਾਟ
ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਸੀ। 17 ਅਹੀਟਬੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਹੀਮਲਕ ਜਾਜਕ ਬਣੇ। ਸਰਾਯਾਹ, ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ। 18 ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ, ਕਰੇਤੀਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ਲੇਤੀਆ ਂਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਜਾਜਕ ਸਨ।

ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਉੱਪਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਦਯਾ

ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ
ਬੱਿਚਆ ਂਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਿਚਆ ਂਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ
ਕਾਰਣ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦਰਸ਼ਾਵਾਗਂਾ।”

2 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੀਬਾ ਨਾਉਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਦੇ
ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਬਾ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਸੀਬਾ ਹੈਂ?”

ਸੀਬਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ ਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਸੀਬਾ ਹਾ।ਂ” 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀਅ ਅਜੇ ਬੱਿਚਆ ਂਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ?
ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦਯਾਲਤਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ”

ਸੀਬਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨੋ ਪੈਰੋ ਲੰਗੜਾ ਹੈ।”

4 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 7:16 226 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 9:4
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ਸੀਬਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਮੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਘਰ
ਲੋਦਬਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ।”

5 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਲੋਦਬਾਰ ਭੇਜਕੇ ਅੰਮੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਘਰੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਿਲਆ। 6 ਤਦ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਿਡੱਗ
ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।

ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ!”
ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ ਂਮਾਿਲਕ! ਮੈਂ ਹੀ, ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ

ਹਾ।ਂ”
7 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ

ਕਰਾਗਂਾ। ਇਹ ਭਿਲਆਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।”

8 ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤਾ ਂਮੋਏ
ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ, ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ ਹੈ।”

9 ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ
ਦੇ ਪੋਤਰੇ (ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 10 ਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਿਲਆਇਆ ਕਰ ਿਫ਼ਰ
ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਹੋਵੇ ਪਰ
ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੋ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ।”

ਸੀਬਾ ਕੋਲ 15 ਪੁਤਰ ਅਤੇ 20 ਸੇਵਕ ਸਨ। 11 ਸੀਬਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਾਗਂਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾ।ਂ”

ਇਉਂ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਗਂ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਸੀ।
12 ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਦਾ ਮੀਕਾ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜੰਨੇ
ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਬਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ , ਉਹ ਸਭ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਸਨ। 13 ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਦੋਨਾ ਂਪੈਰਾ ਂਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੇਜ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਹਾਨੂਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ

ਉਪਰੰਤ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾਹਾਸ਼ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਨੂਨ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। 2

ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਾਹਾਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਾਗਂਾ।” ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਹਾਨੂਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ।

ਇਉਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। 3 ਪਰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਹਾਨੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
ਭਲਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੋਗ ਵਜੋਂ ਮੁਕਾਣੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਭੇਜੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ! ਸਗੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ
ਕੇ ਭੇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

4 ਤਾ ਂਹਾਨੂਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਂਦੀ ਅੱਧੀ-
ਅੱਧੀ ਦਾੜੀ ਮੁਨਵਾ ਸੁੱਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਧ ਿਵੱਚਕਾਰੋ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕ ਤੀਕ
ਕਤਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।

5 ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਸਨ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਾੜੀਆ ਂਨਾ
ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਰਹੋ। ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਣਾ।”

ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ

6 ਜਦੋਂ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਸਮਝਦਾ
ਹੈ ਤਾ ਂਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬੈਤ-ਰਹੋਬ ਦੇ ਅਰਾਮੀਆ ਂਅਤੇ ਸੋਬਾ ਦੇ
ਅਰਾਮੀਆ ਂਕੋਲੋਂ 20,000 ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਨੇ ਮਆਕਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ
1,000 ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਟੋਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ 12,000 ਆਦਮੀ ਖਰੀਦੇ।

7 ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਉੱਥੇ
ਭੇਜੇ। 8 ਤਾ ਂਅੰਮੋਨੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਸੋਬਾ ਅਤੇ ਰਹੋਬ ਦੇ ਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਟੋਬ
ਅਤੇ ਮਆਕਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏ।

9 ਜਦੋਂ ਯੋਆਬ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾ ਂਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੜਾਈ ’ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਅਤੇ ਿਪੱਛੋਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾ ਂਯੋਆਬ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਚੰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਚੁਣ ਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਰਾਮੀਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ। 10 ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਅਬੀਸ਼ਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 11 ਯੋਆਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਅਰਾਮੀ
ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾ ਂਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਮੋਨੀ ਤੇਰੇ
ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾ ਂਮੈਂ ਆਕੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਗਂਾ। 12 ਬਹਾਦੁਰ ਬਣੋ! ਹੁਣ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਲਈ ਬਹਾਦੁਰੀ
ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ।”

13 ਤਦ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਰਾਮੀਆ ਂਦੇ ਉੱਪਰ
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇ ਤਾ ਂਅਰਾਮੀ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਦੀ ਨੱਸ ਗਏ। 14 ਜਦੋਂ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਰਾਮੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਉਹ ਵੀ ਅਬੀਸ਼ਈ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ।

ਤਦ ਯੋਆਬ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ।

ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੇ ਮੁੜ ਲੜਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ

15 ਜਦੋਂ ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ
ਹਨ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੀ। 16 ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਰਾਮੀ ਦਿਰਆਓ ਪਾਰ ਸਨ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੇਲਾਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸੋਬਕ ਜੋ
ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੁਿਰਆ।

17 ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਹੇਲਾਮ ਤੀਕ ਆਇਆ।

ਉੱਥੇ ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜੇ।
18 ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੂੰ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਭੱਜ ਗਏ। ਦਾਊਦ ਨੇ 700 ਰੱਥ ਸਵਾਰ ਅਤੇ 40,000 ਘੁੜ ਸਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੋਬਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।

19 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਜੋ ਹਦਦਅਜਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਰਾਮੀ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੀ ਮੁੜ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ

ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਦਾਊਦ ਨੇ
ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ

ਰੱਬਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਰਹਾ।
2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਦੀ ਛੱਤ

ਉੱਪਰ ਿਫ਼ਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸਨਾਨ ਕਰਿਦਆਂ
ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। 3 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਜਾਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ
ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਉਂ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅਲੀਆਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਹੱਤੀ ਦੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ।”

4 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ।
ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ।
5 ਪਰ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਠਿਹਰ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ
ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਿਕ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 9:5 227 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 11:5
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ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

6 ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, “ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਭੇਜ।”

ਤਾ ਂਯੋਆਬ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। 7 ਊਿਰੱਯਾਹ ਦਾਊਦ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਯੋਆਬ,
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਬਾਰੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ। 8 ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ
ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ।

ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਊਿਰੱਯਾਹ ਲਈ ਸੁਗਾਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ
ਸਮੇਤ ਮਿਹਲ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 9 ਪਰ ਊਿਰੱਯਾਹ ਘਰ ਨਾ ਿਗਆ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੌਂ ਿਗਆ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਕਾ ਂਵਾਗਂ
ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਿਗਆ। 10 ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ, “ਊਿਰੱਯਾਹ ਰਾਤ
ਘਰ ਨਹੀਂ ਿਗਆ।”

ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇਨੇੰ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਮੁਿੜਆ ਹੈਂ ਤਾ ਂਤੂੰ
ਘਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਗਆ?”

11 ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸੈਿਨਕ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਯੋਆਬ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ) ਦੇ ਸੇਵਕ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ
ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਕੇ ਿਕਵੇਂ ਖਾ ਪੀ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ
ਿਕਵੇਂ ਸੌਂ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ”

12 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅੱਜ ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹ ਅਤੇ
ਕੱਲ ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਵਿਦਆ ਕਰਾਗਂਾ।”

ਊਿਰੱਯਾਹ ਉਸ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੀਕ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਰਹਾ ਤਦ 13 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਤਦ
ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਉਸ ਿਦਨ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਿਗਆ ਉਸ ਰਾਤ
ਵੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ
ਬਾਹਰ।

ਦਾਊਦ ਦੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ

14 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਿਲਿਖਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ
ਉਹ ਖਤ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਲੈਜਾਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। 15 ਖਤ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਿਲਿਖਆ, “ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਆਵੋ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ।”

16 ਤਾ ਂਯੋਆਬ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ ਿਕ ਸਭ ਤੋਂ
ਬਹਾਦੁਰ ਅੰਮੋਨੀ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਉਸ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਲਈ ਉਹ ਥਾ ਂਚੁਣੀ। 17 ਤਾਂ
ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਸੇਵਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ।

18 ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ
ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖਬਰ ਭੇਜੀ। 19 ਯੋਆਬ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਦਾਊਦ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਆਖੇ ਿਕ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ। 20 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋਧ ਕਰੇ ਜਾ ਂਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਖੇ,
‘ਯੋਆਬ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਇਨੰੀ ਨੇੜੇ ਲੜਨ ਲਈ ਿਕਉਂ ਗਈ? ਕੀ ਭਲਾ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਤੀਰ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਗੇ? 21 ਯਰੂਬਸ਼ਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ
ਿਕਸਨੇ ਮਾਿਰਆ? ਕੀ ਭਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਉਸ ਉੱਪਰ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਮਾਿਰਆ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਬੇਸ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਕੰਧ ਹੇਠਾ ਂਿਕਸ ਲਈ ਗਏ?’ ਜੇਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਪੁੱਛੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਿਕ ‘ਤੇਰਾ ਅਫ਼ਸਰ ਿਹੱਤੀ
ਊਿਰੱਯਾਹ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ।’”

22 ਸੋ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਯੋਆਬ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ
ਉਹ ਜਾਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ। 23 ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅੰਮੋਨ
ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਲੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਗਰ ਲੱਗੇ
ਰਹੇ। 24 ਤਦ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਉੱਪਰ ਤੀਰ ਚਲਾਏ
ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ
ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਵੀ ਵੱਿਢਆ ਿਗਆ।”

25 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਆਖ,
ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਤਲਵਾਰ ਿਜਹਾ ਇੱਕ ਨੂੰ
ਵੱਢਦੀ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇ। ਸੋ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਜਾਕੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਧੀਰਜ
ਦੇਵੀਂ।”

ਦਾਊਦ ਦਾ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹ

26 ਜਦੋਂ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ,
ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਲਈ ਸੋਗ ਿਵੱਚ ਰੋਣ ਲਗੀ। 27 ਜਦੋਂ ਸੋਗ ਦੇ ਿਦਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਤਾਂ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਿਲਆਉਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ।
ਤਦ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ।

ਨਾਥਾਨ ਦਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਝੜਕਣਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। ਨਾਥਾਨ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਸਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੀਬ। 2 ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ

ਕੋਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਵੱਗ ਸਨ। 3 ਪਰ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਸਵਾਏ ਇੱਕ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਲੇਲੀ ਦੇ। ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਲੀ ਦੀ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ
ਖਾਦਂੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਁਦੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ
ਸੌਂ ਜਾਦਂੀ। ਉਹ ਲੇਲੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੀਆ ਂਵਾਗਂ ਪਲੀ।

4 “ਿਫ਼ਰ ਇੱਕ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ ਉਸ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਧਨਾਢ
ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਧਨਾਢ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ
ਅਤੇ ਵੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੇਲੀ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ ਲਈ
ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਇਆ।”

5 ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸ ਧਨਾਢ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰੋਧ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ, ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ
ਵੱਢਣ ਯੋਗ ਹੈ। 6 ਸੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਉਸ ਲੇਲੀ ਤੋਂ ਚੌਗੁਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ
ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਭਅੰਕਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਨਾ ਕੀਤੀ।”

ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ

7 ਤਦ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਧਨਾਢ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾ ਂਹੈਂ। ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇਁ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। 8 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਵੀ ਲੈਣ ਿਦੱਤੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ
ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਿਦੰਦਾ। 9 ਪਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ
ਅਣਗੌਿਲਆ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਗ਼ਲਤ ਆਖ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਵਢਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਇਆ? ਇਉਂ ਤੂੰ
ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ। 10 ਇਸ ਲਈ,
ਿਹੰਸਕ ਮੌਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ। ਤੂੰ ਊਿਰੱਯਾਹ ਿਹੱਤੀ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ
ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਤਰਸਕਾਰਦਾ ਹੈਂ।’

11 “ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ, ‘ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਦੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆ ਂਬੀਵੀਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਿਦਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਗਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਤੂੰ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ
ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੰਡ ਦੇਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਾਣ ਲੈਣ।’”

13 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ।”

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 11:6 228 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 12:13
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ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਬਖਿਸ਼ਆ ਤੂੰ
ਮਰੇਂਗਾ ਨਹੀਂ। 14 ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ, ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ
ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਪ
ਕਾਰਣ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਵਾ ਂਜੰਿਮਆ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ

15 ਤਦ ਨਾਥਾਨ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਿਗਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ
ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਲਈ ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ। 16 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਜਾਕੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਜਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਕੱਟੀ।

17 ਦਾਊਦ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੰਿਜਓਁ ਉੱਠਣ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 18 ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ
ਿਗਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ! ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅਜੇ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਿਕ
ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ।”

19 ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸਰ-ਫ਼ੁਸਰ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਦਾਊਦ ਸਮਝ ਿਗਆ ਿਕ ਮੰਡਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ?”

ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ,ਂ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ।”
20 ਤਦ ਦਾਊਦ ਭੁੰਿਜਓਂ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣਾ-ਆਪ

ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ
ਮੁਿੜਆ ਤਾ ਂਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੋਜਨ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਿਕਆ।

21 ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ
ਵੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਵੀ ਖਲੋਤੇ
ਹੋ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ?”

22 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਰੋਂਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਪਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦਯਾ ਆ
ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ। 23 ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਿਕਉਂ ਕਰਾ?ਂ ਕੀ ਭਲਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਨ
ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ ਨਹੀਂ! ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਚੱਲਾ ਜਾਵਾਗਂਾ, ਪਰ ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਿਗਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦਾ।”

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਜਨਮ

24 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਉਸ
ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਫ਼ਰ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ
ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਦਾ
ਨਾ ਂਸੁਲੇਮਾਨ ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰਾ ਸੀ। 25 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਉਂ
ਯਦੀਦਯਾਹ ਰੱਿਖਆ ਇਉਂ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਕੀਤਾ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਰੱਬਾਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

26 ਰੱਬਾਹ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਯੋਆਬ ਰੱਬਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲਿੜਆ
ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। 27 ਿਫ਼ਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਰਾਹੀਂ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, “ਮੈਂ ਰੱਬਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। 28 ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲਓ,
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲਵਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਉਂ
ਤੋਂ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਜੱਤਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਸੀਂ ਰੱਬਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜੱਤ
ਲਵੋ।”

29 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਰੱਬਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਿਲਆ। 30 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਸਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਲੈ
ਿਲਆ। ਉਹ ਮੁਕਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਣਆ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਵਜ਼ਨ 75 ਪੌਂਡ ਸੀ ਅਤੇ
ਉੱਪਰ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਮੁਕਟ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਸਜਾ ਿਦੱਤਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਿਟਆ।

31 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ
ਆਿਰਆ,ਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੁਹਾਿਗਆ ਂਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁਲਹਾਿੜਆ ਂਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਕੰਮ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਟਾ ਂਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾ ਂਬਨਾਉਣ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਮੋਨੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵੀ
ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਮੁੜ
ਗਈ।

ਅਮਨੋਨ ਅਤੇ ਤਾਮਾਰ

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ
ਤਾਮਾਰ ਸੀ। ਤਾਮਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੋਰਾ ਂਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ, ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਤਾਮਾਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੀਤੀ। 2 ਅਮਨੋਨ

ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ
ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ
ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਮਾਰ ਬਾਰੇ ਇਨੰਾ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ।

3 ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਿਸਮਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਦਾਬ ਅਮਨੋਨ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਸੀ।
ਯੋਨਾਦਾਬ ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। 4 ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਿਦਨ ਬਰ ਿਦਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਿਕਉਂ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਜਾਹ ਦੱਸ।”

ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਪਰ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਤੇਲੇ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਹੈ।”

5 ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਇਝੰ
ਿਵਖਾਵਾ ਕਰ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈਂ। ਿਫ਼ਰ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਲੈਣ
ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹ ਦੇਵੀਂ, ‘ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੋ ਿਕ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖੁਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਖਾਵਾ।ਂ’”

6 ਤਦ ਅਮਨੋਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਕੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮਨੋਨ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ
ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋ ਰੋਟੀਆ ਂਬਨਾਉਣ
ਦੇਵੋ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਿਦਆ ਂਵੇਖਾਗਂਾ, ਖਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ।”

7 ਦਾਊਦ ਨੇ ਤਾਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਨੋਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਕੇ ਉਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰੋ।”

8 ਤਾ ਂਤਾਮਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਨੋਨ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਅਮਨੋਨ ਿਬਸਤਰ ਤੇ
ਿਪਆ ਸੀ। ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਆਟਾ ਿਲਆ, ਉਸ ਦੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸਦੀ
ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। 9 ਿਫ਼ਰ ਉਸ
ਨੇ ਤਵੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਿਵੱਚ ਪਾਕੇ ਅਮਨੋਨ ਅੱਗੇ ਿਲਆਈ ਪਰ
ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਇੱਕਿਲਆ ਂਰਿਹਣ ਦੇਵੋ।” ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।

ਅਮਨੋਨ ਦੁਆਰਾ ਤਾਮਾਰ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ

10 ਤਦ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਕੇ ਖੁਆ।”

ਤਾ ਂਤਾਮਾਰ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਭੋਜਨ ਭਰਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਦੇ ਸੌਣ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਈ। 11 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ
ਖੁਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਭੈਣ! ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂ।”

12 ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ! ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ
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ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੰਮ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ। 13 ਇਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਿਜਹਾ ਕਲੰਕ ਿਕੱਥੋ ਲਾਹਵਾਗਂੀ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਵਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇ।”

14 ਪਰ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਤਾਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਤਾਮਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। 15 ਉਸ
ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਤਾਮਾਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਿਜੰਨਾ ਪਿਹਲਾਂ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਉਸ ਨੇ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ
ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ।”

16 ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ! ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਝੰ ਨਾ ਠੁਕਰਾ। ਇਝੰ
ਤਾ ਂਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਪਰ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। 17 ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਦੇ।”

18 ਸੋ ਅਮਨੋਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਿਜੰਦਰਾ
ਲਾ ਿਦੱਤਾ।

ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਲੰਬਾ ਰੰਗ ਿਬਰੰਗਾ ਧਾਰੀਦਾਰ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆ ਂਕੁਆਰੀਆ ਂਕੁੜੀਆ ਂਅਿਜਹਾ ਿਲਬਾਸ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆ ਂਸਨ।
19 ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗੀਨ ਪਿਹਰਾਵਾ ਫ਼ਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸੁਆਹ
ਪਾ ਲਈ ਿਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਿਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ।

20 ਤਦ ਤਾਮਾਰ ਦੇ ਸਗੇ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਨੋਨ ਨਾਲ ਖੇਹ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੈਣ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਜਾ! ਅਮਨੋਨ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ
ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੁੱਖੀ ਨਾ ਹੋ।”
ਤਦ ਤਾਮਾਰ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਘਰ
ਚਲੀ ਗਈ।

21 ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਤਾ ਂਉਸਦਾ ਕਰੋਧ
ਬੜਾ ਜਾਿਗਆ। 22 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਵੀ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ-ਮੰਦਾ ਨਾ ਿਕਹਾ ਪਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ
ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਘਰਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ
ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ

23 ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਉੱਨ ਕਤਰਨ ਵਾਲੇ ਬਆਲ-ਹਸੋਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਨ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਭਨਾਂ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਇਹ ਵਾਚਣ। 24

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ! ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਉੱਨ
ਕਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ।”

25 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾ ਂਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੂ
ਹੋ ਜਾਈਏ।”

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦਾਊਦ
ਨਾ ਿਗਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਿਦੱਤੀ।

26 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਵੋ।”

ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਭਲਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਜਾਵੇ?”
27 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾਊਦ ਦੀਆ ਂਿਮੰਨਤਾ ਂਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਤਾ ਂਅਖੀਰ ਿਵੱਚ

ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ।

ਅਮਨੋਨ ਦਾ ਕਤਲ

28 ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, “ਅਮਨੋਨ ਵੱਲ
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ! ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੂਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ
ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਿਕਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਿਮਲੇ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ

ਿਕਉਂ ਿਕ ਆਿਖਰ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ
ਬਹਾਦਰ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ।”

29 ਇਉਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਮਨੋਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆ ਂਖੱਚਰਾ ਂਉੱਤੇ
ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।

ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਮਨੋਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ

30 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਿਮਲੀ, “ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਬਾਕੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ।”

31 ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਭੌਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ
ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਖਲੋ ਗਏ।

32 ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਿਸ਼ਮਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਦਾਬ ਇਉਂ ਆਖਕੇ
ਬੋਿਲਆ, “ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ,
ਿਸਰਫ਼ ਅਮਨੋਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਿਵਉਂਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ
ਤਾਮਾਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। 33 ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਿਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜ-ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਅਮਨੋਨ
ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ।”

34 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੱਠ ਿਗਆ।
ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉੱਪਰ ਰੱਿਖਅਕ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ

ਪਹਾੜ ਦੀ ਪਰਲੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। 35 ਤਾ ਂਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਦਾਊਦ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ! ਮੈਂ ਠੀਕ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ-ਪੁੱਤਰ ਆ
ਰਹੇ ਹਨ।”

36 ਜਦੋਂ ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੀ ਸੀ ਤਾ ਂਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਆਣ
ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ
ਵੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਰੋਏ-ਿਪੱਟੇ। 37 ਦਾਊਦ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨੋਨ ਲਈ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਿਰਹਾ।

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਗਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਜਾਣਾ

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਗਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਮੀਹੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਲਮੀ ਕੋਲ ਭੱਜ ਿਗਆ। 38

ਜਦੋਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਗਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਭੱਜਕੇ ਛੁਪ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਹ ਉੱਥੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ
ਿਰਹਾ। 39 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਘਂ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਤੇ ਧੀਰਜ ਧਰ ਿਲਆ ਸੀ।

ਯੋਆਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਸਆਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ

ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਦਾਊਦ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
2 ਯੋਆਬ ਨੇ ਤਕੋਆਹ ਿਵੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ

ਿਸਆਣੀ ਔਰਤ ਬੁਲਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸੋਗੀ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਾਕੇ
ਸੋਗ ਦਾ ਸਾਗਂ ਰਚਾਅ ਅਤੇ ਇਉਂ ਸਾਗਂ ਕਰ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਕਸੇ ਦੇ ਮਰਨ
ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਿਦਨ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਰੋਂਦੀ-ਿਪੱਟਦੀ ਹੈ। 3 ਤੂੰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਕੇ ਆਖ।”
ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਉਸ ਿਸਆਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਜਾਕੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ।

4 ਤਦ ਤਕੋਆਹ ਦੀ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ
ਨੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲਗੀ, “ਹੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ!”

5 ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ?”
ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਵੱਧਵਾ ਔਰਤ ਹਾ।ਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। 6

ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਦੋਨੋ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੜ ਪਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾ ਂਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 7

ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਿਜਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੇ
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ਹੋਏ ਭਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਏ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ ਹੈ।’ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੱਿਚਆ ਂਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਿਚੰਗਾਰੀ
ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਅੱਗ ਵੀ ਬਲਦੀ ਬੁਝ
ਜਾਵੇਗੀ। ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬੱਿਚਆ ਂਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ
ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾ ਂਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾ ਂਹੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

8 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਆਿਗਆ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

9 ਤਾ ਂਉਸ ਤਕੋਆਹ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਣ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ
ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।”

10 ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ
ਕਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ, ਕੀ ਮਜਾਲ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਕੁਝ ਆਖ ਸੱਕੇ।”

11 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾ,ਂ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ!
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਲਾਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ
ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਣ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਚਨ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ
ਕਰਨ ਦੇਵੋਂਗੇ।”

ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ! ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ
ਨਾ ਿਡੱਗੇਗਾ।”

12 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ
ਵੀ ਆਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ।”

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬੋਲ!”
13 ਤਾ ਂਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹੋ

ਿਜਹਾ ਿਕਸ ਲਈ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾ!ਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਇਉਂ ਜਾਪਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ! ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਜਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰਦਸਤੀ
ਘਰੋ ਕੱਿਢਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੱਿਦਆ। 14 ਅਸੀਂ ਸਭਨਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਨਾ
ਇੱਕ ਿਦਨ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਹਾ ਂਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ, ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਿਜਹੜੇ ਘਰੋ
ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਵਉਂਤ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦਾ। 15 ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਇਸ
ਲਈ ਆਈ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਾਗਂੀ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ
ਫ਼ਿਰਆਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। 16 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ
ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਾਝਂਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।’ 17 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਣਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਵਰਗਾ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਹੈ।”

18 ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਪੁੱਛਾ ਂਤੂੰ
ਿਸਰਫ਼ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੀਂ।”

ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੁੱਛੋ।”

19 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਯੋਆਬ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ
ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਸੱਖਾਇਆ?”

ਔਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੌਂਹ! ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ!
ਤੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ। 20 ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਯੋਆਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਦੀ ਬੁੱਧ
ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ।”

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪਰਤਨਾ

21 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ! ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ
ਪੂਰਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜੁਆਨ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ
ਿਲਆ।”

22 ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਿਕਹਾ। ਤਾ ਂਯੋਆਬ ਬੋਿਲਆ, “ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜੋ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ
ਬੇਨਤੀ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

23 ਤਦ ਯੋਆਬ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਗਸ਼ੂਰ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਣ ਲਈ ਿਗਆ। 24 ਪਰ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਆ ਸੱਕਦਾ!”

25 ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੁਹੱਪਣ
ਿਵੱਚ ਉਸਤਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾ ਂਤੀਕ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। 26 ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਆਪਣੇ ਿਸਰ
ਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਨਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁੰਨੇ ਵਾਲਾ ਂਦਾ ਭਾਰ ਕੋਈ
ਪੰਜ ਪੌਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 27 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਘਰ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਂਉਸ ਤਾਮਾਰ ਰੱਿਖਆ ਜੋ ਿਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ
ਔਰਤ ਸੀ।

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰਵੇਖਣ ਤੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ

28 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਰਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋ ਵਿਰ੍ਹਆਂ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 29

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਯੋਆਬ ਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੇ ਯੋਆਬ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਿਮਲਾ ਦੇ। ਪਰ ਯੋਆਬ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
ਭੇਿਜਆ। ਪਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

30 ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ! ਯੋਆਬ ਦੀ ਪੈਲੀ
ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਬਾਜ਼ਰਾ ਉਿਗਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਲੀ ’ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੋ।”

ਤਾ ਂਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਯੋਆਬ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ। 31

ਯੋਆਬ ਉੱਿਠਆ ਤਾ ਂਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਕੇ ਉਸ ਨੇ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਕਉਂ ਲਗਾਈ?”

32 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭੇਜਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਗਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਿਕਉਂ ਸੱਿਦਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸੱਕਦਾ ਤਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਤਾ ਂਚੰਗਾ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਗਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ।”

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ

33 ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ
ਆਖੀ ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ
ਆਇਆ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ।

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਿਮੱਤਰਤਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ 50 ਆਦਮੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ। 2

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਸਵੇਰ-ਸਾਰ ਉੱਿਠਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ
ਕੋਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਕੇ ਖਲੋ ਜਾਦਂਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਕੋਲ
ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਿਨਆਉ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਪੁੱਛ ਸੱਕੇ, “ਤੂੰ ਿਕਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ?” ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦਾ, “ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਾ।ਂ” 3 ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
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ਆਖਦਾ, “ਵੇਖ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ
ਿਨਆਕਂਾਰ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”

4 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦਾ, “ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਂਿਕ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਮੈਨੂੰ ਿਨਆਕਂਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਹਰ ਓਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਾਗਂਾ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਚਾਰ
ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਗਂਾ।”

5 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਗੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਵਾਗਂ ਿਮਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਿਮਲਦਾ
ਅਤੇ ਘੁੱਟਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਚੁੰਮਦਾ। 6 ਸੋ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨਾਲ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲਏ।

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ

7 ਚਾਰ ਵਿਰ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੋ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਵਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖਣਾ ਜੋ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖੀ ਹੈ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਾ।ਂ 8 ਇਹ ਸੁੱਖਣਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ
ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਰਾਮੀ ਗਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ
ਿਕ ਜੇ ਕਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇ ਤਾ ਂਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਗਂਾ।”

9 ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਜਾ!”
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਹਬਰੋਨ ਨੂੰ ਿਗਆ। 10 ਪਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਸੂਸ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਜੇ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ, “ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।”

11 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ 200 ਆਦਮੀ ਤੁਰੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਸੱਿਦਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਵੱਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ
ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12 ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਿਗਲੋਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੇ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੂੰ ਿਗਲੋਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਲਾਵਾ
ਭੇਿਜਆ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬੜੀਆ ਂਸਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆ ਂਸਨ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਸਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਹੋਣਾ

13 ਤਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਕੇ ਦੱਿਸਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੇ ਮਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।”

14 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਜਹੜੇ ਿਕ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ, “ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਦਾ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ! ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਏਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ, ਤਾ ਂਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੱਕਾਗਂੇ। ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ।”

15 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਗਂੇ, ਿਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਂਗੇ।”

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਬਚ ਜਾਣਾ

16 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਨਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ
ਤੁਿਰਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਆਪਣੀਆ ਂਦਸ ਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਘਰ ਦੀ
ਰੱਖਵਾਲੀ ਲਈ ਛੱਡ ਿਗਆ। 17 ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ
ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਘਰ ’ਚ ਜਾ ਠਿਹਰੇ। 18

ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕਰੇਤੀ
ਅਤੇ ਫ਼ਲੇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਗੱਤੀ (600 ਜੁਆਨ ਜੋ ਗਬ ਤੋਂ) ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ
ਸਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ।

19 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਗੱਤੀ ਇੱਤਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ
ਆਇਆ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹ। ਤੂੰ
ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਥਾ ਂਮੁੜ ਜਾ। 20 ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤਾ ਂਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਭਲਾ ਅੱਜ ਹੀ

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਘੁਮਾਵਾ?ਂ ਨਹੀਂ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਦਯਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ।”

21 ਪਰ ਇੱਤਈ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਰਹਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜਾ ਂਮੌਤ ਿਵੱਚ
ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੋਵਾਗਂਾ!”

22 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਤਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਚੱਲ ਿਫ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ।”
ਤਾ ਂਇੱਤਈ ਿਗੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਨੀਗਰ ਜੋ ਉਸ

ਨਾਲ ਸਨ, ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। 23 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਬਾ ਂਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦਾਊਦ ਿਕਦਰੋਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਰ ਲੰਘਕੇ
ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। 24 ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ
ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੇ ਤਦ ਤੀਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਨਾ ਗਏ।

25 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਸੰਦੂਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦਿਰਸ਼ਟੀ
ਹੋਈ ਤਾ ਂਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ’ਚ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਾਵੇਗਾ। 26 ਪਰ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

27 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਤਾ ਂਪੈਗੰਬਰ ਹੈਂ। ਤੂੰ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਅਸ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਜੋ ਅਬਯਾਥਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। 28 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਜਗ੍ਹਾਵਾ ਂਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ
ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੀਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਿਮਲ
ਜਾਵੇ।”

29 ਸੋ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਮੋੜ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ।

ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

30 ਦਾਊਦ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਿੜ੍ਹਆ। ਉਹ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਸਰ
ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰੋ ਨੰਗਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਢੱਕੱ ਲੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਦੇ ਹੋਏ ਗਏ।

31 ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਿਵੱਚ ਰਲਕੇ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।” ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੂਰੱਖਤਾਈ ਨਾਲ
ਉਲਟਾਅ ਦੇ।” 32 ਦਾਊਦ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ
ਵਕਤ ਹੂਸ਼ਈ ਅਰਕੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਪਾਈ
ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ।

33 ਦਾਊਦ ਨੇ ਹੂਸ਼ਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂਗਾ ਤਾ ਂਮੇਰੇ
ਿਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। 34 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਜਾਵੇਂ ਤਾ ਂਤੂੰ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਿਫ਼ਜ਼ੂਲ ਿਸੱਧ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਕੇ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਆਖੇਁ, ‘ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਤੇਰੇ, ਿਪਤਾ
ਦੀ ਟਿਹਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਗਂਾ।’ 35 ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ
ਜਾਜਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੋ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਸੁਣੇ ਸੋ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ। 36 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਅਸ ਸਾਦੋਕ ਦਾ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਬਯਾਥਾਰ ਦਾ
ਵੀ ਹਨ। ਿਫ਼ਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਖਵਾ ਭੇਜਣਾ।”

37 ਇਉਂ ਹੂਸ਼ਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਵੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ।

ਸੀਬਾ ਦਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ

ਦਾਊਦ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਵੱਿਧਆ ਤਾਂ
ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀਬਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ
ਖੋਤੇ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ 200 ਰੋਟੀਆ,ਂ 100 ਗੁੱਛਾ ਦਾਖਾਂ

ਦਾ, 100 ਗਰਮੀਆ ਂਦੇ ਮੌਸਮੀ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਮੈਅ ਦੀ ਸੀ। 2 ਦਾਊਦ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾ ਂਿਕਸ ਲਈ ਹਨ?”
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ਸੀਬਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਖੋਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਰੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ਲ ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਜਾਿਂਦਆ ਂਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹ
ਮੈਅ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ।”

3 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”
ਸੀਬਾ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਤਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਠਿਹਿਰਆ

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ।”

4 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ।”

ਸੀਬਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਿਨਵਾਉਂਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਹੇਠਾ ਂਿਕਰਪਾ ਯੋਗ ਹੋਵਾ।ਂ”

ਿਸ਼ਮਈ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਰਾਪਦਾ

5 ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਦ ਬਹੁਰੀਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਵੱਚੋਂ ਗੇਰਾ ਨਾ ਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਿਨਕਿਲਆ। ਉਹ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਝੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦਾ
ਿਗਆ।

6 ਿਸ਼ਮਈ ਨੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂਆ ਂਉੱਪਰ ਪਥਰਾਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਰਮੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਗਏ। 7 ਿਸ਼ਮਈ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਿਨਕਲ
ਆ, ਿਨਕਲ ਆ, ਤੂੰ ਖੂਨੀ ਮਨੁੱਖ! ਹੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ
ਥਾ ਂਚੁਰਾਕੇ ਖੁਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਸਭ ਬੁਿਰਆਈਆ ਂਹੁਣ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਖੂਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ।”

9 ਤਦ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ
ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਤਾ ਭਲਾ ਕਾਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ?
ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇਵੋਂ ਤਾ ਂਜਾਕੇ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਉਡਾ ਦੇਵਾ।ਂ”

10 ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਹਾ?ਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ, ਿਸ਼ਮਈ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਸਰਾਪਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ।” 11 ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਅਬੀਸ਼ਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ! ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ (ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ) ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਚੋ ਇਸ ਮਨੁੱਖ
(ਿਸ਼ਮਈ) ਨੂੰ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਧੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਓ
ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਦੇਵੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”
12 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਜੋ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਵੇਖੇ। ਫ਼ੇਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਿਸ਼ਮਈ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਆਖੀ ਹਰ ਮੰਦੀ
ਗੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦੇਵੇ।

13 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਪਰ
ਿਸ਼ਮਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਸ਼ਮਈ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਸੜਕ
ਦੇਰ ਦੂਜੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੁਰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਧੂੜ-ਿਮੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਿਰਹਾ।

14 ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ
ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੜੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੋੜੀ ਦੇਰ
ਅਰਾਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਿਲਆ।

15 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਆਏ। 16 ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਹੂਸ਼ਈ ਅਰਕੀ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ! ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ!”

17 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਭਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ
ਿਕਰਪਾਲੂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਛੱਡ ਕੇ
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਗਆ?”

18 ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਰਹਾਗਂਾ। 19 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਟਿਹਲ ਕਰਾਗਂਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਗਂਾ।”

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ

20 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਹੁਣ
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

21 ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਅਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਆਪਣੀਆ ਂਕੁਝ
ਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿਪੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਸੋ ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਜਾਕੇ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਰ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਸੁਨਣਗੇ ਿਕ ਤਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ।”

22 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਲਈ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ
ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆ ਂਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ
ਪਤਨੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ। 23 ਉਸ ਵਕਤ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਉਹ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਅਿਜਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਇਉਂ ਜਾਣੀ ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ
ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੋਨਾ ਂਲਈ ਉਸਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਯੋਗ ਸੀ।

ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਦਾਊਦ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ

ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਦੇਵੋ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ 12,000 ਮਨੁੱਖ ਚੁਣ ਲਵਾ ਂਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ
ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾ।ਂ 2 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਫ਼ੜਾਗਂਾ

ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਥੱਿਕਆ-ਹਾਿਰਆ ਿਪਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਾਗਂਾ। 3

ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਗਂਾ। ਜੇਕਰ ਦਾਊਦ ਮਰ ਿਗਆ
ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ।”

4 ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀ
ਲਗੀ। 5 ਪਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਹੂਸ਼ਈ ਅਰਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ
ਲਵੋ! ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ”

ਹੂਸ਼ਈ ਦਾ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਨਾ

6 ਹੂਸ਼ਈ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਹੂਸ਼ਈ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਹੈ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ?”

7 ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਲਾਹ ਇਸ
ਵਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ।” 8 ਨਾਲ ਹੀ ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਿਕ ਉਹ
ਿਕੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨੇੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਿਜੰਨੇ ਿਕ ਜੰਗਲੀ ਿਰੱਛ ਿਜਵੇਂ ਉਸ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਖੁਸ ਜਾਣ ਤਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਵੀਰ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰੇਗਾ। 9 ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ
ਿਕਸੇ ਖੁੱਡ ਜਾ ਂਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਲੁਿਕਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲੇ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਖਬਰ ਫ਼ੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ,
‘ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ!’ 10 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ
ਬਹਾਦੁਰ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬੜੇ
ਬਹਾਦੁਰ ਸੂਰਮੇ ਹਨ।

11 “ਮੈਂ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੀਕ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰੋ। ਤਦ ਉੱਥੇ ਇਨੇੰ ਲੋਕ
ਹੋਣ ਿਜਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਰੇਤ। ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤਰੋ। 12 ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲੁਿਕਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫ਼ੜ ਲਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨਾਲ ਦਾਊਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਾਗਂੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਘਾਹ ਤੇ ਪਈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰੇਲ ਵਾਗਂ ਹੋਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਗਂੇ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
13 ਜੇਕਰ ਦਾਊਦ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰੱਸੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਭੰਨ ਸੁੱਟਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੱਡ ਜਾ ਂਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ
ਸੁੱਟਾਗਂੇ ਿਕ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਕਰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇਗਾ।”

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 16:3 233 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 17:13
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14 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੂਸ਼ਈ ਅਰਕੀ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਆਿਖਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਪਾਵੇ।

ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ

15 ਤਦ ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਇਉਂ ਸਲਾਹ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਉਂ ਇਹ-ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ ਿਕਹਾ, 16

“ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਸ
ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਰਹੇ ਿਜਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ
ਬਜਾਇ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਉਸ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

17 ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਹੀਮਅਸ ਏਨ-ਰੋਗੇਲ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਜਾਿਣਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਕੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ
ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਹੀਮਅਸ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ
ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸੀ।

18 ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਹੀਮਅਸ ਨੂੰ ਜਾਿਂਦਆ ਂਵੇਖ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੌਿੜਆ। ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਰੀਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਆਣ
ਵੜੇ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਗਏ।
19 ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੂਹ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਿਵਛਾਅ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਨਾਜ ਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਹੀ ਿਜਹੀ
ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਇਉਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ
ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। 20 ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੌਕਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਆਏ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੁੱਿਛਆ, “ਅਹੀਮਅਸ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?”

ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤਾ ਂਹੁਣ ਤੀਕ ਨਦੀਓ
ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।”

ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਿਭਆ, ਪਰ
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾ ਂਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ।

21 ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ ਤਾ ਂਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਹੀਮਅਸ ਖੂਹ
ਚੋ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਜਲਦੀ ਕਰ!
ਜਲਦੀ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰ ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ।”

22 ਤਦ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ
ਗਏ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ
ਸਨ।

ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ

23 ਜਦੋਂ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਾਠੀ
ਪਾਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ
ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਫ਼ਾਹਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਮਾਧ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ।

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਲੰਘਣਾ

24 ਫ਼ੇਰ ਦਾਊਦ ਮਹਨਇਮ ਨੂੰ ਲੰਘ ਿਗਆ ਪਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। 25

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਯੋਆਬ ਦੀ ਥਾ ਂਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ।
ਅਮਾਸਾ ਇੱਕ ਿਯਥਰਾ ਨਾ ਂਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਹਸ਼
ਦੀ ਧੀ, ਯੋਆਬ ਦੀ ਮਾ ਂਸਰੂਯਾਹ ਦੀ ਭੈਣ ਅਬੀਗੈਲ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ।

26 ਇਉਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ
ਲਏ।

ਸ਼ੋਬੀ, ਮਾਕੀਰ ਅਤੇ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ

27 ਤਦ ਦਾਊਦ ਮਹਨਇਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ। ਸ਼ੋਬੀ, ਮਾਕੀਰ ਅਤੇ
ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ। (ਸ਼ੋਬੀ ਨਾਹਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਰੱਬਾਹ
ਤੋਂ ਸੀ। ਮਾਕੀਰ ਜੋ ਿਕ ਅੰਮੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੋ-ਦਬਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ
ਿਗਲਆਦੀ ਰੋਗਲੀਮ ਤੋਂ ਸੀ।) 28 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ, ਿਪਆਸੇ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਾਊਦ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜੰਨੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਿਲਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਲਈ ਿਬਸਤਰੇ ਭਾਡਂੇ ਤੇ ਕਟੋਰੇ ਕਈ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਰਤਨ ਿਲਆਦਂੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਆਟਾ, ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ
ਅਨਾਜ, ਰਵਾਹਂ ਦੀਆ ਂਫ਼ਲੀਆ,ਂ ਮਸਰ, ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ, ਸ਼ਿਹਦ, ਮੱਖਣ, ਭੇਡਾਂ
ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਆਿਦ ਵਸਤਾ ਂਿਲਆਏ।

ਦਾਊਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰੀ

ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਿਗਣੇ। ਉਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ
ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸੌਆ ਂਉੱਪਰ ਕਪਤਾਨ ਥਾਪ ਿਦੱਤੇ। 2 ਦਾਊਦ ਨੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਤੰਨ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ

ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਆਗੂ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕ
ਿਤਹਾਈ ਦਸਤੇ ਦਾ ਆਗੂ ਯੋਆਬ ਦੇ ਭਰਾ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਿਗੱਤੀ ਇੱਤਈ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲ ਿਦੱਤਾ।

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਗਂਾ।”
3 ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਿਕਉਂ ਿਕ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨੱਸਣਾ ਪਵੇ ਤਾ ਂਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਧੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾ ਂਵੀ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ
ਆਦਮੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਤਸੀਂ ਸਾਡੇ 10,000 ਵਰਗੇ ਹੋ। ਇਸਤੋਂ
ਤਾ ਂਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਠਿਹਰੋ। ਤਦ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।”

4 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਠੀਕ ਸਮਝੋ।”

ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲਾਘਂੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ
ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ 100 ਅਤੇ 1,000 ਦੀਆ ਂਟਕੁੜੀਆ ਂਿਵੱਚ ਗਈ।

5 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਅਤੇ ਇੱਤਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਖਾਿਤਰ ਉਸ ਜੁਆਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨਾਲ ਨਰਮ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ।”

ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭਨਾ ਂਕਪਤਾਨਾ ਂਨੂੰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੁਣੀ।

ਦਾਊਦ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

6 ਦਾਊਦ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ
ਰੜੇ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। 7

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ
20,000 ਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ 8 ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਿਛੜ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਮੌਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਈ।

9 ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਟੱਕਰ ਿਗਆ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੋਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੋਹੜ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਹੇਠੋਂ  ਦੀ ਲੰਿਘਆ। ਟਿਹਣੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀਆ ਂਸਨ
ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਿਸਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਅੜ ਿਗਆ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਖੋਤਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਲਟਕਿਦਆ ਂਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਁੋ ਿਨਕਲ ਿਗਆ।

10 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।”

11 ਯੋਆਬ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਮਾਰ ਕੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਿਕਉਂ ਨਾ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਇਝੰ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਸ ਚਾਦਂੀ ਦੇ
ਟਕੁੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਬਖਸ਼ ਿਦੰਦਾ।”

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 17:14 234 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 18:11
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12 ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਟਕੁੜੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ
ਿਦੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਅਤੇ ਇੱਤਈ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਨਾਲ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ,
ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ‘ਜੁਆਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੂਹੇ।’ 13 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਉਂ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਤਾ ਂਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ।”

14 ਯੋਆਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।”

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਜੇ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਲਟਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੋਆਬ ਨੇ ਿਤੰਨ ਤੀਰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜੇ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਉੱਪਰ ਕਸੇ
ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਿਵੰਨ੍ਹ ਗਏ। 15 ਯੋਆਬ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਦਸ ਜਵਾਨ
ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਸ ਮਨੁੱਖ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।

16 ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯੋਆਬ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 17 ਤਦ ਯੋਆਬ ਦੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੋਏ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਪੂਰ ਿਦੱਤਾ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜੋ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਮਗਰ ਉਸ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਉਹ
ਭੱਜਕੇ ਘਰੋ-ਘਰੀਁ ਚੱਲੇ ਗਏ।

18 ਜਦੋਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਜੇ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ
ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਥੰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ, “ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇ।” ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਥੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੀਕ ਉਹ
ਥੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ“ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਮੜ੍ਹੀ” ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਯੋਆਬ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜੀ

19 ਤਦ ਸਾਦੋਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਅਸ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ
ਨੱਸਣ ਦੇ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਜਾਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ।”

20 ਯੋਆਬ ਨੇ ਅਹੀਮਅਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ! ਤੂੰ ਅੱਜ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ
ਖਬਰ ਨਾ ਦੱਸ। ਿਫ਼ਰ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ
ਨਹੀਂ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਰਆ ਹੈ।”

21 ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਕੂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਜਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਅੱਖੀ ਿਡੱਠਾ
ਹੈ, ਜਾਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸ।”

ਤਦ ਕੂਸ਼ੀ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਵੱਲ ਦੌੜ ਿਪਆ।
22 ਿਫ਼ਰ ਸਾਦੋਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਅਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,

“ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕੂਸ਼ੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾ।ਂ ਇਸ ਦੀ
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਯੋਆਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪੁੱਤਰ! ਤੈਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ?
ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਕੇ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਤਾ ਂਨਹੀਂ ਿਮਲਣਾ।”

23 ਅਹੀਮਅਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨੱਸ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ”

ਯੋਆਬ ਨੇ ਅਹੀਮਅਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤਾ ਂਠੀਕ ਹੈ! ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਦਾਊਦ ਵੱਲ ਭੱਜ
ਜਾ।”

ਤਦ ਅਹੀਮਅਸ ਯਰਦਨ ਵਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ।

ਦਾਊਦ ਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ

24 ਦਾਊਦ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੋ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਦਰਬਾਨ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਬੰਨੇ ਉੱਪਰ ਚਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕਲਾ ਨੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। 25 ਉਹ
ਦਰਬਾਨ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ
ਚੀਿਕਆ।

ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕਲਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਉਹ ਆਦਮੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਿਗਆ। 26 ਦਰਬਾਨ ਨੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੱਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਦਰਬਾਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ
ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ! ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
27 ਤਾ ਂਦਰਬਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾ ਆਦਮੀ

ਨੱਸਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਦੋਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਅਸ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।”
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਹੀਮਅਸ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ

ਚੰਗੀ ਹੀ ਖਬਰ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।”
28 ਅਹੀਮਅਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਹਾਕ ਮਾਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਭ

ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ।” ਅਹੀਮਅਸ ਨੇ ਆਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਸਰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ
ਿਜੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।”

29 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਜਵਾਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ।”
ਅਹੀਮਅਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜਦੋਂ ਯੋਆਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ

ਇੱਕ ਅਜ਼ਬ ਭੀੜ ਵੇਖੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ।”
30 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਰੁਕ ਅਤੇ

ਇਤੰਜਾਰ ਕਰ।” ਤਾ ਂਅਹੀਮਅਸ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਰੁਿਕਆ ਅਤੇ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਾ।
31 ਤਦ ਕੂਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਪੁਿਜਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ!

ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਿਲਆਇਆ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਤੋਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੋਧ ਲਈ ਉੱਠੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਹੈ।”

32 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਜਵਾਨ ਕੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ?
ਤਾ ਂਕੂਸ਼ੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ

ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਉਸੇ ਜਵਾਨ
(ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ) ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ।”

33 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਬ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਡਉੜੀ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ, “ਹਾਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ! ਓ ਮੇਰੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ! ਕਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ
ਹੀ ਮਰ ਜਾਦਂਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਦਂੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ! ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ! ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ!”

ਯੋਆਬ ਦਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖਣਾ

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਵੇਖ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਲਈ ਕੁਰਲਾਅ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਦਾਸ
ਹੈ।” 2 ਉਸ ਿਦਨ ਦਾਊਦ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਿਜੱਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ

ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਭਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਿਦਹਾੜਾ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਭਨਾ ਂਲਈ
ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਿਦਹਾੜਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਲਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖੀ ਹੈ।”

3 ਲੋਕ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੇ। ਉਹ ਇਝੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਜਵੇਂ ਲੋਕ
ਲੜਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾਰ ਖਾਕੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਕੁਰਲਾਅ ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ, ਹਾਏ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ।”

5 ਯੋਆਬ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ,
“ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ! ਵੇਖੋ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਧੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਦਾਸੀਆ ਂਦੀਆ ਂਜਾਨਾ ਂਨੂੰ
ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। 6 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਘਰਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਿਸੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕੋਈ
ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਿਜਉਂਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ
ਸੀ। 7 ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਵੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲੋਂਗੇ ਤਾ ਂਰਾਤ ਤੀਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਬੁਿਰਆਈਆ ਂਨਾਲੋਂ ਜੋ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਪਰ ਆਈਆ,ਂ ਤੋਂ ਵੱਧੀਕ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 18:12 235 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 19:7



8 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੀਕ ਿਗਆ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਝਟ ਫ਼ੈਲ
ਗਈ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਆਏ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਸੀ ਆਪਣੇ
ਘਰੋ-ਘਰੀਁ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਮੁੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਿਹਰਨਾ

9 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਝਗੜਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਿਕ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਿਹਆ
ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਦੇਸੋਂ ਭੱਜ ਿਗਆ ਹੈ। 10 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ
ਚੁਿਣਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਵੀ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ
ਿਗਆ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਪਦੇ ਹਾ।ਂ”

11 ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ
ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਹਲ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਸਭਨਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਪੱਛੇ
ਰਿਹ ਗਏ ਹੋਂ?” 12 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੋ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਿਕਉਂ ਰਿਹ ਗਏ। 13 ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ
ਆਖੋ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੋਆਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸੇਨਾਪਤੀ ਨਾ ਬਣਾਵਾ ਂਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ,
ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧੀਕ ਕਰੇ।”

14 ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂ’ਚ ਘਰ ਕਰ ਿਲਆ ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ
ਿਕ, “ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਆਵੋ।”

15 ਤਦ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਇਆ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਿਲਆਉਣ ਨੂੰ ਿਗਲਗਾਲ ਤੀਕ ਆਏ।

ਿਸ਼ਮਈ ਨੇ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਿਖਮਾ ਮੰਗੀ

16 ਗੇਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਬਹੁਰੀਮ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ
ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਆਇਆ। 17 ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਤੋਂ ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ
ਨਾਲ ਤੁਰੇ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀਬਾ ਨਾ ਂਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 15 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 20 ਨੌਕਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਿਫ਼ਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਕੋਲ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ।

18 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਰਦਨ
ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ
ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਗੇਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਆਇਆ। ਿਸ਼ਮਈ ਦਾ ਅਿਭਵਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਕ ਿਗਆ।। 19

ਿਸ਼ਮਈ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀਆ ਂਗ਼ਲਤ ਕਰਨੀਆ ਂਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੋ! ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਛੱਿਡਆ ਸੀ। 20 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਵੇਖੋ! ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਨਕਿਲਆ ਹਾ।ਂ”

21 ਿਫ਼ਰ ਲੇਿਕਨ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ
ਮੌਤ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ।”

22 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ! ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਵੋਂ? ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ
ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਵੱਿਢਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ! ਭਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਹਾ?ਂ”

23 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ!”
ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਵੇਗਾ।

ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਿਗਆ

24 ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ। ਿਜਸ
ਿਦਨ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੀਕ ਜਦ ਤੀਕ ਿਕ ਉਹ
ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ

ਆਪਣੀ ਦਾਹੜੀ ਸੁਆਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਧੁਆਏ ਸਨ। 25

ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ
ਭਿਜਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਨਾ ਭਿਜਆ?”

26 ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਚਾਲ ਖੇਡੀ। ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਲੰਗਾ ਹਾ ਂਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ‘ਜਾ ਤੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਚੜ੍ਹਾ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾ।ਂ’ 27 ਪਰ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਭਰ ਿਦੱਤੇ। ਪਰ
ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਦੂਤ ਿਜਹਾ ਹੈਂ। ਸੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਵੇਂ ਮੁਨਾਿਸਬ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਕਰੋ। 28 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਪਿਰਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਵਰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਬਠਾਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਦਂੇ ਸਨ। ਤਾਂ
ਿਫ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੁਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ?”

29 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਔਕੜਾ ਂਬਾਰੇ
ਬਹੁਤਾ ਂਨਾ ਆਖੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਾ ਂਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਅਤੇ ਸੀਬਾ ਇਸ
ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਵੋ।”

30 ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਸਗੋਂ ਉਹ
ਪੈਲੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੋ।”

ਦਾਊਦ ਦਾ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਣਾ

31 ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਿਗਲਆਦੀ ਰੋਗਲੀਮ ਤੋਂ ਆਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰਦਨੋਂ  ਪਾਰ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰਦਨੋਂ  ਪਾਰ ਿਗਆ। 32 ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ
ਬੜਾ ਬੁੱਢਾ, 80 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮਹਨਇਮ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਸੀ ਤਾ ਂਰਸਤ-ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ
ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। 33 ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਚੱਲ, ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਲ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਾਗਂਾ
ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਁਗਾ।”

34 ਪਰ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਇਸ
ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ 35 ਮੈਂ 80 ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਬੁੱਢਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜਾ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ
ਇਨੰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਦਂਾ
ਹਾ ਂਜਾ ਂਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ ਂਿਕ ਔਰਤਾ ਂਦੇ ਗਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਤਾ ਂਿਫਰ ਤੈਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 36 ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈਂ ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਜਾਵਾਗਂਾ। 37 ਪਰ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤਨ ਦੇਵੀਂ।
ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਮਰ ਸੱਕਾਗਂਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-
ਿਪਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਿਕਮਹਾਮ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਿਜਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੀਂ।”

38 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਿਕਮਹਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਦਾਊਦ ਦਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ

39 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਰਆ
ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ।

40 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਗਲਗਾਲ ਵੱਲ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਿਕਮਹਾਮ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਗਆ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ।
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ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬਿਹਸ

41 ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾ ਿਲਆਏ,
ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਯਰਦਨੋ ਪਾਰ ਲੈ ਆਏ?”

42 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਸ
ਲਈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਹਨੂੰ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ? ਜਾ ਂਉਸ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ?”

43 ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀਆ ਂਦਸ ਵੰਡਾਂ
ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦਾਊਦ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੱਧੇਰੇ ਹੈ। ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਗੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ
ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਿਹਲਾ ਂਿਦੱਤੀ ਸੀ।”

ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਾ ਸੀ।

ਸ਼ਬਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ

ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਿਬਕਰੀ ਨਾ ਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਸੀ। ਉਹ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਿਹਯਾਤ ਿਕਸਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਕੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,

“ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ

ਇਸਰਾਏਲ! ਚਲੋ ਸਭ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਨੂੰ ਚੱਲੀਏ!”
2 ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਬਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਨਾਲ ਤੁਰ

ਪਏ। ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੀਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ।

3 ਦਾਊਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਿਤਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ
ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਲਈ ਦਸ ਪਤਨੀਆ ਂਛੱਡ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਸ ਸੁਰੀਤਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ, ਫ਼ੜਕੇ ਕੈਦ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਰਸਤ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰੰਡੇਪੇ ਿਜਹੀ
ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਹੀਆ।ਂ

4 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦੇ ਿਕ
ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਂ।”

5 ਤਦ ਅਮਾਸਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਿਗਆ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾ ਂਲੱਗ
ਿਗਆ।

ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਆਿਖਆ

6 ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਬਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨਾਲ ਜਾਕੇ
ਇਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੋ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਿਕਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੜਕੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ।”

7 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਰੇਤੀ, ਫ਼ਲੇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਸੂਰਮੇ ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਿਬਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਆਏ।

ਯੋਆਬ ਦਾ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ

8 ਜਦੋਂ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ
ਅਮਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ। ਯੋਆਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ
ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੇਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ
ਵੀ ਕਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਿਜਸ ਵਕਤ ਯੋਆਬ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਡੱਗ ਪਈ। ਯੋਆਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਭੁੰਿਜਓਁ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਤੀ। 9 ਯੋਆਬ ਨੇ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! ਤੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਨਾਲ ਹੈਂ?” ਤਾ ਂਯੋਆਬ ਨੇ ਅਮਾਸਾ ਦੀ

ਦਾਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫ਼ੜ ਲਈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਖ
ਸੱਕੇ। 10 ਪਰ ਅਮਾਸਾ ਨੇ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਵੱਲ ਜੋ ਯੋਆਬ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ ਕੁਝ
ਿਧਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਯੋਆਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੱਸਲੀ
ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆ ਂਆਦਂਰਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਿਡੱਗੀਆ।ਂ ਿਫ਼ਰ
ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ

ਤਦ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਅਬੀਸ਼ਈ ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗ
ਪਏ। 11 ਤਦ ਯੋਆਬ ਦੇ ਜੁਆਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਮਾਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ
ਿਰਹਾ। ਉਸ ਜੁਆਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੋਈ ਯੋਆਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਆਬ ਨਾਲ ਤੁਰੇ।”

12 ਅਮਾਸਾ ਸੜਕ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਿਪਆ ਸੀ। ਉਸ ਜੁਆਨ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਰਾਹਗੀਰ ਉਸ ਲੋਥ ਵੇਖਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਲੋਥ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਰੇੜ ਕੇ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲੋਥ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ। 13 ਜਦੋਂ ਅਮਾਸਾ ਦੀ ਲੋਥ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤਾ ਂਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਯੋਆਬ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ।

ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਆਬੇਲ ਬੈਤ-ਮਅਕਾਹ ਵੱਲ ਬਚ ਿਨਕਲਣਾ

14 ਿਬਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੋਕੇ
ਆਬੇਲ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਮਅਕਾਹ ਤੀਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ।

15 ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਬੇਲ, ਬੈਤ-ਮਅਕਾਹ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਯੋਆਬ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਢੇਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਯੋਆਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹ ਕੰਧ
ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

16 ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਿਸਆਣੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਕਿਹਣ ਲਗੀ, “ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ! ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਇੱਥੇ
ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾ।ਂ”

17 ਯੋਆਬ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਯੋਆਬ ਹੈਂ?”

ਯੋਆਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਯੋਆਬ ਹਾ।ਂ”
ਤਾ ਂਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ।”
ਯੋਆਬ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”
18 ਤਾ ਂਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆਖਦੇ

ਸਨ, ‘ਅਬੇਲ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।’ 19

ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂ ਅਤੇ ਭਲੇ ਮਾਣਸ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਿਹਰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼
ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋਂਗੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ?”

20 ਯੋਆਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਿਕਹਾ, “ਸੁਣ! ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ 21 ਪਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਿਕ ਿਬਕਰੀ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਲੁਿਕਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੋਁ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਹਰ
ਇਝੰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਗਂਾ।”

ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਕੰਧ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

22 ਤਦ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਸਭਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ
ਲਗੀ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਬਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਿਸਰ ਵੱਢਕੇ ਯੋਆਬ ਵੱਲ ਬਾਹਰ
ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।

ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਈ। ਸੂਰਮੇ
ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਵੱਲ ਪਰਤ ਗਏ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਵਾਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕੋਲ ਪਰਤ ਿਗਆ।
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ਦਾਊਦ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਿਨਯੁਕਤੀ

23 ਯੋਆਬ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਿਣਆ। ਯੋਨਾਦਾਬ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਕਰੇਤੀਆ ਂਦਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲੇਤੀਆ ਂਦਾ ਆਗੂ ਬਿਣਆ। 24

ਅਦੋਰਾਮ ਬੇਗਾਰੀਆ ਂਉੱਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹੀਲਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸਫ਼ਾਟ
ਇਤਹਾਸੱਕਾਰ ਸੀ। 25 ਿਸ਼ਵਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਿਬਯਾਥਰ ਜਾਜਕ
ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ। 26 ਅਤੇ ਈਰਾ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਸੀ।

ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ
ਪਈ ਰਹੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਕਾਲ ਿਤੰਨ ਵਰ੍ਹ ੇ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,

“ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਤਆਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਾਲ ਿਪਆ ਹੈ ਿਕਉਂ
ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਗਬਓਨੀਆ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।” 2 ਇਹ ਿਗਬਓਨੀ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦਾ ਟੋਲਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਗਬਓਨੀਆ ਂਨੂੰ ਚੋਟ
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਿਗਬਓਨੀਆ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਇਉਂ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਆਪਣੀ
ਗਿਹਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ।

ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਗਬਓਨੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। 3 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਹਾ?ਂ ਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਾਸ਼ਿਚਤ ਕਰਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੋਁ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ।”

4 ਿਗਬਓਨੀਆ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ
ਬਦਲੇ ’ਚ ਚਾਦਂੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾ ਂਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੋ-ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ?ਂ”
5 ਿਗਬਓਨੀਆ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੋਧ

ਿਵੱਚ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। 6 ਸ਼ਾਊਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪਰਬਤ, ਿਗਬਆਹ ਤੇ ਫਾਸਂੀ ਦੇ
ਦੇਵਾਗਂੇ।”

ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।”
7 ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਿਲਆ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਂ
ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਸੀ। ਯੋਨਾਥਾਨ ਸਾਊਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ
ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾ ਂਲੈ ਕੇ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਟ
ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਿਰਸਫ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ
ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਿਕ ਿਰਸਫ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਅਰਮੋਨੀ ਅਤੇ
ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ। ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਂ
ਮੀਕਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਮਹੋਲਾਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰੀਏਲ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ
ਹੋਈ ਸੀ, ਇਉਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੀਕਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰੀਏਲ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਲਏ।
9 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਉਂ ਇਹ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਿਗਬਓਨੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ
ਿਗਬਓਨੀਆ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੱਤਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਿਟੱਬੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ਾਹਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਸੱਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਵਾਢੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਜੌਂ
ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਿਦਨਾ,ਂ ਬਸੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ, ਸੀ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਤਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ
ਮੌਤ ਹੋਈ।

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਿਰਸਫ਼ਾਹ

10 ਤਦ ਅੱਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਿਰਸਫ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਤੱਪੜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਿਵਛਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਪੜ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਵਾਢੀਆ ਂਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬਾਰਸ਼ਾ ਂਦੇ ਮੌਸਮ ਤੱਕ ਿਵਿਛਆ ਿਰਹਾ। ਿਰਸਫ਼ਾਹ ਿਦਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਥਾ ਂਨੂੰ
ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾ ਂਜੋ ਿਕਤੇ ਿਦਨ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਪਿਰੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਤੇ ਰਾਤ
ਵਕਤ ਕੋਈ ਦਿਰੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ।

11 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਜਾਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਦਾਸੀ ਅੱਯਾਹ ਦੀ ਧੀ
ਿਰਸਫ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ
ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਲਈਆ ਂਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਹੱਡੀਆ ਂਬੈਤ-ਸਾਨ ਿਵਖੇ ਖੁਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਚੁਰਾ ਲਈਆ ਂਸਨ। ਇਹ
ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਗਲਬੋਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਟੰਗ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। 13 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀਆਂ
ਹੱਡੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਦਂਾ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਜੋ ਟਂਗੇ ਗਏ ਸਨ ਇੱਕ ਬਾਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
14 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇਸ ਦੇ ਸੇਲਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਕੀਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਧ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆ ਂਸੁਣ ਲਈਆ।ਂ

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਾਈ

15 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਫਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਗਏ,
ਪਰ ਉਹ ਥੱਿਕਆ ਂਹੋਇਆ ਂਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 16 ਇਸ਼ਬੀ-ਬਨੋਬ
ਦੈਁਤਾ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਰਛੇ ਦਾ ਤੋਂਲ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਪੋਁਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾਨਁੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ
ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 17 ਪਰ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੂੰ
ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਅ ਲਈ।

ਤਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਗੂ
ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ।”

18 ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਿਸਬਕੀ
ਹੁਸ਼ਾਤੀ ਨੇ ਸਫ਼ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਿਕ ਦੈਤਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

19 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਗਬੋ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਹੋਈ
ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਯਆਰੇ ਓਰਗੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਹਾਨਾਨ ਨੇ ਗੋਿਲਆਬ ਿਗੱਤੀ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਗੋਿਲਆਬ ਦਾ ਬਰਛਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਛੜ ਿਜੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੀ।

20 ਿਫ਼ਰ ਗਬ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ
ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਅਤੇ ਪੈਰਾ ਂਿਵੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਉਂਗਲੀਆ ਂਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਚੌਵੀ ਉਂਗਲਾ ਂਸਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਦੈਁਤਾ ਂਦੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। 21 ਇਸ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵੰਗਾਿਰਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਪਰ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। (ਇਹ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ
ਿਸ਼ਮਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।)

22 ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਦਮੀ ਗਬ ਿਵੱਚ ਦੈਁਤਾ ਂਦੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੈਁਤ ਹੀ ਸਨ
ਜੋ ਿਕ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ।

ਦਾਊਦ ਵੱਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਿਵੱਚ ਗੀਤ

ਿਜਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਿਲਿਖਆ:

2 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ, ਮੇਰਾ ਿਕਲ੍ਹਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਹੈ।

3 ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਉਹ ਮੇਰਾ ਿਟੱਲਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀਁ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਢਾਲ, ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਿਸੰਗ,

ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗੜ੍ਹ, ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੈ।
ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

4 ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ
ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਤੇ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚ ਜਾਦਂਾ।

5 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ,ਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਦੀਆ ਂਲਿਹਰਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਘੇਰ ਿਲਆ ਬੇਧਰਮੀ ਹੜਾ ਂ’ਚ

ਮੈਂ ਿਘਿਰਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਿਹਆ।
6 ਪਾਤਾਲ ਦੀਆ ਂਡੋਰੀਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ,
ਮੌਤ ਦੇ ਫ਼ੰਧੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ,
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7 ਉਨ੍ਹਾ ਂ’ਚ ਿਘਿਰਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਿਰਆ,
ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ’ਚ ਿਵਰਾਜਮਾਨ, ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਦੀ ਚੀਖ ਸੁਣੀ।

8 ਤਦ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਤੇ ਥਰਥਰਾਈ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆ ਂਨੀਹਾ ਂਿਹੱਲੀਆ।ਂ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕਰੋਧ ਚਿੜ੍ਹਆ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਨਾਸਾ ਂਚੋ ਧੂੰਆ ਂਿਨਕਿਲਆ ਮੂੰਹ ਚੋ ਅੱਗ ਦੀਆ ਂਲਾਟਾਂ
ਚੱਲੀਆਂ

ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਚੋ ਅੱਗ ਦੇ ਿਚੰਗਾੜੇ ਉੱਡੇ।
10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾ ਂਨੂੰ ਿਨਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਉਤਿਰਆ
ਯਹੋਵਾਹ ਭਾਰੇ ਘਣੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ’ਚ ਖੜੋਤਾ।

11 ਉਹ ਉੱਡ ਿਰਹਾ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ
ਉਿਡਆ ਉਸਨੂੰ ਪੌਣ ਦੇ ਖੰਭਾ ਂਤੇ ਸਵਾਰ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵਾਗਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਿਲਆ।
ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਭਾਰੇ ਘਟੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।

13 ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਮਕ
ਤੋਂ ਅੰਿਗਆਰ ਦਗ-ਦਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

14 ਯਹੋਵਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗਰਿਜਆ ਅੱਤ
ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਣੀ ਸੁਣਾਈ।

15 ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਵੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਿਬਜਲੀਆ ਂਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ

ਡਰਾ ਿਦੱਤਾ।
16 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘੁਰਕਣੇ ਕਾਰਣ
ਉਸ ਦੀਆ ਂਨਾਸਾ ਂਦੇ ਸਾਹ ਦੇ

ਝੋਕੇ ਕਾਰਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆ ਂਿਨਚਲੀਆ ਂਿਦਸ ਪਈਆਂ
ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀਆ ਂਨੀਹਾ ਂਖੁਲ੍ਹ ਗਈਆ।ਂ

17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਅਰਸੋਁ ਫ਼ਰਸ਼ੇ ਉੱਤਿਰਆ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਕਿੜਆ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ

ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾ ਂਚੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖਿਚਆ।
18 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਮੈਥੋਂ ਵੱਧ ਬਲਵਾਨ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ
ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ

ਬਚਾਇਆ।
19 ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਸੀ।

20 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨੀ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ।

21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ
ਮੇਰੇ ਹੱਥਾ ਂਦੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਾਅ ਿਦੱਤਾ।

22 ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ!
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

23 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ।
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

24 ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਕ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਰੱਿਖਆ।
25 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ
ਸੁੱਚਮਤਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਿਦੱਤਾ।

26 ਿਪਆਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਂ
ਸੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।

27 ਸ਼ੁੱਧ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ।
ਹਾਠੇ ਲਈ ਆਪਾ ਹਾਠਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ।

28 ਤੂੰ ਦੁੱਖੀ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਮਹਰ ਹੈਂ
ਹੰਕਾਰੀਆ ਂਲਈ ਕਿਹਰ ਹੈਂ।

29 ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਹੈਂ ਯਹੋਵਾਹ!
ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਨੇਿਰਆ ਂਨੂੰ ਉਿਜਆਲਾ ਕੀਤਾ।

30 ਤੇਰੀ ਿਮਹਰ ਸਦਕਾ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਸੂਰਿਮਆ ਂਨਾਲ ਭੱਿਜਆ
ਤੇ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੈਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਟੱਪੀਆ।ਂ

31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰਾ ਹੈ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਂਦਾ ਰੱਖਵਾਲਾ ਹੈ।
32 ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ?
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਿਕਹੜੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ?

33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ
ਉਹ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

34 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਿਹਰਨੀਆ ਂਵਾਗਂ ਚੁੰਗੀਆ ਂਭਰਦਾਂ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਿਚਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

35 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਸਦਕਾ ਮੇਰੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਿਪੱਤਲ ਦਾ ਧਨੁੱਖ ਵੀ ਝੁਕਾਅ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ।

36 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਢਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈਅਤੇ ਿਜੱਤਣ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾ ਂਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਿਜੱਤਣ ਿਵੱਚ।
37 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੇਠਾ ਂਮੇਰੇ ਕਦਮਾ ਂਨੂੰ ਵੱਧਾਇਆ ਹੈ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤਾ ਂਹੀ ਨਹੀਂ ਿਤਲਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਿਥੜਕੇ।

38 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਤਦ
ਤੀਕ ਨਾ ਵਾਪਸ ਮੁਿੜਆ ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਏ।

39 ਮੈਂ ਵੈਰੀਆ ਂਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆਂ

ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪਏ ਮੁੜੇ
ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਠ ਸੱਕੇ।

40 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਕੱਸੀ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੇਠ ਝੁਕਾਅ ਿਦੱਤਾ।

41 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੀ ਿਪੱਠ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਤੇ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

42 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਨਾ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਵੇਿਖਆ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੀ
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ।

43 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂਲ ਵਾਗਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸੁਰਮਾ ਕੀਤਾ
ਰਸਤੇ ਦੇ ਿਚਕੱੜ ਵਾਗਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮੱਿਧਆ ਤ੍ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ।

44 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਝਗਿੜਆ ਂਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ,
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮਾ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾਇਆ,
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੀ ਆਨ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

45 ਪਰਦੇਸੀਆ ਂਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ, ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਝਟ ਹੁਕਮ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪਰਦੇਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਥੋਂ ਘਬਰਾਏ।
46 ਪਰਦੇਸੀ ਡਰ ਨਾਲ ਕੁਮਲਾਅ ਗਏ
ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਖੁੱਡਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬੰਦੇ ਿਨਕਲੇ।

47 ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

48 ਉਸ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਿਤਰ ਸਜ਼ਾ
ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਹੇਠ ਰੱਿਖਆ।

49 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ,
ਹਾ ਂਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ
ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

50 ਸੇ ਕਾਰਣ ਹੇ ਯੋਹਵਾਹ, ਮੈਂ ਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਂਦਾ ਜੱਸ ਗਾਵਾਗਂਾ।

51 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਬੁਰਜ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਭਾਵ
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਬਚਨ

ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਸ਼ਬਦ:
“ਇਹ ਗੀਤ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗੀਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ
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ਜੋ ਉੱਚਾ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰੱਿਖਅਕ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸੀ।
2 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬੋਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ।

3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,

‘ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਂਉੱਪਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭੌ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਿਨਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ,
ਅਿਜਹੀ ਸਵੇਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਦਲ ਨਾ ਹੋਣ

ਅਤੇ ਬਰਖਾ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚਮਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਸ ਘਾਹ ਵਰਗਾ,
ਜੋ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਣ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਗਦਾ ਹੈ।’

5 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ
ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ

ਜੋ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਠੀਕ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਤੂ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰੇਗਾ!

6 “ਪਰ ਬੇਧਰਮੀ ਸਾਰੇ ਕੰਿਡਆ ਂਵਾਗਂ ਲਾਭਂੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਫ਼ੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ।

7 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਿਛਲਤਰ ਜਾ ਂਸੂਈ ਵਾਗਂ ਿਕੱਲ ਵਾਗਂ ਚੁੱਭਦੇ ਹਨ।

ਹਾ ਂਉਹ ਲੋਕ ਕੰਿਡਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ
ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਝੋਂਕੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਿਤੰਨ ਨਾਇੱਕ

8 ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹ ਹਨ:
ਤਾਹਕਮੋਨੀ ਯੋਸ਼ੇਬ-ਬੱਸ਼ਬਥ ਉਹ ਿਤੰਨਾ ਂਨਾਇੱਕਾ ਂਉੱਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ

ਇਕੋ ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬਰਛੇ ਨਾਲ 800 ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
9 ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦੋਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਹੋਹੀ ਸੀ।

ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨ ਨਾਇੱਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨਾਲ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਉੱਤੇ ਵੰਗਾਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੈਿਨਕ ਭੱਜ
ਖੜੋਤੇ ਸਨ। 10 ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਿਰਹਾ
ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਥਕ ਨਾ ਿਗਆ। ਪਰ ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਫ਼ੜੀ
ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਿਜੱਤ ਲੈ
ਿਦੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਿਜੱਤ ਿਗਆ ਤਾ ਂਲੋਕ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਪਰ
ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਸਰਫ਼ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਆਏ।

11 ਉਸ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਹਰਾਰੀ ਅਗੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਮਾਹ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੜਨ ਲਈ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਮਸਰਾ ਂਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਾ ਂਸਭ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੱਗੇ ਭੱਜ ਗਏ।
12 ਪਰ ਸ਼ੰਮਾਹ ਉਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖਲੋਤਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਿਦਨ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੂੰ
ਵੱਡੀ ਿਜੱਤ ਿਦੱਤੀ।

13 ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੀਹਾ ਂਮੁਖੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਿਨਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦੁਲਾਮ
ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਢੀਆ ਂਦੇ ਵਕਤ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਦਲ
ਨੇ ਰਫ਼ਾਈਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।

14 ਇਝੰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹੀ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਿਸਪਾਹੀ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਸਨ। 15 ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਿਕ ਕਾਸ਼
ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਿਲਆਕੇ ਦੇਵੇ।” 16 ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਨਾਇੱਕਾ ਂਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ
ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਿਰਆ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਉਸੇ ਫ਼ਾਟਕ ਉੱਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਕੇ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਲਆਕੇ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। 17 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ! ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸੱਕਦਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੀਰ
ਸੂਰਿਮਆ ਂਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ
ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਿਲਆਦਂਾ ਹੈ।” ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਾਣੀ

ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਝੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਨਾਇੱਕਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹੇ ਬੜੇ
ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ।

ਹੋਰ ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀ

18 ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ ਅਬੀਸ਼ਈ ਵੀ ਿਤੰਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਮੁਖੀਆਂ
ਸੀ। ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 300 ਮਨੁੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਬਰਛੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਿਤੰਨਾ ਂਵਾਗਂ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਬਿਣਆ। 19 ਅਬੀਸ਼ਈ ਦੀ
ਪ੍ਰਿਸੱਧੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਨਾਇੱਕਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਬਿਣਆ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਰਗਾ ਸੀ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿਣਆ।

20 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ, ਕਬਸਏਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੋ
ਜੁਆਨਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਬਨਾਯਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 21 ਇਉਂ ਹੀ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਿਸਪਾਹੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਸ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਰਛੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਣ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਰਛੀ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਹੀ ਬਰਛੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 22 ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੇ
ਇਝੰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਨਾਯਾਹ ਵੀ ਿਤੰਨਾ ਂਨਾਇੱਕਾਂ
ਵਾਗਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। 23 ਬਨਾਯਾਹ ਸਗੋਂ 30 ਸੂਰਿਮਆ ਂਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਿਤੰਨ ਨਾਇੱਕਾ ਂਦੇ ਸੰਗ ਦਾ ਸਦੱਸ ਨਾ ਬਿਣਆ ਸਗੋਂ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਰੱਿਖਅਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਠਿਹਰਾਇਆ।

ਤੀਹ ਨਾਇੱਕ

24 ਅਸਾਹੇਲ ਜੋ ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂ30 ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। 30 ਸੂਰਿਮਆਂ
ਦੇ ਸੰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ।

ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਲਹਾਨਾਨ ਸੀ ਜੋ ਿਕ
ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਦੋਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
25 ਸ਼ੰਮਾਹ ਹਰੋਦੀ ਅਤੇ
ਅਲੀਕਾ ਹਰੋਦੀ ਸੀ।
26 ਹਲਸ ਪਲਟੀ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਇੱਕੇਸ਼ ਤਕੋਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਈਰਾ ਸੀ।
27 ਅਬੀਅਜ਼ਰ ਅੰਨਥੋਥੀ
ਮਬੁੰਨਈ ਹੁਸ਼ਾਥੀ।
28 ਸਲਮੋਨ ਅਹੋਹੀ ਅਤੇ
ਮਹਰਈ ਨਟੋਫ਼ਾਥੀ।
29 ਬਆਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੇਲਬ, ਇੱਕ ਨਟੋਫ਼ਾਥੀ ਅਤੇ
ਰੀਬਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਤਈ ਜੋ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਗਬਆਹ ਤੋਂ ਸੀ।
30 ਬਨਾਯਾਹ ਿਪਰਾਥੋਨੀ ਅਤੇ
ਗਆਸ਼ ਦੇ ਦਿਰਆਵਾ ਂਤੋਂ ਿਹੱਦਈ।
31 ਅਬੀ-ਅਲਬੋਨ ਅਰਬਾਥੀ,
ਅਜ਼ਮਾਵਥ ਬਰਹੁਮੀ।
32 ਅਲਯਹਬਾ ਸ਼ਅਲਬੋਨੀ ਅਤੇ
ਯਾਸੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੋਂ ਯੋਨਾਥਾਨ।
33 ਸ਼ੰਮਾਹ ਹਰਾਰੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਗਰ ਅਰਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਆਮ।
34 ਉਸ ਮਆਕਾਥੀ ਤਾ ਂਅਹਸਬਈ ਮਆਕਾਥੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਫ਼ਲਟ ਅਤੇ
ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਿਗਲੋਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਮ।
35 ਹਸਰਈ ਕਰਮਲੀ ਅਤੇ
ਪਅਰਈ ਅਰਬੀ।
36 ਸੋਬਾਹ ਤੋਂ ਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯਗਾਲ ਅਤੇ
ਬਾਨੀ ਗਾਦੀ।
37 ਸਲਕ ਅੰਮੋਨੀ ਅਤੇ
ਨਹਰਈ ਬਏਰੋਥੀ ਜੋ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ
ਸਨ।
38 ਈਰਾ ਿਯਬਰੀ ਅਤੇ
ਗਾਰੇਬ ਿਯਬਥ।
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39 ਊਿਰੱਯਾਹ ਿਹੱਤੀ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ 37 ਸਨ।

ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਸੀ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ

ਿਗਣਤੀ ਕਰ।”
2 ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ

ਨਾਲ ਸੀ ਿਕਹਾ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੀਕ ਲੰਘ ਜਾ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ
ਚੱਲੇ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਕੰਨੀ ਹੈ?”

3 ਪਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਿਜੰਨੇ ਉਹ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੇਰੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਿਕਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਝੰ ਿਕਉਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

4 ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੋਰ
ਕਪਤਾਨਾ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਿਫਰ ਯੋਆਬ ਅਤੇ
ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਪਤਾਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਿਨਕਲ ਪਏ। 5

ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰਦਨੋਂ  ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਾਜ਼ੇਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਗਾਦ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੱਧ
ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਯਾਜ਼ੇਰ ਵੱਲ ਸੀ।

6 ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਤਹਤੀਮ ਹਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ
ਦਾਨ ਯਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਭੌਁ ਕੇ ਸੀਦੋਨ ਤੀਕ ਪੁੱਜੇ। 7 ਉੱਥੋਂ ਿਫ਼ਰ ਸੋਰ ਦੇ
ਗੜ੍ਹ ਤੀਕ ਆਏ ਅਤੇ ਿਹੱਵੀਆ ਂਅਤੇ ਕਨਾਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੀਕ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਬਏਰਸਬਾ ਤੀਕ ਿਨਕਲ ਗਏ। 8 ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਘਕੇ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੀਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਪੱਛੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ।

9 ਤਾ ਂਯੋਆਬ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 8,00,000 ਸੂਰਮੇ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ ਅਤੇ 5,00,000 ਸੂਰਮੇ
ਤਲਵਾਰਧਾਰੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ

10 ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਗਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦਾ
ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ
ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾ।ਂ”

11 ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਿਠਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਬੀ ਗਾਦ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਿਮਿਲਆ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾ, ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਆਖ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ ਹੈ: ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਤੰਨ ਵਸਤਾ ਂਰੱਖਦਾ ਹਾ,ਂ
ਸੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਾ।ਂ”

13 ਗਾਦ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾਂ
ਵਸਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈ: (1)ਇੱਕ ਤਾ ਂਕੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਂਸਾਲਾ ਂਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਕਾਲ ਪਵੇ। (2)ਜਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਮਹੀਿਨਆ ਂਤੀਕ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਿਫ਼ਰੇਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਿਹਣ। (3)ਜਾ ਂਤੇਰੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਤੰਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ
ਦੇਵਾਗਂਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।”

14 ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿਸਆ
ਹੋਇਆ ਹਾ ਂਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਬੜਾ ਿਦਆਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ
ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਦੰਿਡਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਦੰਿਡਤ ਹੋਵਾ।ਂ”

15 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜੋ ਉਸ ਸਵੇਰ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ
ਤੀਕ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ 70,000 ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਏ। 16 ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਨਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਿਰਆ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ
ਿਗਆ। ਿਜਸ ਦੂਤ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਠ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਬਸ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਿਗਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਲੈ।” ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਦੂਤ ਯਬੂਸੀ ਅਰਵਨਾਹ ਦੇ ਖਲਵਾੜੇ ਕੋਲ ਖੜੋਤਾ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਰਵਨਾਹ ਦਾ ਿਪੜ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ

17 ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ! ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾ ਂਇੱਜੜਾ ਂਵਾਗਂ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਾ ਮੰਿਨਆ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋ ਜਾ ਂਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ।”

18 ਉਸ ਿਦਨ ਗਾਦ ਦਾਉਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾ
ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਯਬੂਸੀ ਅਰਵਨਾਹ ਦੇ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ
ਉਸਾਰ।” 19 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਗਾਦ ਨੇ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਅਰਵਨਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
ਿਗਆ। 20 ਅਰਵਨਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ
ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਅਰਵਨਾਹ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ
ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 21

ਅਰਵਨਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ
ਵੱਲ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਿਲਆਏ ਹਨ?”

ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਿਪੜ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ ਸੱਕਾ।ਂ ਤਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

22 ਅਰਵਨਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲੀ
ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜਾ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ। ਵੇਖੋ! ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਕੁਝ ਗਊਆ ਂਵੀ ਹਨ, ਬਲਦਾ ਂਦੇ ਵਲੇਵੇ ਸਣੇ
ਇਹ ਸਭ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 23 ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ
ਕਰਦਾ ਹਾ!ਂ” ਅਰਵਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ।”

24 ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਵਨਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਗਂਾ ਿਜਸਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ
ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ।”

ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਿਪੜ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਦ ਚਾਦਂੀ ਦੇ 50 ਸ਼ੈਕਲ ਦੇਕੇ ਮੁੱਲ ਲੈ
ਿਲਆ। 25 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਦਾਊਦ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆ ਂਮੰਨ ਲਈਆ ਂਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬਮਾਰੀ ਹਟ ਗਈ।
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1

ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ

ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ
ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨੱਘ ਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। 2 ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਮੁਿਟਆਰ ਲੱਭਾਗਂੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ
ਿਨੱਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੌਂ ਸੱਕੇਗੀ।” 3 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ
ਅਬੀਸ਼ਗ ਨਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਿਲਆਏ।
4 ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਜੋੜੇ।

5 ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹਗੀਥ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਖੀ
ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਥ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣ ਲਈ 50 ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆ। ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਿਰਆ, “ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?”
ਉਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਨਿਮਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਾਗਂੇ ਹੀ
ਸੋਹਣਾ ਸੀ।

7 ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਅਤੇ
ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਨਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਥਾਪਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 8 ਪਰ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ, ਯਹੋਯਾਦਾ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ, ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ, ਿਸ਼ਮਈ, ਰੇਈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਖਾਸ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੇ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਿਲਆ।

9 ਇੱਕ ਿਦਨ ਜ਼ੋਹਲਥ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐਨ-ਰੋਗੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਦੋਨੀਯਾਹ
ਨੇ ਕੁਝ ਭੇਡਾ,ਂ ਗਊਆ ਂਅਤੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਵੱਢੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਭਾਵ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਭ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ। 10 ਪਰ
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ, ਬਨਾਯਾਹ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਖਾਸ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ
ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।

ਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਬਥਸ਼ਬਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਈ ਬੋਲੇ

11 ਪਰ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਥਸ਼ਬਾ
ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਹਗੀਥ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਪ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ
ਮਾਲਕ, ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਅਨਜਾਨ ਹੈ। 12 ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਂਿਕ
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 13 ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਆਖ, ‘ਹੇ ਮੇਰੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ? ਫ਼ੇਰ
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਿਕਉਂ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ?’ 14 ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਜੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਤੇਰੇ ਓਬੋਁ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।”

15 ਫੇਰ ਬਥਸ਼ਬਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਤੋਂ ਅਬੀਸ਼ਗ ਨਾ ਂਦੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 16 ਬਥਸ਼ਬਾ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈਂ?”

17 ਬਥਸ਼ਬਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ਼, ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਨਾ ਂਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇਗਾ।’ 18 ਹੁਣ,
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਂ। 19

ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗਾਵਾ,ਂ ਮੋਟੇ ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਿਜਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਜਕ ਅਬਯਾਥਾਰ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਤਾ ਂਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। 20 ਸੋ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ
ਆਖਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਤੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। 21 ਜੇ
ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਵਾਗਂੇ।”

22 ਜਦੋਂ ਬਥਸ਼ਬਾ ਅਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਥਾਨ
ਨਬੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। 23 ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਹੈ।” ਨਾਥਾਨ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, 24 “ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਅਦੋਨੀਯਾਹ
ਅਗਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ
ਉੱਪਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ? 25 ਿਕਉਂ ਿਕ ਅੱਜ ਉਹ ਹੇਠਾ ਂਵਾਦੀ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵਜੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆ ਂਗਊਆ,ਂ ਮੋਟੇ-ਵੱਛੇ
ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਸੈਨਾ ਂਦੇ
ਸੈਨਾਪਤੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ
ਖਾ-ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਤੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਁ।’
26 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ, ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ, ਜਾ ਂਤੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 27 ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਿਬਨਾ ਂਦੱਸੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ? ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?”

28 ਤਦ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਥਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਿਕ ਅੰਦਰ ਆਏ।”
ਤਾ ਂਬਥਸ਼ਬਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ।

29 ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਿਜੰਨਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 30 ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਗਂਾ
ਿਜਸ ਦਾ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਥੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ।”

31 ਤਦ ਬਥਸ਼ਬਾ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਦਾਊਦ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀਆ ਂਵੱਡੀਆ ਂਉਮਰਾ ਂਹੋਣ!”

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ

32 ਤਦ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ, ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਅਤੇ
ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦ।” ਤਾ ਂਉਹ ਿਤੰਨੇ ਆਦਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ। 33 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੱਚਰ
ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਿਗਹੋਨ ਦੇ ਝਰਨੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੋ। 34 ਓੱਥੇ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਮਸਹ ਕਰਨਗੇ। ਫੇਰ ਤੁਰ੍ਹੀ
ਵਜਾਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਓ! ‘ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ।’ 35 ਿਫ਼ਰ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਪਰ ਿਬਰਾਜੇਗਾ ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਬਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ
ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।”

36 ਤਾ ਂਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ,
“ਆਮੀਨ! ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ! 37 ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ
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ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ
ਹੋਵੇਗਾ! ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤੈਥੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਹੋਵੇਗਾ।”

38 ਤਦ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ, ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਅਤੇ ਯਹੋਯਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ,
ਕਰੇਤੀ ਅਤੇ ਪਲੇਤੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਖੱਚਰ ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਗਹੋਨ ਚਸ਼ਮੇ ਵੱਲ ਗਏ। 39

ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਈਆ ਂਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, “ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ
ਹੋਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ!” 40 ਤਦ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤਾਈ ਸੁਲੇਮਸ਼ਨ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸਾਿਹਤ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਸਰੀਆ ਂਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਪਾਟ ਗਈ।

41 ਤਦ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਾਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਕੇ
ਹਟੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਤਾ ਂਯੋਆਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ
ਆਵਾਜ਼ਾ ਂਕੈਸੀਆ ਂਹਨ? ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

42 ਜਦੋਂ ਯੋਆਬ ਅਜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਾਜਕ ਅਬਯਾਥਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਓੱਥੇ ਆਇਆ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ! ਤੂੰ ਇੱਕ
ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ
ਹੋਵੇਂਗਾ।”

43 ਪਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ।
ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਿਪਆ ਹੈ। 44 ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ, ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ, ਯਹੋਯਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੱਚਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। 45 ਤਦ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ
ਨਬੀ ਨੇ ਿਗਹੋਨ ਝਰਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ। ਓਹ ਖੁਸ਼ੀ
ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ
ਆਵਾਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਂ। 46 ਸੁਲੇਮਾਨ ,ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾ ਂਦੇਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੈਂ!
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਤੈਥੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਕਰੇ! ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਹੋਵੇ।’ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦਾਊਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੇਠਾ ਂਝੁਕ ਿਗਆ। 48

ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ‘ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਿਜਸਨੇ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਿਖਆ।’”

49 ਤਦ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਮਾਨ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ
ਤੁਰ ਪਏ। 50 ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾ ਂਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਫ਼ਿੜਆ ਿਕ
ਉਹ ਉਸਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰੇ। 51 ਤਦ ਿਕਸੇ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਦੋਨੀਯਾਹ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਰਿਹਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਿੜਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਆਖੋ ਿਕ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਨਹੀਂ
ਮਾਰੇਗਾ।’”

52 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਿਡੱਗੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।” 53 ਫ਼ੇਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਅਦੋਨੀਯਾਹ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਝੁਕ ਿਗਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਘਰ ਚੱਲਾ ਜਾ।”

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੌਤ

ਦਾਊਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, 2 “ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ
ਹਾ।ਂ ਪਰ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। 3

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ।

ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਭ ਿਬਧੀਆ,ਂ ਹੁਕਮਾ,ਂ ਿਨਆਵਾ ਂਅਤੇ ਸਾਖੀਆ ਂਨੂੰ ਮੰਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਜਾ ਂਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਂਗਾ। 4 ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਿਨਭਾਵੇਗਾ:
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ
ਅਤੇ ਤਹੇ ਿਦਲੋਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।’”

5 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਆਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਦੋਹਾਂ
ਸੈਨਾਪਤੀਆ,ਂ ਨੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਅਤੇ ਯਬਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਸਾ ਨਾਲ ਕੀ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਸ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਤਂੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਉਸਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਸਦੀ ਪੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੂਟਾਂ
ਉੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 6 ਪਰ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ,
ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵੇਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੇਂ।
ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਬੁੱਢਾਪੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇਵੀਂ।

7 “ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਉੱਪਰ ਦਯਾਲੂ ਰਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇਵੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ
ਉਸ ਵਕਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਤੋਂ ਬਚ ਿਰਹਾ ਸੀ।

8 “ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ਿਕ ਗੇਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ
ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਰੀਮ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਮਹਨਇਮ ਤੋਂ ਭਿਜਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੇ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਮਾਰਾਗਂਾ ਨਹੀਂ। 9 ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੀਂ। ਤੂੰ
ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਢਾਪੇ ਿਵੱਚ ਸਾਤਂੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇਵੀਂ।”

10 ਉਸ ਬਾਦ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਦਿਬਆ ਿਗਆ। 11 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ 40 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 33 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਿਲਆ

12 ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਿਸੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਿਦ੍ਰਢ਼ਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ।

13 ਤਦ ਹਗੀਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮਾ ਂਬਥਸ਼ਬਾ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸੁੱਖ ਤਾ ਂਹੈ?”

ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਿਕਹਾ, “ਹਾ,ਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ
ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 14 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ”

ਬਥਸ਼ਬਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਬੋਲ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?”
15 ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸੀ,

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ
ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਆ
ਿਗਆ ਹੈ। 16 ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ।”

ਬਥਸ਼ਬਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?”
17 ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਦੀ ਅਬੀਸ਼ਗ

ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਮੰਗੋਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

18 ਤਦ ਬਥਸ਼ਬਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਠੀਕ ਹੈ! ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਆਖਾਗਂੀ।”

19 ਤਾ ਂਬਥਸ਼ਬਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਅਦੋਨੀਯਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਫੇਰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ
ਬੈਠ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ
ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ
ਗਈ।
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20 ਬਥਸ਼ਬਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਅਿਹਸਾਨ
ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਈ ਹਾ,ਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਂ!”

ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ?”

21 ਬਥਸ਼ਬਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਦੀ
ਮੁਿਟਆਰ ਅਬੀਸ਼ਗ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਦੇ!”

22 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ’ਚ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਅਬੀਸ਼ਗ ਨੂੰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਸ ਲਈ ਰਾਜ
ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ! ਆਿਖਰਕਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਬਯਾਥਾਰ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਗੇ।”

23 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। 24 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਿਨਭਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਅੱਜ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਮਰੇਗਾ।”

25 ਤਦ ਰਾਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ,
ਤਾ ਂਬਨਾਯਾਹ ਨੇ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

26 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੈਸੇ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ
ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਹੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਘਰ ਅਨਾਥੋਥ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਦਾਊਦ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਸਿਮਆ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕੀਤਾ।” 27 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ
ਸੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਾਜਕ ਏਲੀ
ਅਤੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵਖੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਅਬਯਾਥਾਰ ਵੀ ਏਲੀ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ।

28 ਯੋਆਬ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਡਰ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਦਾ ਪੱਖ ਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਬਸਾਲੋਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। 29 ਿਕਸੇ
ਨੇ ਜਾਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਯੋਆਬ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹ
ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ।

30 ਬਨਾਯਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਕ ‘ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ!’”

ਪਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਗਂਾ।”
ਤਾ ਂਬਨਾਯਾਹ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਆਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ

ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। 31 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ,
“ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ! ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇ। ਫੇਰ ਮੈਂ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਯੋਆਬ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਏ ਬੇਕਸੂਰਾ ਂਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਗਂੇ। 32

ਯਹੋਵਾਹ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਦੋ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ,
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਨੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ
ਅਤੇ ਯਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਸਾ ਸਨ। ਅਬਨੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ
ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਾਸਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। 33 ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾਊਦ, ਉਸ ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਲਈ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਲਆਵੇਗਾ।”

34 ਤਦ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 35 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਯੋਆਬ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਅਬਯਾਥਾਰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਾਦੋਕ ਨੂੰ ਨਵਾ ਂਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ। 36 ਇਸ ਉਪਰੰਤ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਿਕ ਿਕਤੇ ਨਾ
ਜਾਈਁ। 37 ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ, ਤੂੰ

ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਤੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ
ਹੋਵੇਂਗਾ।”

38 ਤਦ ਿਸ਼ਮਈ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ
ਮੰਨਾਗਂਾ।” ਇਉਂ ਿਸ਼ਮਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਿਰਹਾ। 39 ਪਰ
ਿਤੰਨ ਵਰ੍ਹ ੇ ਬਾਅਦ ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਗਥ ਦੇ ਰਾਜਾ,
ਮਆਕਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕੀਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਨੱਠ ਗਏ। 40 ਤਾ ਂਿਸ਼ਮਈ ਉੱਿਠਆ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਥ ਵੱਲ
ਅਕੀਸ਼ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ।

41 ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਸ਼ਮਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਗਥ ਨੂੰ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਸੀ। 42 ਤਾ ਂਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾ ਂਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਤੂੰ
ਖੁਦ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। 43 ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ
ਇਕਰਾਰ ਿਕਉਂ ਤੋਿੜਆ? ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸਾ ਂਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀ ਮੰਿਨਆ? 44 ਤੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾ ਂਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। 45 ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਰੱਖੇਗਾ।”

46 ਫੇਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਝੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ
ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਸੀ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਿਸਆਣਪ ਲਈ ਮੰਗ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸਦਾ ਮਿਹਲ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ

ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਵੀ
ਉਸਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 2 ਮੰਦਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਲੋਕ
ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਪਰ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਉੱਪਰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ
ਸਨ। 3 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਪਰ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਹਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਪਰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਸੀ।

4 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਿਗਬਓਨ ਨੂੰ ਿਗਆ, ਓੱਥੇ ਉਹ
ਇਸ ਲਈ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉੱਚੀ ਥਾ ਂਸੀ, ਉਸ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ 1,000 ਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ 5

ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਜੇ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਯਹੋਵਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਮੰਗ ਲੈ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

6 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਯਾਲੂ ਸੀ,
ਜੋ ਿਕ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਿਨਆ ਂਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਿਦੱਤੀ। 7 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਿਸੰਘਾਸਣ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ
ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹਾ।ਂ 8 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ, ਤੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ
ਖੜ੍ਹਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਇਨੇੰ ਹਨ ਿਕ ਿਗਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਅਨੇਕਾ ਂਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 9 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਿਸਆਣਪ
ਮੰਗਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਿਨਆ ਂਦੇ ਸੱਕਾ ਂਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ
ਬੁਰੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਪਰੱਖ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ
ਿਸਆਣਪ ਤੋਂ ਿਬਨਾ, ਇਨੇੰ ਿਵਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।”

10 ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਸਆਪਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੀਤੀ ਸੀ। 11 ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮੰਿਗਆ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਧੰਨ-

ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 2:20 244 ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 3:11



4

ਦੌਲਤ ਮੰਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਲਈ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਿਨਆ ਂਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਹੈ। 12 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਤੇਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਗਂਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ ਬਖਸ਼ਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਇਨੰੀ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਾਗਂਾ ਿਜੰਨੀ ਿਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੈਨੂੰ
ਉਹ ਵਸਤਾ ਂਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵਾਗਂਾ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆ।ਂ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾਮ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਂਤੇ ਮਾਨ ਸੰਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾ ਂਤੇ
ਚੱਲੇਂਗਾ ਅਤੇ, ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਂਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

15 ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਾਗ ਿਪਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ
ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੂੰ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾਅਵਤ ਿਦੱਤੀ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਿਸਆਣਪ

16 ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੋ ਔਰਤਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ ਵੇਸਵਾਵਾ ਂਸਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤੀਆ।ਂ 17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮਹਾਰਾਜ!
ਇਹ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋ ਹੀ
ਗਰਭਵਤੀਆ ਂਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਣਨ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। 18 ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਇਸ ਔਰਤ
ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ
ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਸਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋ ਹੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਾ।ਂ 19 ਇੱਕ ਰਾਤ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ
ਬੱਚਾ ਮਰ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। 20 ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਿਬਸਤਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 21 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ
ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਜਾਿਣਆ
ਿਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

22 ਪਰ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ! ਇਹ ਿਜਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਹੈ।”

ਪਰ ਪਿਹਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗ਼ਲਤ ਹੈਂ। ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਿਜਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ!” ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾ ਂਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਦਲੀਲ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ।

23 ਿਫ਼ਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋ ਹੀ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀਆਂ
ਹੋ ਿਕ ਿਜਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਇਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾ ਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
24 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ।
25 ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ
ਵੱਢ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਨਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ।”

26 ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋ ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਦੇਵੋ ਿਫ਼ਰ
ਸਾਡੇ ਦੋਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ।” ਪਰ ਪਿਹਲੀ ਔਰਤ,
ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਅਸਲੀ ਮਾ ਂਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਰਿਹਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨੇ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮਾਲਕ ਿਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ
ਦੇਵੋ।”

27 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਬੱਚਾ
ਪਿਹਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾ ਂਹੈ।”

28 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਿਸਆਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਸਹੀ ਿਨਆ ਂਦੇਣ ਿਵੱਚ ਰੱਬੀ ਿਸਆਣਪ ਸੀ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜ

ਇਉਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 2

ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ
ਕੀਤੀ।

ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ।

3 ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਹੋਰਫ਼ ਅਤੇ ਅਹੀਯਾਹ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ
ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਲਖਾਰੀ
ਦਾ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ।
ਅਹੀਲੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਲਖਦਾ ਸੀ।
4 ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ।
ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਸਨ।
5 ਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਰਾਜਪਾਲਾ ਂਉੱਤੇ ਇਚੰਾਰਜ ਸੀ।
ਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਬੂਦ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸੀ।
6 ਅਹੀਸ਼ਾਰ ਮਿਹਲ ਦਾ ਇਚੰਾਰਜ ਸੀ।
ਅਬਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਰਾਮ ਗੁਲਾਮਾ ਂਦਾ ਇਚੰਾਰਜ ਸੀ।
7 ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ 12 ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾ ਂ12

ਿਹਿਸਆ ਂਨੂੰ ਿਜਲੇ ਦਾ ਨਾ ਂਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਿਜਲੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਿਹਦਾਇਤ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਰਸਤ ਿਲਆਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਦੇ 12 ਗਵਰਨਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤ
ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 8 ਉਨ੍ਹਾ ਂ12 ਗਵਰਨਰਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਬਨਹੂਰ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ
9 ਬਨ-ਦਕਰ, ਮਾਕਸ ਸਆਲਬੀਮ, ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਅਤੇ ਏਲੋਨ-ਬੈਤ-ਹਨਾਨ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਸੀ।
10 ਬਨ-ਹਸਦ ਅਰੁਬੋਥ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਲਈ ਸੋਕੋਹ ਅਤੇ ਹੇਫ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼
ਸੀ।
11 ਬਨ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਨਪੋਥ ਦੋਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਟਾਫਥ ਸੀ।
12 ਅਹੀਲੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਆਨਾ ਤਾਨਾਕ, ਮਗੀਦੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਤ ਸ਼ਾਨ ਦਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸਾਰਥਨਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਤ-ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ
ਮਹੋਲਾਹ ਤੀਕ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਯਾਕਮਆਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੀਕ ਸੀ।
13 ਬਨ-ਗ਼ਬਰ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਈਰ ਦੇ ਿਪੰਡ ਜੋ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ
ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਗੋਬ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਿਕ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ।
ਭਾਵ 60 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਫ਼ਲੀਸ ਵਾਲੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਅਰਲਾ ਂਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸ ਦੇ
ਸਨ।
14 ਇੱਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਨਾਦਾਬ ਮਹਨਇਮ ਿਵੱਚ ਸੀ।
15 ਅਹੀਮਆਸ ਨਫਤਾਲੀ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਬਾਸਮਥ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ।
16 ਹੂਸ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਅਨਾ ਆਸ਼ੇਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਲੋਥ ਿਵੱਚ ਸੀ।
17 ਪਾਰੂਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਟ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਿਵੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸੀ।
18 ਏਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ ਸੀ।
19 ਊਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਬਰ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅੰਮੋਰੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ
ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ
ਇੱਕਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ।
20 ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਨੇਕਾ ਂਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ

ਿਗਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਿਕਨਾਰੇ ਰੇਤਾ ਂਦੇ ਕਣਾ ਂਵਾਗਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਖਾ-ਪੀ
ਕੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ।

21 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਇਲਾਕੇ ਤੀਕ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਰਾਜਾ ਂਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਿਮਸਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਫੈਿਲਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਘੱਲੇ ਉਸ ਦੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਉਸ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ।

22 ਇਨੰਾ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤ ਿਦਨ ਲੋੜੀਂਦਾ
ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆ ਂਲਈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਰਸੋਈ ’ਚ ਖਾਦਂੇ ਸਨ: 225
ਮਣ ਮੈਦਾ, 450 ਮਣ ਆਟਾ, 10 ਮੋਟੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਚਰਾਈ ਿਵੱਚੋਂ 20 ਗਾਵਾ,ਂ
100 ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੰਗਲੀ ਿਹਰਨ,
ਪਾਹੜੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਕੁੱਕੜ ਆਿਦ।

24 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਉੱਪਰ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਿਤਫਸਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ਼ਾਹ ਤੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਸੀ। 25 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
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ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਹੰਜੀਰ ਹੇਠ, ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੀਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ’ਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।

26 ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ 4,000 ਰੱਥਾ ਂਦੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਬੇਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ 12,000 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। 27 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ
ਰਜਵਾੜੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਲਈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਦਂੇ ਸਨ,
ਰਸਤ ਅਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਕਰਸ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। 28 ਰਾਜਪਾਲਾ ਂਨੇ ਸਵਾਰੀ ਘੋਿੜਆ ਂਲਈ ਅਤੇ ਰੱਥਾ ਂਦੇ
ਘੋਿੜਆ ਂਲਈ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਜੌਂ ਵੀ ਿਦੱਤੇ। ਹਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵੇਲੇ,
ਇਸ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਿਸਆਣਪ

29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧੇਰੇ ਹੀ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਸੂਝ ਿਦੱਤੀ,
ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਿਕਨਾਰੇ ਦੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਮਿਣਆ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸੱਕਦਾ ਸੀ। 30 ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ
ਿਸਆਣਪ ਸੀ। ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋ ਵੱਧੇਰੇ ਿਸਆਣਾ
ਸੀ। 31 ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਿਸਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਏਥਾਨ
ਅਜ਼ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਹੋਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਕੋਲ ਅਤੇ ਦਰਦਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ
ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਉਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਸਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਸੀ। 32 ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ 3,000 ਕਹਾਉਤਾ ਂਰਚੀਆ ਂਅਤੇ 1,005 ਗੀਤਾ ਂਦੀ
ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ।

33 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਕਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਿਗਆਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪੌਿਦਆ ਂਅਤੇ ਰੁੱਖਾ ਂਬਾਰੇ, ਲਬਾਲੋਨ ਦੇ ਿਦਆਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ
ਉਗਦੀਆ ਂਛੋਟੀਆ ਂਵੇਲਾ ਂਤਾਈਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾ,ਂ ਪੰਛੀਆ,ਂ
ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾ ਂਅਤੇ ਮੱਛੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। 34 ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਂਤੋਂ
ਲੋਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਿਸਆਣਪ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਿਗਆਨ ਲੈਣ
ਆਉਂਦੇ। ਸਭ ਰਾਜਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਿਸਆਣਪ ਤੇ ਿਗਆਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਵਚਨਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ।

ਸੁਲੇਮਾਨ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦਾ

ਸੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਿਰਹਾ।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ

ਭੇਿਜਆ। 2 ਤਾ ਂਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਿਖਆ:
3 “ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਨਾ ਬਣਾ ਸੱਿਕਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਲੜਾਈਆ ਂ’ਚ ਿਘਿਰਆ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਲੜਾਈਆ ਂਲੜਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦ
ਤੀਕ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠ ਨਾ ਕੀਤਾ। 4 ਪਰ ਹੁਣ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓ ਆਰਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾ
ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
5 “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਉਪਰੰਤ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।’ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ
ਹੈ। 6 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਨੂੰ ਲਬਾਨੋਨ ਭੇਜ ਓੱਥੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਦਆਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ। ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ
ਸੇਵਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਮਜਦੂਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਲਈ
ਠਿਹਰਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੇਰੇ ਤਰਖਾਣ ਿਸਦੋਨ ਦੇ ਤਰਖਾਣਾ ਂਿਜੰਨੇ ਕੁਸ਼ਲ
ਨਹੀਂ ਹਨ।”

7 ਜਦੋਂ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਆਿਖਆ ਸੁਿਣਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਜ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਿਸਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ” 8 ਤਦ
ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਮੰਿਗਆ ਮੈਂ ਸੁਣ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਿਦਆਰ ਅਤੇ ਚੀਲ
ਦੀਆ ਂਸ਼ਤੀਰਾ ਂਦੇਵਾਗਂਾ। 9 ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੀਕ ਲੱਕੜ
ਿਲਆਉਣਗੇ। ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆ ਂਬੰਨ੍ਹਵਾ ਕੇ ਿਜਸ ਥਾ ਂਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਉੱਥੇ

ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਥੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਉਹ ਦਰੱਖਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕੇਂ। ਬਦਲੇ ’ਚ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਂਗਾ।”

10 ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਿਦਆਰ ਅਤੇ ਚੀਲ ਕੇ ਰੁੱਖ ਉਸਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤੇ।

11 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ 12,000 ਬੁਸ਼ਲ ਕਣਕ ਅਤੇ 12,000 ਗੈਲਣ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੈਤੂਨ
ਦਾ ਤੇਲ ਹੀਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਿਦੱਤੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੀਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਵੱਚ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਨਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

13 ਤਾ ਂਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ 30,000 ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। 14 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਮੁਖੀਆ ਅਦੋਨੀਰਾਮ ਨੂੰ ਠਹਰਾਇਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂ30,000 ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਿਤੰਨਾ ਂਟਕੁੜੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ। ਹਰ ਧੜੇ ਿਵੱਚ
10,000 ਆਦਮੀ ਰੱਖੇ। ਹਰ ਧੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਬਾਨੋਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਦਂਾ। 15 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
80,000 ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਿਜਹੜੇ ਿਕ
ਪਹਾੜੀ ਚੱਟਾਨਾ ਂਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 70,000 ਉਹ ਕਾਮੇ ਸਨ
ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਢੋਁਦੇ ਸਨ। 16 3,300 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। 17 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਹ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧੀਆ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਟਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। 18 ਤਾ ਂਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ
ਹੀਰਾਮ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਗਿਬਲੀਆ ਂਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤਰਾਿਸ਼ਆ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੱਥਰ ਲੱਕੜ ਦੀਆ ਂਸ਼ਤੀਰਾ ਂਅਤੇ
ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਏ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਣਾ

ਇਉਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 480 ਵਰ੍ਹ ੇ ਬਾਦ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਰਾਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਚੌਥੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਵ ਦੇ

ਮਹੀਨੇ ਦੋਰਾਨ, ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ। 2 ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਾਢੇ
60 ਹੱਥ ਲੰਬਾ, ਸਾਢੇ 20 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 30 ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ। 3 ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ
ਦਾਲਾਨ ਸਾਢੇ 20 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਸਵਾ 10 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਲਾਨ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਿਨਕਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ 4 ਇਸਦੀਆ ਂਿਖੜਕੀਆ ਂਬਾਹਰਲੇ
ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਡੀਆ ਂਸਨ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ
ਜਾਲੀਦਾਰ ਸਨ। 5 ਿਫ਼ਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਕੋਠੜੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਠੜੀਆ ਂਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਿਤੰਨ ਮੰਿਜ਼ਲਾ ਂਬਣਵਾਈਆ।ਂ 6 ਕਮਰੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦੇ ਸਨ,
ਪਰ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਸ਼ਤੀਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਪਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੀਸੀ
ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾ ਂਕਮਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਇਸਦੀ ਹੇਠਲੀ ਕੰਧ ਤੋਂ
ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੇਠਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 5 ਹੱਥ ਚੌੜੇ, ਪਿਹਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦੇ
ਕਮਰੇ 6 ਹੱਥ ਚੌੜੇ ਅਤੇ ਉਤ੍ਰਤਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਾਢੇ 7 ਹੱਥ ਚੌੜੇ ਸਨ। 7

ਕਾਿਮਆ ਂਨੇ ਕੰਧਾ ਂਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੱਥਰ ਓੱਥੇ
ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਮਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹਥੌੜੇ,
ਕੁਹਾੜੀ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

8 ਹੇਠਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦੇ ਕਮਿਰਆ ਂਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਿਹੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਿਸਓ ਪੌੜੀਆ ਂਦੂਜੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੀਜੀ ਮੰਿਜ਼ਲ
ਨੂੰ ਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ।

9 ਸੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਰ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ
ਿਦਆਰ ਦੇ ਫ਼ਟਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਤੀਰਾ ਂਨਾਲ ਕੱਿਜਆ। 10 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ। ਹਰ ਮੰਿਜ਼ਲ 5 ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਮਿਰਆਂ
ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸ਼ਤੀਰੀਆ ਂਮੰਦਰ ਨੂੰ ਛੰੁਹਦੀਆ ਂਸਨ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 12 “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਨਆਵਾਂ
ਅਤੇ ਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਿਰਆ ਂਕਰਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਇਸ ਮੰਦਰ ਕਾਰਣ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ,
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ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਰਹਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਛੱਡਾਗਂਾ।”

14 ਸੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। 15

ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆ ਂਅੰਦਰਲੀਆ ਂਕੰਧਾ,ਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਤਾਈਂ ਿਦਆਰ ਦੀ
ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰੂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਢੱਕ
ਿਦੱਤਾ। 16 ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ 20 ਹੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ
ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ,ਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਤਾਈਂ ਿਦਆਰ
ਦੀ ਲੱਕੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਲਈ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਿਮਿਥਆ ਿਗਆ ਸੀ। 17 ਇਸ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਰਾ 40 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਸੀ। 18 ਇਸ ਕਮਰੇ
ਦੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਿਦਆਰ ਦੇ ਫ਼ਟਾ ਂਨਾਲ ਕੱਿਜਆ ਿਗਆ-ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਤੇ
ਲੱਗੇ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਦਆਰ ਦੇ ਫਟਾ ਂਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੇਲ-ਬੂਿਟਆ ਂਦੀ ਨਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਦੀ ਨਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵੇਲ ਤੇ
ਲੱਗੇ ਫ਼ੁੱਲ ਜਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਣਕੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ
ਸਨ।

19 ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸੱਕੇ। 20 ਇਹ ਕਮਰਾ ਸਾਢੇ 20 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਤੇ ਸਾਢੇ
20 ਹੱਥ ਹੀ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 20 ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ। 21 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ
ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪੁਆਏ।
ਇਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ, ਕਰੂਬੀ ਫਿਰਸਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਦੋ ਮੂਰਤਾ ਂਰੱਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ। 22 ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਮੰਦਰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਕੱਿਜਆ ਿਗਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਕੱਿਜਆ ਿਗਆ।

23 ਕਾਿਮਆ ਂਨੇ ਿਵੱਚਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਖੰਭਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ
ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੰਭ ਵੀ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਹਰ ਦੂਤ ਸਵਾ 5 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਸੀ। 24 ਦੋਵੇਂ
ਕਰੂਬੀ ਫਿਰਸ਼ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾਪ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਦੇ 5 ਹੱਥ
ਲੰਬੇ ਦੋ ਖੰਭ ਸਨ। ਇੱਕ ਖੰਭ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤਾਈਂ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ 10 ਹੱਥ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸਤੇ 10 ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਸਨ। 27 ਉਸ ਨੇ ਦੋਨਾ ਂਕਰੂਬੀ
ਫਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੱਲ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ
ਿਖਲਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਰੂਬੀ ਫਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖੰਭ ਇੱਕ ਕੰਧ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਕਰੂਬੀ ਫਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖੰਭ ਦੂਜੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਖੰਭ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। 28 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਨੋ
ਕਰੂਬੀ ਫਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

29 ਮੰਦਰ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਉੱਪਰ ਕਰੂਬੀਆ,ਂ ਖਜ਼ੂਰਾ,ਂ ਿਖੜੇ ਹੋਏ
ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤਾ ਂਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਕਰ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ
ਬਣਵਾਈਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। 30 ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਕਮਿਰਆ ਂਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ਾ ਂਉੱਪਰ ਵੀ ਸੋਨਾ
ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

31 ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਂਨੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੱਤ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫ਼ਰੇਮ ਦੇ
ਪੰਜ ਪਾਸੇ ਸਨ। 32 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣਾਕੇ ਉਸ
ਉੱਪਰ ਕਰੂਬੀ ਫਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੀਆ,ਂ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਿਬਰਛ ਅਤੇ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤਾਂ
ਉੱਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ।

33 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੁਖ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਬਣਾਈ। 34 ਉਸ ਦੇ
ਦੋਨੋ ਬੂਹੇ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਨ। 35 ਉੱਥੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਿਹੱਸੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਭੀੜੇ (ਢੋਏ) ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਰੂਬੀ ਫਿਰਸ਼ਿਤਆ,ਂ ਖਜੂਰਾ ਂਤੇ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤਾਂ
ਉੱਕਰੀਆ ਂਸਨ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ।

36 ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਿਵਹੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਿਵਹੜੇ ਦੇ
ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ। ਹਰ ਦੀਵਾਰ ਿਤੰਨ ਰਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਰਦਾ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ।

37 ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਿਜ਼ਵ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ, ਮੰਦਰ ਦੀਆ ਂਨੀਂਹਾ ਂਰੱਖੀਆਂ
ਗਈਆ ਂਸਨ। 38 ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਬੂਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਖਤਮ
ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਿਗਆਰ੍ਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਨਕਸ਼ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮਿਹਲ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਹਲ ਬਣਵਾਇਆ।
ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਤੇਰ੍ਹਾ ਂਵਰ੍ਹ ੇ ਲੱਗੇ। 2 ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਵਾਈ ਿਜਸ ਨੂੰ “ਲਬਾਨੋਨ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮਿਹਲ”

ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ 100 ਹੱਥ ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 50 ਹੱਥ
ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਅਤੇ 30 ਹੱਥ ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਿਦਆਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਤੋਂ
ਬਣੇ ਥੰਮਾ ਂਦੀਆ ਂਚਾਰ ਪਾਲਾ ਂਸਨ। ਹਰ ਥੰਮ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਿਦਆਰ ਦਾ
ਤਾਜ ਸੀ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਵੱਲੋਂ ਿਦਆਰ ਨਾਲ ਕੱਿਜਆ ਿਗਆ
ਿਜਹੜੇ ਪਤਲੀਆ ਂਥੰਮਾ ਂਉੱਪਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਪੰਦਰ੍ਹਾ-ਂ
ਪੰਦਰ੍ਹਾ ਂਸਨ। ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਹ 45 ਸਨ। 4 ਿਤੰਨ ਪਾਲਾ ਂਚੁਗਾਠਾਂ
ਦੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆ ਂਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਿਤੰਨ ਲਾਈਨਾ ਂਿਵੱਚ ਸਨ। 5

ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਿਤੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਅਤੇ ਚੁਗਾਠਾ ਂਚੌਰਸ ਸਨ।

6 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ “ਥੰਮਾ ਂਦਾ ਿਵਹੜਾ” ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ 50 ਹੱਥ ਮੀਟਰ
ਲੰਬਾ ਅਤੇ 30 ਹੱਥ ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਥੰਮਾ ਂਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਸੀ।

7 ਉਸ ਨੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਨਆ ਂਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਿਨਆ ਂਦਾ ਕਮਰਾ” ਸੱਿਦਆ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਥੱਿਲਓਂ
ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੀਕ ਿਦਆਰ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

8 ਿਜਸ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਿਨਆ ਂਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੂਸਰੇ
ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਾਗਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਮਿਹਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਲਈ ਵੀ
ਬਣਵਾਇਆ।

9 ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾ,ਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋ ਸਮਤਲ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਧੀਆ ਂਿਕਸਮ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ
ਬਾਹਰੋ ਆਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਪ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਰੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਨੀਂਹਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਕੰਧਾ ਂਦੀ ਟੀਸੀ ਤੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 10 ਭਵਨ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਤੇ
ਨੀਹਾ ਂਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ ਿਕ
ਸਵਾ 10 ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਤੇ ਕੁਝ 8 ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਸਨ। 11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ
ਮਾਪ ਦੇ ਚੀਰੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਿਦਆਰ
ਦੀਆ ਂਸ਼ਤੀਰੀਆ ਂਵੀ ਸਨ। 12 ਓੱਥੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਮੰਦਰ ਦੇ
ਿਵਹੜੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧਾ ਂਸਨ। ਇਹ ਕੰਧਾਂ
ਪੱਥਰਾ ਂਦੀਆ ਂਿਤੰਨਾ ਂਕਤਾਰਾ ਂਅਤੇ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕਤਾਰ
ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ।

13 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸੂਰ ਦੇ ਹੀਰਾਮ ਨਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਦਂਾ। 14 ਉਹ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਸੂਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਠਿਠਆਰ
ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਜੋ ਕਾਸਂੇ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਸੱਦਾ
ਕਬੂਲ ਿਲਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਸਂੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ
ਦਾ ਇਚੰਾਰਜ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।

15 ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਕਾਸਂੇ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ ਬਣਾਏ। ਦੋਨੋ ਥੰਮ 18 ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਘੇਰ
ਿਵੱਚ 12 ਹੱਥ ਸਨ। ਥੰਮ ਖੋਖਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 3 ਇਚੰ ਸੀ। 16

ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਥੰਮਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕਾਸਂੇ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ
ਦੀ ਉੱਚਾਈ 5 ਹੱਥ ਸੀ। 17 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਥੰਮਾ ਂਉੱਪਰ ਗੁੰਬਦਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ
ਜੰਜੀਰੀਆ ਂਦੇ ਦੋ ਜਾਲ ਬਣਾਏ। ਓੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਲਈ ਸੱਤ ਜੰਜੀਰੀਆਂ
ਸਨ। 18 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਸਜਾਵਟ ਦੀਆ ਂਦੋ ਕਤਾਰਾ ਂਬਣਾਈਆ ਂਿਜਹੜੀਆਂ
ਅਨਾਰਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਿਦਖਦੀਆ ਂਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਸਂੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਅਨਾਰਾ ਂਨੂੰ ਥੰਮਾਂ
ਉੱਪਰ ਗੁਂਬਦਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕਦੀਆ,ਂ ਜਾਲੀਆ ਂਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 19 ਪੰਜ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਥੰਮਾਂ
ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਗੁਂਬਦ, ਫੁੱਲਾ ਂਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਸਨ। 20 ਥੰਮਾ ਂਦੇ ਗੁੰਬਦ ਉੱਪਰ ਵੱਲ
ਉਭਾਰ ਤਾਈਂ ਵੱਧਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਜੰਜੀਰੀਆ ਂਦੀ ਜਾਲੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੀ। ਦੋ
ਗੁੰਬਦਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਕਤਾਰਾ ਂਿਵੱਚ 200 ਅਨਾਰ ਸਨ। 21 ਹੀਰਾਮ
ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਰਾਡਂੇ ਕੋਲ ਿਟਕਾ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਥੰਮ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਿਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਉਂ ਯਾਕੀਨ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ
ਿਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਉਂ ਬੋਅਜ਼ ਰੱਿਖਆ। 22 ਉੱਸਨੇ ਫੁੱਲਾ ਂਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ
ਗੁੰਬਦ ਥੰਮਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਿਦੱਤੇ। ਇਉ, ਦੋ ਥੰਮਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ।
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23 ਫ਼ੇਰ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਕਾਸਂੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੌਦ ਬਣਾਇਆ ਜੋ “ਸਾਗਰ”
ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੌਦ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ 30 ਹੱਥ, ਿਵਆਸ ਿਵੱਚ 10 ਹੱਥ ਅਤੇ 5
ਹੱਥ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। 24 ਹੌਁਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਸਦੇ ਿਰਂਮ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਕਾਸਂੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਨ।
ਗੋਲੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਬਣਾਕੇ ਹੌਦ ਦੇ ਆਲੇ- ਦੁਆਲੇ ਿਵਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ
ਕਤਾਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸਨ। 25 ਹੌਦ ਕਾਸਂੇ ਦੇ 12 ਬਲਦਾ ਂਉੱਤੇ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਿਤੰਨਾ ਂਬਲਦਾ ਂਦੇ ਿਚਹਰੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਿਤੰਨਾ ਂਦੇ ਿਚਹਰੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਿਤਨਾ ਂਦੇ
ਿਚਹਰੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾ ਂਦੇ ਿਚਹਰੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲੱਕ
ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 26 ਹੌਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 3 ਇਚੰ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਕੰਿਢਆ ਂਵਰਗੇ ਜਾ ਂਫੁੱਲਾ ਂਦੀ ਪੱਤੀਆ ਂਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ
ਘੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੌਦ ਿਵੱਚ 11,000 ਗੇਲਣ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

27 ਫ਼ੇਰ ਹੀਰਾਮ ਨੇ 10 ਕਾਸਂੇ ਦੇ ਗੱਡੇ ਬਣਾਏ। ਹਰ ਗੱਡਾ 4 ਹੱਥ ਲੰਬਾ, 4
ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 3 ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ। 28 ਇਹ ਗੱਡੇ ਫ਼ਰੇਮਾ ਂ’ਚ ਜੜੇ ਫੱਿਟਆ ਂਤੋਂ
ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। 29 ਇਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ਰੇਮਾ ਂਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ, ਬਲਦ ਅਤੇ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਣੇ
ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ੇਰਾ ਂਤੇ ਬਲਦਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ, ਕਾਸਂੇ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਲਗਾਏ
ਗਏ ਸਨ। 30 ਹਰ ਗੱਡੇ ਦੇ ਕਾਸਂੇ ਦੇ ਧੁਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕਾਸਂੇ ਦੇ 4 ਪਹੀਏ ਸਨ
ਿਕਨਾਿਰਆ ਂਤੇ ਕਟੋਰੇ ਲਈ ਸਹਾਰੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਕਾਸਂੇ ਿਵੱਚ
ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। 31 ਕਟੋਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਫ਼ਰੇਮ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ
ਕਟੋਰੇ ਉੱਤੇ 1 ਹੱਥ ਤਾਈਂ ਸੀ। ਕਟੋਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਵਆਸ
ਡੇਢ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਮ ਉੱਪਰ ਕਾਸਂੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ਰੇਮ ਗੋਲ
ਨਾ ਹੋਕੇ ਚੌਰਸ ਸੀ। 32 ਫ਼ਰੇਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਹੀਏ ਿਵਆਸ
ਿਵੱਚ ਡੇਢ ਹੱਥ ਸਨ। ਪਹੀਆ ਂਦੇ ਧੁਰੇ ਗੱਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 33 ਪਹੀਏ
ਰੱਥ ਦੇ ਪਹੀਆ ਂਵਰਗੇ ਸਨ। ਪਹੀਆ ਂਦਾ ਹਰ ਿਹੱਸਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਧੁਰੇ, ਤਾਰਾ,ਂ ਚੱਕੇ
ਅਤੇ ਹੱਥਾ ਂਕਾਸਂੇ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ।

34 ਹਰ ਗੱਡੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਿਨਆ ਂਤੇ ਚਾਰ ਆਸਰੇ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ
ਹੀ ਟਕੁੜੇ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। 35 ਹਰ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਾਸਂੇ ਦੀ
ਅੱਧ ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਪੱਟੀ ਸੀ। 36 ਗੱਡੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਮ ਤੇ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ,
ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕਾਸਂੇ ਿਵੱਚ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਿਜੱਥੇ ਵੀ
ਗੱਡੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫ਼ੁੱਲ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
37 ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਦਸ ਗੱਡੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸਂੇ ਿਵੱਚ ਢਾਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ
ਦਸੇ ਗੱਡੇ ਇੱਕੋ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਪ ਦੇ ਸਨ।

38 ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਕਾਸਂੇ ਦੇ ਦਸ ਕਟੋਰੇ ਬਣਾਏ। ਹਰ ਕਟੋਰਾ ਿਵਆਸ ਿਵੱਚ 4 ਹੱਥ
ਸੀ ਅਤੇ 230 ਗੇਿਲਨਾ ਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। 39 ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜ ਗੱਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜ ਗੱਡੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉੱਤਰ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਉਸ ਨੇ
ਵੱਡਾ ਤਲਾਅ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਰੱਿਖਆ। 40 ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ
ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਹੌਦੀਆ,ਂ ਬਾਟੀਆ ਂਅਤੇ ਕੜਛੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ।

ਥੰਮਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਕੌਿਲਆ ਂਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਗੁੰਬਦ ਅਤੇ ਦੋ ਥੰਮ,
ਗੁੰਬਦਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਜਾਲੀਆ।ਂ
ਦੋ ਜਾਲੀਆ ਂਲਈ 400 ਅਨਾਰ।
ਥੰਮਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੰਬਦਾ ਂਲਈ ਦੋ ਕੌਿਲਆ ਂਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਨਾਰਾਂ
ਦੀਆ ਂਦੋ ਕਤਾਰਾ ਂਸਨ।
ਦਸ ਗੱਡੇ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੌਦ।
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਲਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ 12 ਬਲਦ।
ਭਾਡਂੇ, ਛੋਟੇ ਕੜਛੇ, ਛੋਟੇ ਕੌਲੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਡਂੇ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਜਂੇ ਹੋਏ ਕਾਸਂੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਨ। 46 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ

ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਾਸਂੇ ਦਾ ਵਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ
ਇਨੰੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕ ਇਸਦਾ ਵਜਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੱਿਕਆ ਿਕ ਿਕੰਨਾ ਂਕਾਸਂਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਕਤੇ ਸੁੱਕੋਥ ਅਤੇ ਸਾਰਥਾਨ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ
ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਕਾਸਂੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਸਾਿਂਚਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾਕੇ ਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ।

48 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ
ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਸਨ:

ਸੁਿਨਹਰੀ ਜਗਵੇਦੀ,

ਸੁਿਨਹਰੀ ਮੇਜ਼, (ਇਸ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਦਂੀ
ਸੀ।)
ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ (ਇਹ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ
ਗਏ, ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ।)
ਸੁਿਨਹਰੀ ਫ਼ੁੱਲ, ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਿਚਮਟੇ, ਭਾਡਂੇ,
ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ, ਗੁਲ ਤਰਾਸ਼, ਛੋਟੀਆ ਂਕੌਲੀਆ,ਂ ਕੜ੍ਹਾਹੀਆ,ਂ
ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾਡਂੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ (ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ) ਦੇ
ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ
ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਲਈ ਕਬਜ਼ੇ।
51 ਇਉਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ

ਬਣਵਾਇਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾ ਂਅੰਦਰ ਿਲਆਇਆ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕੇ
ਲਈ ਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।

ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ

ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ, ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ
ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆ ਂਨੂੰ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸਨ,
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ

ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸੀਯੋਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣ।
2 ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡੇਿਰਆ ਂਦੇ ਪਰਬ ਦੌਰਾਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਏਥਾਨੀਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, (ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ) ਿਵੱਚ
ਸਨ।

3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਤਦ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ
ਚੁੱਿਕਆ। 4 ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਭਾਿਂਡਆ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਿਲਆਏ।
ਇਉਂ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 5

ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ,
ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਨੰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਏ
ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਗਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਇੱਕਰਾਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਥਾਵੇਂ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਧਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਖੰਭਾ ਂਹੇਠਾ ਂਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 7

ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਖੰਭ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾ ਂਜੋ
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੋਬਾਂ
ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣ। 8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚੋਬਾ ਂਨੂੰ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਚੋਬਾ ਂਦੇ ਿਸਰੇ ਿਵੱਚਲੀ
ਕੋਠੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਹਰੋ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਿਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਿਦਨ ਤੀਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। 9 ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੋਨਾ ਂਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਪੱਟੀਆ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੂਸਾ ਨੇ
ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਪਾਈਆ ਂਸਨ। ਹੋਰੇਬ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲੇ ਸਨ।

10 ਜਦੋਂ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੱਦਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। 11

ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਿਪਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। 12 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ:
“ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਮਕਾਵੇਗਾ।

13 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ,
ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਰਿਹ ਸੱਕੇ।”
14 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਤਾ ਂਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। 15 ਿਫ਼ਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਇਹ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ:
“ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸਤਤ। ਜੋ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, 16 ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਰ
ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।’
17 “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵਾ।ਂ 18 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਮਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ
ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਅਿਜਹੀ ਭਾਵਨਾ
ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ। 19 ਪਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ
ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ।’
20 “ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਿਨਭਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਹਾ।ਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰ
ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਮੰਦਰ ਉਸਾਿਰਆ ਹੈ। 21 ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾ ਂਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੇਮ ਿਪਆ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਨੇਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ।”

22 ਿਫ਼ਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ 23

ਫ਼ੈਲਾਕੇ ਆਿਖਆ,
“ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾ ਂਹੇਠਾ ਂਧਰਤੀ
ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਿਹ ਿਦਲੋਂ ਤੇਰਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 24 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ, ਨਾਲ ਇੱਕ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 25 ਸੋ ਹੁਣ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦਾਊਦ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਾਕੀ ਇਕਰਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪੂਿਰਆ ਂਕਰ। ਤੂੰ
ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਦਾਊਦ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਫ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ।’ 26 ਅਤੇ
ਿਫ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਿਨਭਾਦਂਾ ਰਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
27 “ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਕਾਸ਼
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਆ ਂਅੱਤ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸੱਕਦੀਆ,ਂ ਤਾ ਂਅਵੱਸ਼
ਹੀ ਇਹ ਮੰਦਰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸੱਕਦਾ। 28

ਪਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜੋਈ ਸੁਣ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਰਜੋਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਮੇਰੀ ਇਸ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। 29 ਪਿਹਲਾ ਂਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਜਾਵਾਗਂਾ’, ਇਸ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਤੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਦਨ-ਰਾਤ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ
ਰਿਹਣ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 30 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ,
ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਗਂੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਓਥੋਂ ਸਾਡੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਾਨਾਵਾ ਂਸੁਣੇ, ਅਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਿਖਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ।
31 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ
ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਿਲਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। 32 ਉਸ ਵਕਤ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਨਆ ਂਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆ ਂਚੰਗੀਆਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੀਂ।
33 “ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕ, ਇਸਰਾਏਲ, ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ। ਫ਼ੇਰ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ
ਕੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। 34 ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁਣਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ

ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਮੋੜ ਿਲਆਵੀਁ।
35 “ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੇਂ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਪਰਤਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ। 36 ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਿਖਮਾ ਕਰ
ਦੇਵੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਿਸੱਖਾ। ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਵੀ, ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰਸੇ ਵਜੋਂ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ।
37 “ਜੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਜਾ ਂਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਮਹਾ ਂਬਵਾ ਪੈ ਜਾਵੇ
ਜਾ ਂਔੜ-ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਂਫ਼ਾਟਕਾ ਂਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ ਜਾ ਂਕੋਈ ਕਸ਼ਟ, ਰੋਗ ਜਾ ਂਮੁਸੀਬਤ
ਆ ਪਵੇ। 38 ਤਾ ਂਜੋ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਿਵਿਥਆ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਫ਼ੈਲਾਵੇ 39 ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਸ਼ ’ਚ ਹੁੰਿਦਆਂ
ਹੋਇਆ ਂਉਸਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਮਦਦ ਕਰੀਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ। 40 ਏਹ
ਕਰੀਂ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਿਜੰਨੇ ਿਦਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਤੈਥੋਂ ਡਰਨ।
41 “ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਜੱਸ ਸੁਣਕੇ ਆਉਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ
ਮਿਹਮਾ ਵੇਖਕੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਤੇ ਆਕੇ ਤੇਰਾ ਜੱਸ ਗਾਣ। 43 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਸੁਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਜੋ ਉਹ
ਤੈਥੋਂ ਮੰਗਣ। ਫ਼ੇਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ
ਿਜਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ
ਮੰਦਰ ਤੇਰੇ ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
44 “ਿਕਸੇ ਵਕਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵੀਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆ ਂਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਤਦ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਤੂੰ
ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। 45 ਫ਼ੇਰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੀਂ।
46 “ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਾਪ ਨਾ
ਕਰੇ, ਤਾ ਂਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕਰੋਧ ਕਰੇਂ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਥੋਂ
ਹਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵੈਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਿਕਸੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਉਜਾੜ ’ਚ ਲੈ
ਜਾਣ। 47 ਉਸ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀ ਥਾਵੇਂ ਜਾਕੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਆਖਣ, ‘ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ’, 48 ਇਉਂ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੜਨ ਲਈ
ਅਰਜੋਈ ਕਰਨ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਉਂ ਲਈ
ਬਣਾਇਆ, 49 ਤਾ ਂਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰਗੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਰਜੋਈ ਸੁਣ ਲਈਁ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੀਂ। 50 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇਰੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕੀਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਉਹ ਦਯਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰਨ। 51 ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਵਰਸਾ ਹੀ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ, ਲੋਹੇ
ਦੀ ਭਠ੍ਠੀ ਿਵੱਚਕਾਰੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਸੀ।
52 “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੀਁ। 53 ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾ ਂਵਜੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਸੀ।”

54 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਉਹ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਿਡਆ ਂਭਰਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਤਾਹਂ ਫ਼ੈਲਾਅ ਕੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਉਹ
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ਖੜੋ ਿਗਆ। 55 ਫ਼ੇਰ, ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।
56 “ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸੁੱਖ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਨਾ
ਗਈ। 57 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ
ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇ।
58 ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ
ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਿਵਧੀਆ ਂਅਤੇ ਿਨਆਵਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 59 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸੁਰ
ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆ ਂਮੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਪੂਰੀਆ ਂਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਦਨ
ਅਤੇ ਰਾਤ ਰਿਹਣ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਿਨਆ ਂਆਪਣੇ ਸੇਵਕ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਦੇ ਸੱਕੇ। 60

ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇ, ਤਾ ਂਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਜਾਣ
ਲੈਣਗੀਆ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 61 ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਿਵਧੀਆਂ
ਉੱਪਰ ਚੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਝੰ ਹੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਰੋ।”

62 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ 63 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ 22,000 ਹਜ਼ਾਰ ਪਸੂ ਅਤੇ 1,20,000 ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ
ਿਜਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾ ਿਦੱਤਾ।
ਇਉਂ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

64 ਉਸ ਿਦਨ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਮੱਧ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦੀ ਚਰਬੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਕਾਸਂੀ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਸਮਾ ਸੱਕਣ
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

65 ਇਉਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸਮੇਤ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਸੀ ਉੱਤਰ ਿਵੱਚ ਹਮਾਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਿਮਸਰ ਦੀ ਨਦੀ
ਤੀਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਭੀੜ ਇੱਕਤਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਤ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਿਠਆ ਂਖੂਬ
ਖਾਧਾ, ਪੀਤਾ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮੌਜ ਮਨਾਈ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ
ਠਿਹਰੇ। ਇਉਂ ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 14 ਿਦਨ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ। 66

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਪਰਤਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਲਿਵਦਾ ਆਖਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਪਰਤ
ਗਏ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ
ਅਨੰਦਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਗਏ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ

ਇਉਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ
ਬਣਾਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਹ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

2 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅੱਗੇ ਿਫਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਿਟਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਿਗਿਬਓਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਜਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖਾਗਂਾ। 4 ਤੈਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਨਆਈਂ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਦੇਵਾ।ਂ 5 ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ

ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ
ਕਰੇਗਾ।
6 “ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜਾ ਂਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਅਤੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ
ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ
ਦਰਿਮਆਨ ਮਖੌਲ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ,ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵਾਗਂਾ। 8 ਇਹ ਮੰਦਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ
ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? 9 ਤਾ ਂਬਾਕੀ ਆਖਣਗੇ, ‘ਇਉਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇੱਥੋਂ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸੇ ਕਾਰਣ, ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ’”

10 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਬਨਾਉਣ
ਿਵੱਚ 20 ਵਰ੍ਹ ੇ ਲੱਗੇ। 11 ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਹੀਰਾਮ ਨੂੰ ਗਲੀਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ 20 ਨਗਰ ਿਦੱਤੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਿਦਆਰ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਚੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਿਜੰਨਾ ਉਹਨੂੰ
ਲੋੜੀਦਾ ਸੀ, ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 12 ਤਦ ਹੀਰਾਮ ਸੂਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਗਰਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, 13

ਤਾ ਂਹੀਰਾਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ! ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਨਗਰ ਹਨ ਜੋ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ?” ਸੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਕਾਬੂਲ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਅੱਜ
ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂਲ ਹੀ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 14 ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਮੰਦਰ ਲਈ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ 4,080 ਿਕਲੋ ਸੋਨਾ ਭੇਿਜਆ ਸੀ।

15 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਦਾਸਾ ਂਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ-
ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾਸਾ ਂਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਵਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਿਮੱਲੋ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਫੀਲ
ਦੇ ਹਾਸ਼ੋਰ ਤੇ ਮਿਗੱਦੇ ਅਤੇ ਗਜਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਬਣਵਾਏ।

16 ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਗਜਰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਨਾਨੀਆ ਂਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਜ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 17 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸਰ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠਲਾ ਬੈਤ ਹੋਰੋਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।
18 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਆਲਾਬ ਅਤੇ ਤਦਮੋਰ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਸਨ ਵੀ ਬਣਾਏ। 19 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਿਜਹੇ ਨਗਰ ਵੀ ਬਣਾਏ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੱਥਾ ਂਅਤੇ ਘੋਿੜਆ ਂਲਈ ਵੀ ਥਾਵਾਂ
ਬਣਾਈਆ।ਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣਾਈਆਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਜੱਥੇ-ਿਜੱਥੇ ਵੀ
ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

20 ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਲੋਕ ਅਮੋਰੀਆ,ਂ ਿਹੱਤੀਆ,ਂ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆ,ਂ ਿਹੱਵੀਆ ਂਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਸਨ। 21 ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸੱਕੇ
ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਿਲਆ, ਜੋ ਿਕ ਅੱਜ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 22 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਿਕਸੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਿਸਪਾਹੀਆ,ਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ,ਂ ਕਪਤਾਨਾ,ਂ ਚਾਲਕਾ ਂਅਤੇ
ਰੱਥ ਵਾਹਨਾ ਂਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ। 23 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਪਰ 550
ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

24 ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਆਈ ਿਜਹੜਾ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਫ਼ੇਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਮੱਲੋ ਬਣਵਾਇਆ।

25 ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਦਂ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ ਂਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ,
ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ।

ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 8:55 250 ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 9:25
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26 ਰਾਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਅਿਸਓਨ ਗਬਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਵਾਏ। ਇਹ
ਨਗਰ ਅਦੋਮ ਿਜਲ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਏਲੋਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੀ। 27 ਅਤੇ
ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਬੇੜੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਸਆਣੇ ਮੱਲਾਹ ਸਨ,
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲ ਭੇਜੇ। 28 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਓਫ਼ੀਰ ਵੱਲ ਗਏ
ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ 14,280 ਿਕਲੋ ਸੋਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਈ ਿਲਆਏ।

ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਫੇਰਾ

ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾ ਂਨਾਲ ਪਰਖਣ ਲਈ ਆਈ। 2 ਉਹ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾ,ਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਿਲਆ,ਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ

ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਊਠਾ ਂਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਈ। ਜਦ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਿਮਲੀ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। 3 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਉਸਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। 4 ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮਿਹਲ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੇਿਖਆ। 5 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ
ਪਰੋਿਸਆ ਭੋਜਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਦੀ ਸਭਾ, ਮਿਹਲ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਕੱਪਿੜਆ,ਂ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀਆ ਂਭੇਟ ਕੀਤੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਦਾਅਵਤਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। “ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ
ਿਦੱਤੇ।”

6 ਤਾ ਂਰਾਣੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਬਾਰੇ ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਿਸਆਣਪ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਸੱਚ ਹੈ। 7 ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਕੇ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਿਲਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਮੰਿਨਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਹੈ ਜੋ ਸੁਿਣਆ ਸੀ
ਤੇਰੀ ਸ਼ਹੁਰਤ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। 8 ਤੇਰੀਆਂ
ਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਕੰਨੇ ਸੁਭਾਗੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹਨ! 9 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੀ
ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਹੈ! ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਿਨਆ ਂਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ।”

10 ਤਾ ਂਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ 4,080 ਿਕਲੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ
ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਿਦੱਤੇ। ਿਜੰਨੀ ਤਦਾਦ ਿਵੱਚ ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ, ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਦਂੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਸਨ।

11 ਹੀਰਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਓਫੀਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ
ਵੀ ਿਲਆਏ। 12 ਰਾਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਥੰਮਾ ਂਲਈ ਅਤੇ ਮਿਹਲ ਲਈ
ਇਹ ਖਾਸ ਲੱਕੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਲੱਕੜ ਰਾਗੀਆ ਂਲਈ
ਬਰਬਤਾ ਂਅਤੇ ਿਸਤਾਰਾ ਂਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਇਹ ਖਾਸ ਲੱਕੜੀ ਇਨੰੀ ਿਜਆਦੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀਂ
ਵੇਖੀ ਗਈ।

13 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ
ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੰਿਗਆ ਸੋ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੂਸਰੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ। ਫ਼ੇਰ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਪਰਤ
ਗਏ।

Solomon’s Great Wealth

14 ਹਰ ਸਾਲ 22,644 ਿਕਲੋ ਸੋਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। 15 ਇਸ ਸਭ
ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਉਪਾਰੀਆ,ਂ ਸੌਦਾਗਰਾ,ਂ ਅਰਬ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾ ਂਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਿਮਿਲਆ।

16 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਤੋਂ 200 ਵੱਡੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਬਣਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਢਾਲ ਨੂੰ 6.9 ਿਕਲੋ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 17 ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਟੇ
ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂ300 ਛੋਟੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਬਣਾਈਆ,ਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਨੂੰ 1.8
ਿਕਲੋ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ “ਲਬਾਨੋਨ ਦਾ ਜੰਗਲ”
ਕਿਹਲਾਉਂਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ।

18 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ
ਉੱਪਰ ਕੰੁਦਨ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। 19 ਉਸ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਛੇ ਕਦਮਾਂ

ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਿਸਓ ਉਸ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੀ ਚੋਟੀ ਗੋਲ ਅਕਾਰ ਦੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਾਸੇ ਬਾਹੀਆ ਂਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ
ਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆ ਂਬਾਹੀਆ ਂਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ
ਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਸਨ। 20 ਅਤੇ ਛੇ ਪੌੜੀਆ ਂਉੱਤੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਸ਼ੇਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਰ
ਪਾਸੇ ਛੇ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਨਹੀਂ ਸੀ।

21 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਿਪਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ
“ਲਬਾਨੋਨ ਦਾ ਜੰਗਲ” ਕਹਾਉਂਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਡਂੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ
ਸਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਚਾਦਂੀ ਇਨੰੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

22 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਹਾਜ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਹੀਰਾਮ ਦੇ
ਜਹਾਜਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਿਤੰਨੀ ਸਾਲੀਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸੋਨਾ, ਚਾਦਂੀ,
ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ।

23 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਿਰਆ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨਾਲੋਂ ਧੰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। 24 ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ
ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ ਬਖਸ਼ੀ
ਹੋਈ ਸੀ। 25 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾ-ਂਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਨੇ-ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ,ਂ
ਕੱਪੜੇ, ਹਿਥਆਰ, ਮਸਾਲੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਖੱਚਰਾ ਂਆਿਦ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ
ਸਾਲ ਉਹ ਅਿਜਹੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਉਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ-ਵੇਖਣ ਲਈ
ਆਉਂਦੇ।

26 ਇਉਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ ਸਨ। ਉਸ ਕੋਲ 1,400
ਰੱਥ ਅਤੇ 12,000 ਘੋੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖਾਸ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਰੱਥਾ ਂਨੂੰ ਓੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਕੱਝ ਰੱਥ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ। 27 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ, ਚਾਦਂੀ ਪੱਥਰਾ ਂਵਾਗਂ ਆਮ ਰੁਲਦੀ, ਅਤੇ ਿਦਆਰ ਦੇ
ਿਬਰਛਾ ਂਦੀ ਇਨੰੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਉੱਗੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ
ਿਬਰਛ। 28 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਿਕਊ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਮੰਗਵਾਏ। ਉਸ ਦੇ
ਿਵਉਪਾਰੀਆ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਊ ਤੋਂ ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਿਲਆਦਂਾ। 29 ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਰੱਥ 6.9 ਿਕਲੋ ਚਾਦਂੀ ਦੇਕੇ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ 1.75 ਿਕਲੋ ਚਾਦਂੀ ਦੇਕੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਹੱਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆ ਂਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਅਨੇਕਾ ਂਪਤਨੀਆਂ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਵਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ, ਮੋਆਬ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ,ਂ ਅੰਮੋਨ, ਅਦੋਮ, ਿਸਦੋਨ

ਅਤੇ ਿਹੱਤੀ ਔਰਤਾ ਂਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। 2 ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਮਲਣਾ।
“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਇਹ ਕੌਮਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ
ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆ।ਂ” ਪਰ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ। 3 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆ ਂ700 ਸੌ ਪਤਨੀਆ ਂਸਨ। (ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਦੂਸਰੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਸਨ।) ਉਸ ਦੀਆ ਂ300 ਰਖੈਲਾ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ (ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ) ਫ਼ੇਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪਾਇਆ। 4 ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਸੀ। 5 ਸੁਲੇਮਾਨ
ਸੀਦੋਨੀਆ ਂਦੀ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਿਘਨਾਉਣੇ ਬੁੱਤ ਿਮਲਕੋਮ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਿਰਆ। 6 ਇਉਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਦੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾ ਚੱਿਲਆ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ।

7 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ, ਮੋਆਬੀਆ ਂਦੇ ਿਘ੍ਰਣਾਯੋਗ ਦੇਵਤੇ, ਕਮੋਸ਼
ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਿਘ੍ਰਣਾਯੋਗ ਬੁੱਤ, ਮੋਲਕ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਬਣਵਾਇਆ, ਜੋ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਸੀ। 8 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਓਪਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ ਆਪੋ-
ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੀਆ ਂਅਤੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆ ਂਸਨ।

9 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਮਨ
ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਫ਼ਰ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ
ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 10 ਿਕ ਉਹ
ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਿਨਆ।
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11 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਨੇਮ
ਤੋਿੜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਿਕਸੇ ਟਿਹਲੂਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ। 12 ਪਰ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਕਾਰਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਿਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਗਂਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ। 13 ਿਫ਼ਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਿਸਰਫ
ਦਾਊਦ ਸਦਕਾ ਕਰਾਗਂਾ-ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।”

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ

14 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹਦਦ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। 15 ਇਉਂ
ਹੋਇਆ: ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯੋਆਬ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੱਿਢਆਂ
ਹੋਇਆ ਂਦੇ ਦੱਬਣ ਲਈ ਉਪਰ ਆਇਆ ਤਾ ਂਅਦੋਮ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਜੀਉਂਦਾ
ਸੀ ਯੋਆਬ ਨੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। 16 ਯੋਆਬ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਸਮੇਤ ਛੇ
ਮਹੀਨੇ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚਲੇ ਸਾਰੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 17 ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹਦਦ ਅਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ
ਬਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਦਦ ਭੱਜ ਕੇ ਿਮਸਰ ’ਚ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਵੀ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸਨ। 18 ਉਹ ਿਮਿਦਆਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ
ਪਾਰਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਪਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਤਾ ਂਇਹ
ਸਾਰਾ ਦਲ ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ
ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਿਦੱਤੀ।

19 ਿਫ਼ਰਊਨ ਹਦਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ
ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। (ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ
ਤਹਪਨੇਸ ਸੀ।) 20 ਇਉਂ ਤਹਪਸੇਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹਦਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਗਨੂਬਥ ਨਾ ਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਹਪਨੇਸ ਨੇ ਗਨੂਬਥ ਨੂੰ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨਾਲ ਪਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ।

21 ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਹਦਦ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਵੀ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯੋਆਬ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਮਾਡਂਰ ਵੀ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਹਦਦ ਨੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੋ!”

22 ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਿਕ ਵਾਿਪਸ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?”

ਹਦਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ।”
23 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਰਜ਼ੋਨ, ਅਲਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਸੋਬਾਹ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਹਦਦ ਅਜ਼ਰ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 24 ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੋਬਹ ਦੀ ਫੌਜ਼
ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਰਜ਼ੋਨ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਿਗਆ। ਉਹ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਵਸ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ
ਿਗਆ। 25 ਰਜ਼ੋਨ ਨੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਰਜ਼ੋਨ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਿਜਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਰਜ਼ੋਨ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਵੈਰੀ ਿਰਹਾ। ਰਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹਦਦ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ
ਰਹੇ।

26 ਨਬਾਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਨੋਕਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਰੇਦਾਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਂਦਾ
ਨਾਉਂ ਸਰੂਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਧਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਿਗਆ।

27 ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਿਕ ਯਾਰਾਬੁਆਮ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ
ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਮੱਲੋ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਤਰੇੜਾ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 28 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਇੱਕ ਤਕੜਾ
ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਜਵਾਨ ਿਮਹਨਤੀ ਸੀ ਉਸ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਿਮਆ ਂਉੱਤੇ ਿਨਗਰਾਨ
ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। 29 ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਤਦ ਅਹੀਯਾਹ ਨਬੀ ਸ਼ੀਲੋਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ
ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਿਪਆ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਉੱਥੇ
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕਲੇ ਸਨ।

30 ਤਾ ਂਅਹੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲਈ
ਹੋਈ ਸੀ ਫ਼ੜ ਕੇ 12 ਟਕੁਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ਾੜ ਸੁੱਿਟਆ। 31 ਤਦ ਅਹੀਯਾਹ ਨੇ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਲਬਾਦੇ ਦੇ ਦਸ ਟਕੁੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ
ਲੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਉਂ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ 10 ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ।
32 ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਉਸ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। 33 ਮੈਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਮੋਆਬ
ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਕਮੋਸ਼ ਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਿਮਲਕੋਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਿਲਆ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਅਤੇ
ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਵਾਗਂ ਸਹੀ
ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 34 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਵਾਗਂਾ ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਾਕੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਸ਼ਾਸਕ ਰਿਹਣ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਕਾਰਣ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾ ਂਤੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ
ਮੰਿਨਆ। 35 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ।
ਯਾਰਾਬੁਆਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਸ ਘਰਾਿਣਆ ਂਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇਵਾਗਂਾ। 36 ਮੈਂ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। 37 ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗਾ।
38 ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਾ ਂਹੀ ਕਰਾਗਂਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ
ਰਹੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦਾਊਦ ਵਾਗਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਅਤੇ
ਕਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ
ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਲਈ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਗਂਾ। 39 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਕਾਰਣ,
ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂਾ।’”

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

40 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਿਹਆ, ਪਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਕੋਲ ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੀਕ ਓੱਥੇ ਹੀ
ਿਰਹਾ।

41 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਮਾਨ
ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉਸਦੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਨਾਮਕ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। 42 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ 40
ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 43 ਿਫ਼ਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ
ਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ।

ਰਾਜਸੀ ਫੁੱਟ

ਨਾਬਾਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਅਜੇ ਵੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਦਾ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਿਮਲੀ, ਉਹ ਇਫ਼ਰਾਮ ਦੀਆਂ

ਪਹਾੜੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਯਹਰਦਾਹ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁਿੜਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।
ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ ਨਵਾ ਂਰਾਜਾ ਬਿਣਆ।

3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਬੁਆਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਲਈ
ਿਗਆ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਰਹਬੁਆਮ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, 4 “ਤੇਰੇ ਿਪਉ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਖਤ
ਕੰਮ ਿਲਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕਰ। ਿਜਹੜਾ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਖਤ
ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ।
ਤਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਗਂੇ।”

ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 11:11 252 ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 12:4
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5 ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਆਉਣਾ ਤਾ ਂਮੈਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਗਂਾ।” ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।

6 ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਦੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ
ਮਦਦਗਾਰ ਸਨ ਤਾ ਂਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ
ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਂ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

7 ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸੇਵਕ
ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮੱਠੇ ਬੋਲਾ ਂਨਾਲ ਉੱਤਰ
ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।”

8 ਪਰ ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਜੁਆਨ
ਿਮੱਤਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਿਲਤੀ। 9 ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ
ਆਖਦੇ ਹਨ, ‘ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰ।’ ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਵਾਨ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਾਰਜ ਿਲਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਉੱਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਤਾ ਂਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖ ਿਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਕੰਮ ਲਵਾਗਂਾ।
11 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਿਲਆ ਂਨਾਲ ਫ਼ੰਿਡਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਛੂਆ ਂਵਾਲੇ
ਕੋਟਿਲਆ ਂਨਾਲ ਫ਼ੰਡਾਗਂਾ।”

12 ਸੋ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਰਹਬੁਆਮ ਕੋਲ ਆਏ ਿਜਵੇਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਉਣਾ। 13 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੌੜਾ ਿਜਹਾ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। 14

ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਿਮੱਤਰਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਿਲਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕੰਮ
ਲਵਾਗਂਾ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਿਲਆ ਂਨਾਲ ਫ਼ੰਿਡਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਬਛੂਆ ਂਵਾਲੇ ਕੋਟਿਲਆ ਂਨਾਲ ਫ਼ੰਡਾਗਂਾ। 15 ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਨਾਂ
ਸੁਣੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਨੀ ਜਾਜਕ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

16 ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਣਾਈ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾ!ਂ
ਸਾਡੀ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ!

ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਜਾਓ।
ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖ!”

17 ਪਰ ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜੋ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।

18 ਿਫ਼ਰ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਦੋਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜਾ ਬੇਗਾਰੀਆਂ
ਉੱਪਰ ਸੀ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾ ਂਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੱਥ ਉੱਪਰ
ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨੱਸ ਿਗਆ। 19 ਇਉਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੀਕ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ।

20 ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਮੁੜ ਆਇਆ
ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਾ।

21 ਜਦ ਰਹਬੁਆਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੁਿੜਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ 1,80,000 ਹਜ਼ਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਰਹਬੁਆਮ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ
ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 22 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾ ਂਸ਼ਮਾਯਾਹ ਸੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 23 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ 24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ, ਯਹੋਵਾਹ
ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਭਾਈਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਨਹੀਂ

ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ
ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਿਦੱਤਾ!” ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਿਣਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ।

25 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵਿਸਆ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਨੂਏਲ ਿਵੱਚ
ਜਾਕੇ ਵਿਸਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ।

26 ਤਾ ਂਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਇਹ
ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਰਹੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਰਹਬੁਆਮ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਣਗੇ।” 28 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਿਲੱਤੀ ਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਛੇ ਬਣਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਏ!” 29

ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੱਛਾ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਿਟਕਾਇਆ ਅਤੇ
ਦੂਜਾ ਦਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਟਕਾਅ ਿਦੱਤਾ। 30 ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸੀ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਿਛਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਅਤੇ
ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਨਗਰਾ ਂਨੂੰ ਗਏ।

31 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜਾਜਕ
ਚੁਣੇ। (ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਜਕ
ਬਣਾਏ ਗਏ। 32 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ)। ਇਹ
ਛੁੱਟੀ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚਲੇ ਪਸਾਹ ਵਾਗਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਪੰਦਰ੍ਹਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੈਤਏਲ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵੱਿਛਆ ਂਨੂੰ
ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਬਣਾਈਆਂ
ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਜਕ ਵੀ ਚੁਣੇ। 33 ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਪਰਬ ਦੀ ਤਰੀਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਦਰਵਾ ਂਿਦਨ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ
ਿਗਆ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੈਤਏਲ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ

ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ
ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਓੱਥੇ
ਪਹੁੰਿਚਆ, ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ

ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ,

“ਹੇ ਜਗਵੇਦੀ! ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ‘ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਯੋਸੀਯਾਹ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਨਮੇਗਾ ਹੁਣ ਜਾਜਕ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੇ ਜਗਵੇਦੀ, ਯੋਸੀਯਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾਕੇ ਮਾਰ
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਵੀ ਸਾੜੇਗਾ। ਿਫ਼ਰ ਤੇਰੀ
ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕੇਗੀ।’”

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਵਾਪਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰਲੀ ਸੁਆਹ
ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਿਖੰਡ ਜਾਵੇਗੀ।’”

4 ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਸੀ ਤਾਂ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਂ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵੋ!” ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਬਾਹਂ
ਸੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਨਾ ਸੱਿਕਆ। 5 ਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਵੀ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ
ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਆਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਿਬਖਰ ਗਈ। ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਸੀ
ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀ। 6

ਤਦ ਰਾਜੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਂ
ਿਹਲਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸੱਕਾ।ਂ”
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ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ
ਬਾਹਂ ਿਹਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਹ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਓਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਿਜਵੇਂ ਦੀ ਇਹ
ਪਿਹਲਾ ਂਸੀ। 7 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਿਦਆਗਂਾ।”

8 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਵਾਗਂਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਇਸ ਥਾ ਂਦਾ ਅਨਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਾਗਂਾ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਿਕ
ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਿਜਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।” 10 ਤਾ ਂਉਹ
ਿਫ਼ਰ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁਿੜਆ। ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ
ਮੁਿੜਆ ਿਜਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈਤਏਲ ਲਈ ਆਇਆ।

11 ਓੱਥੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ। 12 ਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ
ਨੇ ਿਕਹੜਾ ਰਾਹ ਫ਼ਿੜਆ?” ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਿਵਖਾਇਆ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਫ਼ਿੜਆ ਸੀ। 13 ਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਾਠੀ
ਪਾ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

14 ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ ਿਪਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੂਤ
ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਬੈਿਠਆ ਂਵੇਿਖਆ। ਫੇਰ ਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ?”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ”
15 ਤਾ ਂਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲਕੇ ਮੇਰੇ

ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰੋ।”
16 ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ

ਚੱਲ ਸੱਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਥਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲਪਾਨ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ 17

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਿਗਆ ਸੀ।’”

18 ਤਦ ਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਗਂ ਨਬੀ ਹੀ ਹਾ।ਂ” ਤਦ ਬੁੱਢੇ
ਨਬੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਕੇ ਅੰਨ-
ਪਾਣੀ ਛਕਾਅ।”

19 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਵੀ। 20 ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਿਲਆਇਆ ਸੀ।
21 ਤਾ ਂਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜੋ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ
ਸੀ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਿਕ ਇਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਲ਼ਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਨਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ।”

23 ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਖਾ-ਪੀ ਹਿਟਆ, ਤਾ ਂਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਲਈ
ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 24 ਘਰ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਫ਼ਰ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਨਬੀ ਦੀ ਲੋਥ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲੋਥ
ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। 25 ਸੜਕ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਓੱਥੇ ਪਈ ਲੋਥ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ
ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

26 ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਿਲਆਇਆ
ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਘਿਲਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ।” 27 ਤਦ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਾਠੀ
ਚੜ੍ਹਾਓ।” ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। 28 ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਿਗਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ

ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਖੋਤਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।

29 ਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਿਖਆ ਤੇ ਉਹ
ਉਸਦੀ ਲੋਥ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਤਾ ਂਿਕ ਉਸ ਲਈ ਰੋਇਆ-
ਿਪਿਟਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। 30 ਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੇ
ਭਰਾਵਾ! ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ।” 31 ਇਉਂ ਬੁੱਢੇ ਨਬੀ ਨੇ
ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾ,ਂ
ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਉਸ
ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਿਦਓ। 32 ਿਜਹੜੇ ਬਚਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ
ਬੁਲਵਾਏ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ
ਜੋ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹੋ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਜੋ ਦੂਿਜਆ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬੁਲਵਾਇਆ।”

33 ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਾ
ਟਿਲਆ। ਉਹ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਗੋਂ ਇਝੰ ਹੀ ਜਾਜਕ
ਚੁਣਦਾ ਿਰਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਾਜਕ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ।
34 ਇਹ ਅਮਲ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ
ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਿਣਆ।

ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਯਾਹ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਪੈ
ਿਗਆ। 2 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਸ਼ੀਲੋਹ
ਨੂੰ ਜਾ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਉੱਥੇ ਅਹੀਯਾਹ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ

ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਝੰ ਆਪਣਾ
ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਵੀਂ ਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਿਕ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈਂ।
3 ਜਾਕੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਸ ਰੋਟੀਆ,ਂ ਕੁਝ ਕੇਕ ਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾਨ ਭੇਟ
ਕਰੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਤਾ ਂਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ
ਬਣੇਗਾ!”

4 ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਉਹ ਸ਼ੀਲੋਹ
ਨੂੰ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਅਹੀਯਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਅਹੀਯਾਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ
ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੰਦਾ। 5 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਬੜਾ ਬੀਮਾਰ ਹੈ।” ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਹੀਯਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। 6 ਅਹੀਯਾਹ ਨੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਦਾ ਖੜ੍ਹਾਕ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ
ਪਤਨੀ, ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆ! ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਿਕਉਂ ਵਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। 7 ਜਾ ਵਾਪਸ ਜਾਕੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਕਿਹ
ਦੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ, ‘ਹੇ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਆਪਣੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਇਆ। 8 ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਰਾਜ
ਖੋਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਿਨਕਿਲਆ
ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਿਹ ਿਦਲੋਂ ਮੇਰੀ ਆਿਗਆ
ਮੰਨੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੈਂ ਸਵੀਕ੍ਰੀਤੀ ਿਦੱਤੀ। 9 ਪਰ ਤੂੰ
ਅਨੇਕਾ ਂਿਭਆਨਕ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ
ਮਾੜਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਤੈਥੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਸਨ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਾਿਤਰ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਬੁੱਤ
ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 10 ਇਸ ਲਈ, ਯਾਰਾਬੁਆਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਉੱਤੇ
ਸੰਕਟ ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਗੋਹਾ ਸੜਦਾ
ਹੈ। 11 ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦੱਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ ਕੁੱਤੇ
ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ ਆਕਾਸ਼
ਦੇ ਪੰਛੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ।’”

ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 13:7 254 ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 14:11
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12 ਿਫ਼ਰ ਅਹੀਯਾਹ ਨਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਝੰ ਬੋਲਦਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਜਦ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ’ਚ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ
ਿਵਰਲਾਪ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ
ਇੱਕ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਭ
ਸੱਕਦਾ ਸੀ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਪੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਝੂਲਦੀ ਲੰਬੀ ਘਾਹ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ ਉਖਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਿਬਖੇਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਲਈ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 16 ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਾਪੀ
ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।”

17 ਤਦ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਿਤਰਜ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ
ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਿਗਆ। 18 ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਸ ਲਈ ਕੁਰਲਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਅ ਆਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਨਬੀ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਬੁਲਵਾਏ ਸਨ।

19 ਰਾਜਾ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਜੰਗਾ ਂਲੜੀਆ ਂਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 20

ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 22 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ
ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।
ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਬ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਹਬੁਆਮ

21 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ
41 ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਸਿਹਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾਂ
ਨਆਮਾਹ ਸੀ ਜੋ ਅੰਮੋਨਣ ਸੀ।

22 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ
ਸੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੈੜੇ ਸਨ। 23 ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਉੱਿਚਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਹਰ
ਿਬਰਛ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਉੱਚੇ ਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੂਜਨੀਕ ਥੰਮ
ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। 24 ਓੱਥੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ
ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਲਈ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਨੇਕਾ ਂਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਹਲਾ ਂਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹ ਚੁੱਕੇ
ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।

25 ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੀਸਕ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 26 ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ
ਬਣਵਾਈਆ ਂਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਵੀ ਲੈ ਲਈਆ।ਂ 27 ਤਾ ਂਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆ ਂਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਢਾਲਾ ਂਤਾਬਂੇ
ਦੀਆ ਂਬਣਵਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ ਨਾ ਿਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਢਾਲਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਰਬਾਨਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜਹੜੇ ਿਕ ਮਿਹਲ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ
ਕਰਦੇ ਸਨ। 28 ਜਦ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਦਂਾ ਦਰਬਾਨ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਦਂੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਢਾਲਾ ਂਹੁੰਦੀਆ।ਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ
ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਢਾਲਾ ਂਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਿਨਗਾਹਬਾਨਾ ਂਦੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।

29 ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜੋ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 30 ਰਹਬੁਆਮ ਅਤੇ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।

31 ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ “ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ”
ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। (ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਨਾਅਮਾਹ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਅੰਮੋਨਣ ਸੀ)
ਰਹਬੁਆਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਯਾਮ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਬੀਯਾਮ

ਅਬੀਯਾਮ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਬਾਟ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉਪਰ
ਸਾਸਨ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੌਰਾਨ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸਾਹ
ਬਿਣਆ। 2 ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾਉਂ ਮਆਕਾਹ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਧੀ ਸੀ।
3 ਅਬੀਯਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ

ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਝੰ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਨਾ ਿਨਕਿਲਆ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਅਬੀਯਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼
ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ’ਚ ਚਰਾਗ ਜਗਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਲਈ ਕੀਤਾ। 5 ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕੁਝ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਚਾਿਹਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾ
ਊਰੀਯਾਹ ਿਹੱਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ।

6 ਰਹਬੁਆਮ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 7 ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਬੀਯਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਅਬੀਯਾਮ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਬਣੀ ਰਹੀ
ਜਦ ਤੱਕ ਅਬੀਯਾਮ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 8 ਜਦੋਂ ਅਬੀਯਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਅਬੀਯਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸਾ
ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਤਸ਼ਾਹ, ਆਸਾ

9 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ 20ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ, ਆਸਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। 10 ਆਸਾ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 41ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾ ਂਮਆਕਾਹ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਧੀ ਸੀ।

11 ਆਸਾ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। 13

ਆਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਆਕਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ
ਿਕ ਮਆਕਾਹ ਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇ ਿਭਆਨਕ ਿਬੰਬ ਨੂੰ ਘਿੜਆ ਸੀ। ਆਸਾ
ਨੇ ਉਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਢਿਹ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ
ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। 14 ਆਸਾ ਨੇ ਉੱਿਚਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ। 15 ਆਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆ ਂਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਵਸਤਾ ਂਵੀ ਸਨ। ਆਸਾ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆ।ਂ

16 ਆਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਆਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਆਸਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਰਹਾ, ਲੜਾਈ ਿਛੜੀ ਰਹੀ। 17 ਬਆਸ਼ਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਲਿੜਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਬਆਸ਼ਾ ਆਸਾ ਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਣ-
ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਰਾਮਾਹ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰ ਿਲਆ। 18 ਇਸ ਲਈ ਆਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ-
ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਝੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਦਂਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਨਾ-ਚਾਦਂੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨ-ਹਦਦ ਕੋਲ ਜੋ ਹਜ਼ਯੋਨ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ
ਟਬਿਰੰਮੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 19

ਆਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ, “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾ ਂਆਪਣੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਈੇਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਇਸ
ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੈ
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ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਿਲਆ ਂਛੱਡ
ਦੇਵੇ।”

20 ਤਦ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਿਣਆ ਤੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਗਰਾ ਂਈਯੋਨ, ਦਾਨ, ਆਬੇਲ-ਬੈਤ,
ਮਆਕਾਹ ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਝੀਲ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਗਰਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਫਤਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। 21 ਬਆਸ਼ਾ
ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਹਮਿਲਆ ਂਦੀ ਖਬਰ ਿਮਲੀ ਤਾ ਂਉਹ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ
ਰੁਕ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿਸਆ।
22 ਿਫ਼ਰ ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਿਰਹਾ ਤਾ ਂਉਹ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ
ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਿਜਸ ਨਾਲ ਬਆਸ਼ਾ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ ਗ਼ਬਾ ਅਤੇ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਤਦ
ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ।

23 ਆਸਾ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਕਰਨੀਆ,ਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਫ਼ਲਤਾਵਾ,ਂ ਅਤੇ ਜੋ ਨਗਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਸਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋ
ਿਗਆ। 24 ਆਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਆਸਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਦਾਬ

25 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਬ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 26 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਗ਼ਲਤ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਵਾਗਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ।

27 ਬਆਸ਼ਾ ਅਹੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਨਾਦਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਇਹ
ਉਹ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਗਬਥੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਵੇਂ ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਨਾਦਾਬ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਿਤਆ ਕੀਤੀ। 28 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹ ੇ
ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਆਸ਼ਾ

29 ਜਦੋਂ ਬਆਸ਼ਾ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀਅ ਿਜਉਂਦਾ ਨਾ
ਛੱਿਡਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਅਹੀਯਾਹ ਜੋ ਸ਼ੀਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸੀ ਬੋਿਲਆ ਸੀ। 30 ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਅਨੇਕਾ ਂਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ। ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਕੀਤਾ ਸੀ!

31 ਹੋਰ ਜੋ ਕੰਮ ਨਾਦਾਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 32 ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਜਦ ਤੱਕ
ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾ,ਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਿਰਹਾ।

33 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਅਹੀਯਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਬਆਸ਼ਾ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ 24 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 34 ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਹੀ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ
ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਬਸ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੰਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਿਰਹਾ।

ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹਨਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਕੋਲ ਆਇਆ।
ਇਹ ਬਚਨ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ ਿਕ, 2 “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੇਠੋਂ  ਧੂੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਕ

ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਕੀਤਾ। 3

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ

ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਗਂ ਨਾਸ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। 4 ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਸਦਾ
ਸ਼ਰੀਰ ਕੁਿਤਆ ਂਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਮਰੇ,
ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਪੰਛੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

5 ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਫ਼ਲਤਾਵਾ ਂਬਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 6

ਬਆਸ਼ਾ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਦਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਦ ਉਸਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਏਲਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

7 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੇਹੂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਆਸ਼ਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ। ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਬਦੀ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਸੀ। ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਏਲਾਹ

8 ਆਸਾ ਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ 26 ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੌਰਾਨ, ਏਲਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। ਏਲਾਹ ਬਆਸ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ
ਦੋ ਸਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ।

9 ਿਜ਼ਮਰੀ ਏਲਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਅੱਧੇ ਰੱਥਾ ਂਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ ਏਲਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਉਂਤ
ਬਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਏਲਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵਖੇ ਅਰਸਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਸੀ, ਪੀਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਰਸਾ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦਾ
ਇਚੰਾਰਜ ਸੀ। 10 ਿਜ਼ਮਰੀ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਏਲਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੀ ਹਿਤਆ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ 27 ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਉਂ ਏਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਮਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਿਜ਼ਮਰੀ

11 ਜਦੋਂ ਿਜ਼ਮਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਹਿਤਆ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ
ਿਜਉਂਦਾ ਨਾ ਛੱਿਡਆ। ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾ-ਂਿਮੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ। 12 ਇਉਂ ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੇਹੂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਜੋ
ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਿਲਆ ਸੀ। 13 ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਏਲਾਹ ਦੇ
ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ
ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਕਾਰਣ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਹੋ ਿਗਆ।

14 ਹੋਰ ਜੋ ਕੰਮ ਏਲਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।

15 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ 27ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ ਿਤਰਸਾਹ
ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਿਦਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ: ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਗਬਥੋਨ ਿਵਰੁੱਧ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜੰਗ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਸਨ। 16 ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ
ਿਸਪਹਸਾਲਾਰ ਆਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਿਲਆ। 17 ਤਦ
ਆਮਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸਮੇਤ ਿਗਬਥੋਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਿਤਰਸਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰ
ਿਲਆ। 18 ਜਦ ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ
ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਿਕਲੇ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ, ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਲਆ। 19 ਇਹ ਸਭ ਿਜ਼ਮਰੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਹੋਇਆ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ
ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਿਜਵੇਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ।

20 ਿਜ਼ਮਰੀ ਦੀਆ ਂਬਾਕੀ ਗੱਲਾ ਂਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਗੁਪਤ
ਿਵਉਂਤਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ, ਿਜ਼ਮਰੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਲਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਉਂਤ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਿਰਆ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਿਵਵਰਣ ਹੈ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਮਰੀ

21 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੋ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਗੀਨਥ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਿਤਬਨੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਆਮਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਨ। 22 ਪਰ ਆਮਰੀ ਦਾ ਧੜਾ
ਿਤਬਨੀ, ਗੀਨਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਿਤਬਨੀ ਮਾਿਰਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਮਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

23 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ 41ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਆਮਰੀ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ 6 ਵਰ੍ਹ ੇ
ਉਸ ਨੇ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 24 ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ
ਸ਼ਮਰ ਕੋਲੋਂ 68 ਿਕਲੋ ਚਾਦਂੀ ਦੇਕੇ ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਇੱਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾ ਂਸਾਮਿਰਯਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ
“ਸ਼ਮਰ” ਦੇ ਨਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਰੱਿਖਆ।

25 ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਹੇ ਆਮਰੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਮਰੀ
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਲਤ ਿਨਕਿਲਆ। 26

ਉਸ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਵਾਗਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬੇਕਾਰ ਬੁੱਤਾ ਂਕਾਰਣ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

27 ਆਮਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾ ਂਅਤੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। 28 ਆਮਰੀ
ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਾਬ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਹਾਬ

29 ਆਸਾ ਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ 38 ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ, ਦੌਰਾਨ ਆਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਬ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। ਅਹਾਬ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ
22 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 30 ਆਮਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼,
ਆਪਣੇ ਪਿਹਿਲਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। 31 ਅਹਾਬ ਲਈ ਉਹੀ ਪਾਪ ਕਰਨੇ
ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਨਾਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਿਸਦੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਏਥਬਾਲ ਦੀ ਧੀ,ਈਜ਼ਬਲ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 32 ਅਤੇ
ਅਹਾਬ ਨੇ ਬਆਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉਪਾਸਨਾ
ਅਸਥਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਰੱਖੀ। 33 ਅਤੇ
ਅਹਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥੰਮ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਉਂ ਅਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਇਸਰਾਏਲੀ ਰਾਿਜਆ ਂਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲੇ
ਸਨ ਵੱਧੀਕ ਕੋ੍ਰਧ ਚੜ੍ਹਾਇਆ।

34 ਅਹਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੀਏਲ ਬੈਤਏਲੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ
ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੀਏਲ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਰਾਮ ਮਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ
ਉਸ ਦੇ ਿਨੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸਗੂਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਬਚਨ
ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਿਖਆ
ਸੀ।

ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਸੋਕਾ

ਏਲੀਯਾਹ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਿਤਸ਼ਬੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ।
ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ

ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਨਾ
ਤ੍ਰੇਲ। ਮੀਂਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

2 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, 3 “ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਮੁਹਾਣਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਕਰੀਥ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਿਕ
ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ ਲੁਕਾਅ ਲੈ। 4 ਤੂੰ ਉਸ ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ
ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪੁੱਜਦਾ
ਕਰਨ।” 5 ਸੋ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ। ਤਦ ਉਹ ਕਰੀਥ ਦੇ ਨਾਲੇ ਜੋ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ

ਸੀ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ। 6 ਪਹਾੜੀ ਕਾ ਂਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪੁੱਜਦਾ
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਉਸ ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ।

7 ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲਾ ਸੁੱਕ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਾ
ਿਪਆ। 8 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, 9 “ਉੱਠ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨ ਦੇ
ਸਾਰਫ਼ਥ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਿਟਕ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ
ਕਰੀਬ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਿਕ ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇਗੀ।”

10 ਤਾ ਂਏਲੀਯਾਹ ਸਾਰਫ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਕੋਲ
ਪੁਿਜਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੇਖੀ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ
ਜੰਗਲ ਚੋ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾ ਂਏਲੀਯਾਹ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੱਕਦੀ ਹੈਂ, ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਿਪਆਸ ਿਮਟਾ ਲਵਾ?ਂ” 11 ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਉਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਈ
ਤਾ ਂਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਕੁੜਾ ਵੀ ਲੈ
ਆਵੀਂ!”

12 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ
ਕਿਹਂਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼
ਮਰਤਬਾਨ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਆਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਕ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ
ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ
ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਆਖੀਰੀ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰਾਗਂੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਭੁੱਖ ਕਾਰਣ ਮਰ ਜਾਵਾਗਂੇ।”

13 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ! ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਿਕਹਾ
ਹੈ ਇਝੰ ਹੀ ਘਰ ਜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰ। ਪਰ ਪਿਹਲਾ ਂਤੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾਵੀਂ। 14 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਉਹ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਮਰਤਬਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੋਤਲ ਿਵੱਚ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਲ ਭਿਰਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਿਸਲਿਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ
ਤੀਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ।’”

15 ਤਾ ਂਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਏਲੀਯਾਹ, ਔਰਤ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਕਾਫ਼ੀ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਭੋਜਨ ਖਾਦਂੇ ਰਹੇ। 16 ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲ ਭਾਡਂਾ ਕਦੇ
ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੇ ਸਨ।

17 ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਦਨੋ ਿਦਨੀ
ਵੱਧੇਰੇ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। 18 ਤਾਂ
ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ? ਜਾ ਂਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ
ਲਈ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਜਾ ਂਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਨ ਲਈ
ਆਇਆ ਹੈਂ?”

19 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ!” ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸਤੋਂ
ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆ ਂਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਿਜਸ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਿਬਸਤਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 20 ਿਫ਼ਰ
ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਇਹ ਿਵਧਵਾ
ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀ
ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂਗਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ?” 21 ਿਫ਼ਰ
ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਉੱਪਰ ਪਸਾਿਰਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਦੇ।”

22 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਿਜਉ ਿਪਆ। 23 ਏਲੀਯਾਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਲੈ ਆਇਆ।
ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।”

24 ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਈ ਿਕ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ
ਹੈਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।”

ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇ ਨਬੀ
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ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਾ ਿਪਆ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਜਾ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਂਹ
ਵਰਸਾਵਾਗਂਾ।” 2 ਤਾ ਂਏਲੀਯਾਹ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਿਗਆ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3 ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਨੇ
ਓਬਿਦਆਹ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਓਬਿਦਆਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਸੀ। 4 ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ
ਈਜ਼ਬਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾ ਂਓਬਿਦਆਹ ਨੇ 100
ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੁਫ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਲੁਕਾਅ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ। 5 ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਓਬਿਦਆਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ
ਜਾਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਰਿਨਆ ਂਅਤੇ ਦਿਰਆਵਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖਾਗਂੇ।
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਅਸੀਂ ਘੋਿੜਆ ਂਅਤੇ ਖੱਚਰਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਘਾਹ
ਲੱਭ ਲਈਏ। ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।” 6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਿਹਿਸਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਵੰਡ
ਿਲਆ। ਤਾ ਂਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਅਹਾਬ ਇੱਕ
ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਿਰਆ ਤੇ ਓਬਿਦਆਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਿਨਕਲ ਿਪਆ। 7 ਆਪਣੇ
ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਓਬਿਦਆਹ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਓਬਿਦਆਹ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ
ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਏਲੀਯਾਹ! ਸੁਆਮੀ, ਕੀ
ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ?”

8 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ,ਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ ਜਾ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ
ਸੁਆਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ!ਂ”

9 ਤਦ ਓਬਿਦਆਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੂੰ
ਿਕੱਥੇ ਹੈਂ ਤਾ ਂਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਵਗਾਿੜਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਿਕਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ? 10 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਾ ਂਰਾਜ ਨਹੀਂ ਿਜੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਿਭਆ
ਹੋਵੇ। ਜਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾ ਂਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਹ ਚੁਕਾਈ ਿਕ ਤੂੰ ਓੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 11 ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ
ਜਾਕੇ ਇਹ ਆਖਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਂ? 12 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜਾਕੇ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਖਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਂ ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਥਾ ਂਲੈ
ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਵੇ ਤਾ ਂਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ
ਹੋਵੇਂ।ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਹੀ ਸੀ ਤਦ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 13 ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਈਜ਼ਬਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ 100
ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ, ਦੋ ਗੁਫ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਅ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 14 ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ
ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਿਲਕ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਵੇਖੋ ਏਲੀਯਾਹ ਅਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਟੇਗਾ।”

15 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂ, ਿਜਸਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

16 ਤਾ ਂਓਬਿਦਆਹ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਿਦੱਤੀ
ਤਾ ਂਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ।

17 ਜਦੋਂ ਅਹਾਬ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਿਕਹਾ, “ਕੀ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ?
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆ!”

18 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ
ਇਹ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਦੋਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ
ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਫੇਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ। 19 ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਅਤੇ ਬਆਲ
ਦੇ 450 ਨਬੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀ ਦੇ 400 ਨਬੀ ਿਜਹੜੇ ਈਜ਼ਬਲ ਦੇ ਲੰਗਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਦਂੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ।”

20 ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਕਰਮਲ
ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। 21 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਦੁਿਚਤੀ ਿਵੱਚ ਰਹੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਜੇਕਰ ਬਆਲ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ
ਮਗਰ ਲੱਗੋ!”

ਪਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ। 22 ਤਾ ਂਏਲੀਯਾਹ ਮੁੜ ਬੋਿਲਆ, “ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਆਇਆ ਹਾ ਂਜਦ ਿਕ ਇੱਥੇ ਬਆਲ ਦੇ

450 ਨਬੀ ਹਨ। 23 ਦੋ ਬਲਦ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਦ
ਰੱਖਣ ਿਦਓ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸਦੇ ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਲੱਕੜਾ ਂਉੱਤੇ
ਪਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲਣ ਿਦਓ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬਲਦ ਨਾਲ
ਕਰਾਗਂਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾਗਂਾ। 24 ਤੁਸੀਂ ਬਆਲ ਦੇ ਨਬੀਓ, ਆਪਣੇ
ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਿਜਹੜਾ
ਦੇਵਤਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਬਹੁਤ ਵੱਧੀਆ।”
25 ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾ ਂਹੀ

ਹੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲਦ ਚੁਣਕੇ ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ
ਬਾਲਣਾ।”

26 ਇਉਂ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਿਜਹੜਾ ਬਲਦ ਿਮਿਲਆ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਆ, ਇਸ ਦੇ
ਟਕੁੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਦੁਪਿਹਰ ਤੀਕ ਬਆਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਿਕ, “ਹੇ
ਬਆਲ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇ!” ਪਰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ
ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼। ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਜਗਵੇਦੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਅੱਗੇ
ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਬਲੀ।

27 ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਬਆਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼
ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਕੰਮ
ਿਵੱਚ ਰੁਿਝਆ ਹੋਵੇ? ਜਾ ਂਉਹ ਿਕਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ! ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂ
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!” 28 ਇਸ ਲਈ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਨੇਿਜਆਂ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਖੂਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ
ਵਗਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਿਪਆ। 29 ਜਦੋਂ ਦੁਿਪਹਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹ ਸੰਿਧਆ ਦੀ ਭੇਟ
ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਸੇ
ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਂਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

30 ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ।” ਤਦ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਟੁੱਟੀ
ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। 31 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ 12 ਪੱਥਰ ਲੇ ਹਰ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ
ਨਾ ਂਯਾਕੂਬ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਯਾਕੂਬ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਆਿਖਆ ਸੀ। 32 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰ ਨਾਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਉਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਕ ਖਾਈ
ਬਣਾਈ। ਇਹ ਇਨੰੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਚੌੜੀ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ
ਸਮਾਅ ਸੱਕੇ। 33 ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਲੱਕੜਾ ਂਰੱਖੀਆ ਂਉਸ ਨੇ
ਬਲਦ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਟਕੁਿੜਆ ਂਨੂੰ ਲੱਕੜ ਤੇ ਰੱਿਖਆ। 34 ਤਦ
ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “4 ਮਰਤਬਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੋ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ
ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਉੱਪਰ ਡੋਹਲ ਿਦਓ।” ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਕਰੋ।” ਿਫਰ ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਿਫ਼ਰ ਕਰੋ।” 35 ਇਉਂ ਪਾਣੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਈ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲੱਗਾ।

36 ਤਾ ਂਤਕਾਲਾ ਂਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਆਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਿਕ ਤੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 37 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ! ਮੇਰੀ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉਤਰ ਦੇਹ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਨਣ ਿਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈਂ।”

38 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੇਠਾ ਂਅੱਗ ਭੇਜੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਬਲੀ, ਲੱਕੜਾ,ਂ ਪੱਥਰ ਅਤੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚਲਾ ਸਾਰਾ
ਪਾਣੀ ਸੁਕਾਅ ਿਦੱਤਾ। 39 ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ! ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ!”

40 ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਆਲ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਵੀ
ਬਚ ਕੇ ਨੱਸੇ ਨਾ!” ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੀਸ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੇਠਾ ਂਲੈ ਜਾਕੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।
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41 ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਜਾ ਅਤੇ ਜਾਕੇ
ਖਾ-ਪੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਾਰੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।” 42 ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਣ-
ਪੀਣ ਲਈ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਏਲੀਯਾਹ ਕਰਮਲ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਪਰ
ਚਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਥਲੇ ਝੁਿਕਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡਆਂ
’ਚ ਿਨਵਾਇਆ। 43 ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉੱਪਰ
ਜਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਤੱਕ।”

ਸੇਵਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੱਕੇ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ
ਆਕੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਦਿਸਆ।” ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਕੇ
ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਇਉਂ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। 44 ਸੱਤਵੀ ਵਾਰੀ, ਸੇਵਕ
ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਇੱਕ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਬੱਦਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ
ਦੀ ਕਲਾਈ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰੋ ਉੱਠਦਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।”

ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾ! ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਆਖ
ਿਕ ਰਥ ਜੋੜਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਜੋ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਮੀਂਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਵੇ।”

45 ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਸ਼ ਘਣੇ ਬੱਦਲਾ ਂਨਾਲ ਿਘਰ ਿਗਆ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ
ਵਗਣ ਲਗੀ ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਁਣ ਲੱਗਾ। ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੇ
ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ। 46 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਮਹਰ ਏਲੀਯਾਹ ਉੱਪਰ ਸੀ
ਸੋ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਕਸ ਲਏ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਨੱਸ ਸੱਕੇ ਤੇ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਹ ਤੀਕ ਭਿਜਆ ਿਗਆ।

ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਿਵਖੇ ਏਲੀਯਾਹ

ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ
ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ। ਅਹਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ
ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਵੱਿਢਆ। 2 ਤਾਂ

ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਸ਼ੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਦਆ ਂਸੁਨੇਹਾ
ਭੇਿਜਆ, “ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਿਰਆ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ,ਤਾ ਂਦੇਵਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ।”

3 ਜਦੋਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਂਤਾ ਂਉਹ ਡਰ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਿਨਕਿਲਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ
ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਗਏ, ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਯਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਨੂੰ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਿਗਆ। 4 ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਏਲੀਯਾਹ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਥੱਕ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਹੇਠ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ
ਬੈਠ ਕੇ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀਅ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ
ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਹ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ”

5 ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਿਬਰਛ ਹੇਠਾ ਂਲੰਮਾ ਂਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੌਂ ਿਗਆ। ਇੱਕ ਦੂਤ
ਏਲੀਯਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਕੇ ਉਸ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ! ਅਤੇ ਖਾ-ਪੀ!” 6 ਏਲੀਯਾਹ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੋਿਲਆ ਂਤੇ ਪੱਿਕਆ ਇੱਕ ਕੇਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਡਂਾ ਿਪਆ ਹੈ।
ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਸੌਂ ਿਗਆ।

7 ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਛੂਹ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ! ਕੁਝ ਖਾ-ਪੀ ਲੈ! ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਂ-ਪੀਵੇਂਗਾ ,
ਤਾ ਂਯਾਤਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ!” 8 ਤਾ ਂਏਲੀਯਾਹ
ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ। ਭੋਜਨ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਨੰੀ ਤਾਕਤ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਉਹ 40 ਿਦਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤਾ ਂਚੱਲ ਸੱਿਕਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਹੋਰੇਬ ਿਵਖੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। 9 ਉੱਥੇ ਏਲੀਯਾਹ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿਟਿਕਆ।

ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਏਲੀਯਾਹ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ
ਹੈਂ?”

10 ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ-ਸੱਕਤੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸਾਿਹਤ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ
ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਿਨਭਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਨੂੰ
ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੱਿਚਆ ਂਹਾਂ
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

11 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ
ਪਰਬਤ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਾਗਂਾ।” ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜੋਰਦਾਰ
ਹਵਾ ਵਗੀ। ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਚੀਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਚੱਟਾਨਾ ਂਨੂੰ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਹਵਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਉਸ ਹਵਾ
ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਓੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਭੂਚਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12

ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਓੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਆਈ। ਪਰ ਅੱਗ ਯਹੋਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗ
ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਚੁੱਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਆਵਾਜ਼।

13 ਜਦੋਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ
ਖਲੋ ਿਗਆ। ਿਫ਼ਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਏਲੀਯਾਹ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ
ਿਕਉਂ ਹੈਂ?”

14 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸਾਿਹਤ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਢਾਹ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ
ਹਾਲੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

15 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਦੰਿਮਸਕ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਕੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ। 16 ਅਤੇ
ਿਨਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋ ਆਬੇਲ ਮਹੋਲਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰ, ਿਕ ਉਹ
ਤੇਰੀ ਥਾ ਂਨਬੀ ਹੋਵੇ। 17 ਹਜ਼ਾਏਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਹਿਤਆ ਕਰੇਗਾ।
ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਏਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੇਹੂ ਮਾਰ
ਮੁਕਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਯੇਹੂ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਿਨਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਏਲੀਸ਼ਾ ਖਤਮ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 18 ਏਲੀਯਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਨੁੱਖ
ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਨੇਕਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ 7,000 ਲੋਕ ਬਚੇ ਰਿਹਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਆਲ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂ7,000 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਰਿਹਣ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਦੇ ਬਆਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਿਮਆ।”

ਏਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਨਬੀ ਬਣਨਾ

19 ਤਾ ਂਏਲੀਯਾਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ
ਲਈ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਵਕਤ, ਏਲੀਸ਼ਾ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ
ਕੋਲ ਬਲਦਾ ਂਦੀਆ ਂ12 ਜੋੜੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਏਲੀਯਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਉਹ ਏਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਉਸ
ਉੱਪਰ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 20 ਏਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਿਪਆ ਅਤੇ ਏਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ
ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਆਵਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਗਂਾ।”

ਤਾ ਂਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਠੀਕ ਹੈ! ਤੂੰ ਜਾ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।”
21 ਤਦ ਏਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ

ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾ ਂਵਜੋਂ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਿਰੰਿਨਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਿਰੰਨ੍ਹੇ  ਹੋਏ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰੇਕ
ਨੂੰ ਵੰਿਡਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਿਗਆ।

ਬਨ-ਹਦਦ ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਦਾ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ

ਬਨ-ਹਦਦ ਅਰਾਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨਾਲ 32 ਰਾਜੇ ਉਸ ਸੰਗ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ
ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਮਿਰਯਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ

ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੇ। 2 ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਹਰ
ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ। 3 ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਿਕ, “ਬਨ-ਹਦਦ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਤੂੰ
ਆਪਣਾ ਚਾਦਂੀ-ਸੋਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਇਸਤ੍ਰੀਆ ਂਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ
ਮੈਨੂੰ ਦੇ।’”

4 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ।
ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ।”

5 ਤਦ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਅਹਾਬ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਬਨ-ਹਦਦ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚਾਦਂੀ, ਸੋਨਾ, ਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ। 6 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਿਣਆ ਂਅਫ਼ਸਰਾਂ
ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਗਂਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਹਲ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾ ਂਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਦੇ ਘਰਾਂ
ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਵੱਧੀਆ ਂਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣਗੇ।’”
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7 ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਬਨ-ਹਦਦ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਿਰਹਾ ਹੈ!
ਉਸ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੀਆ ਂਪਤਨੀਆ,ਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ-ਚਾਦਂੀ ਮੰਿਗਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਹਿਥਆਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

8 ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਦੀ ਨਾ
ਸੁਣੋ! ਉਸਦਾ ਕਿਹਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ।”

9 ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਨੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆ ਂਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, “ਤੂੰ ਜੋ
ਪਿਹਲਾ ਂਿਕਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਗਂਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨ
ਸੱਕਦਾ।”

ਬਨ-ਹਦਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। 10 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ
ਉਹ ਬਨ-ਹਦਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆ ਂਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਕੈ ਆਏ, “ਮੈਂ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸ
ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ! ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ
ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।”

11 ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਾਜੇ ਆਹਾਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਬਨ-ਹਦਦ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ
ਿਸਪਾਹੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਿਹਲਾ ਂਨਹੀਂ।”

12 ਜਦੋਂ ਬਨ-ਹਦਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਜੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਮੈਅ
ਪੀ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਆਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹਾਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਿਦੱਤਾ। ਬਨ-ਹਦਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ
ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ।

13 ਉਸੀ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਬੀ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ
ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ
ਦਲ ਵੇਿਖਆ ਹੈ? ਵੇਖ! ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾ ਂਤੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

14 ਅਹਾਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਵੇਂਗਾ?”
ਨਬੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ

ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਹਾਇਕਾ ਂਰਾਹੀਂ।”
ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ

ਕਰੇਗਾ?”
ਨਬੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਂਗਾ!”
15 ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਨੇ ਜਵਾਨ ਮਦਦਗਾਰ ਿਜਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ। ਇਹ 232 ਨੌਜੁਆਨ ਸਨ। ਿਫ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਕ ਕੁਲ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ
7,000 ਸੀ।

16 ਦੁਿਪਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਨ-ਹਦਦ ਅਤੇ 32 ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ, ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 17 ਨੌਜੁਆਨਾ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਬਨ-ਹਦਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ ਿਨਕਲੇ ਹਨ। 18 ਤਾ ਂਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਸੁਲਾਹ ਲਈ ਿਨਕਲੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਫ਼ੜ ਲਵੋ।”

19 ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਮਗਰ ਸਨ। 20 ਹਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ
ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਰਾਮੀ ਲੋਕ ਭੱਜ ਿਨਕਲੇ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਨ-ਹਦਦ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ
ਘੋੜ-ਸਵਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨਾਲ ਬਚ ਿਨਕਿਲਆ। 21 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਘੋਿੜਆ ਂਅਤੇ ਰੱਥਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਰਾਜੇ ਆਹਾਬ ਨੇ ਅਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ।

22 ਤਾ ਂਫੇਰ ਨਬੀ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅਰਾਮ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨ-ਹਦਦ ਅਹਾਲੀ ਬਹਾਰ ਿਫ਼ਰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਹੋਰ ਤਕੜੀ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆ ਂਸਤਰਕ ਿਵਉਂਤਾ ਬਨਾਉਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।”

ਬਨ-ਹਦਦ ਦਾ ਮੁੜ ਹਮਲਾ

23 ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਦੇਵਤਾ,
ਪਰਬਤਾ ਂਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਕੜੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਲੜੇ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਿਜੱਤ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਪੱਧਰੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਫ਼ਰ
ਿਜੱਤ ਅਵੱਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। 24 ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ ਿਕ 32 ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ
ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨੇਤਿਰਤਵ ਕਰਨ ਦੇਵੋ। 25

ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰੱਥ
ਇੱਕਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਪੱਧਰੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰੋ, ਿਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਤੂ ਹੋਵਾਗਂੇ।” ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ
ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ।

26 ਫੇਰ, ਅਗਲੀ ਬਸੰਤ ਿਵੱਚ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਫ਼ੋਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਚੱਲੇ ਗਏ।

27 ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੀ ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਾਮੀਆ ਂਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਿਨਕਲੇ ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ।
ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਉਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਪਠੋਿਰਆ ਂਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ
ਿਜਹੇ ਇੱਜੜ ਹੋਣ ਜਦ ਿਕ ਅਰਾਮੀਆ ਂਨਾਲ ਦੇਸ ਭਰ ਿਗਆ ਸੀ।

28 ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ,
ਪਰਬਤਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ ਂਪਰ ਵਾਦੀਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਇਸ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹਰਾਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ’”

29 ਸੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਸੱਤਵੇਂ
ਿਦਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਅਰਾਮ ਦੇ
10,000 ਪੈਦਲ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 30 ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਆਦਮੀ
ਅਫ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ 27,000 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਉੱਪਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ
ਕੰਧ ਿਡੱਗ ਪਈ। ਬਨ-ਹਦਦ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੇ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੁਕ ਿਗਆ। 31 ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ!
ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਤੱਪੜ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਪਰ ਰਸੀਆ ਂਲਪੇਟ ਕੇ-
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਖਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਜਉਣ ਦੇਵੇ।”

32 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਪਰ ਰਸੀਆ ਂਲਪੇਟ ਲਈਆ ਂਅਤੇ
ਤੱਪੜ ਪਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰਾ
ਸੇਵਕ, ਬਨ-ਹਦਦ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼।”

ਅਹਾਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾ ਂਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ!”
33 ਬਨ-ਹਦਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਸੁਣਕੇ

ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਸ
ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਹਾਬ ਨੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆਿਖਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਝਟ
ਿਕਹਾ, “ਹਾ!ਂ ਬਨ-ਹਦਦ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ।”

ਅਹਾਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ।” ਤਾ ਂਬਨ-ਹਦਦ ਉਸ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਿਬਠਾ
ਿਲਆ।

34 ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਹਾਬ, ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੰਿਮਸਕ
ਿਵੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ
ਸੀ।”

ਤਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਜੇਕਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸੋ ਦੋਨਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ

35 ਨਬੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ!” ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ
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ਦੂਜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 36 ਤਾ ਂਪਿਹਲੇ ਨਬੀ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ
ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਬੀ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।”

37 ਪਿਹਲਾ ਨਬੀ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਮੈਨੂੰ
ਧੱਕਾ ਦੇ।”

ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ। 38 ਤਾ ਂਨਬੀ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਿਟਆ। ਇਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ
ਸੱਿਕਆ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾ ਂਉਹ ਨਬੀ ਇਉਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੜਕ
ਕੰਢੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 39 ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ,
ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੁਸਮਣਾ ਂਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ‘ਇਸਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭੱਜ ਿਗਆ, ਉਸਦੀ ਜਾਨ
ਬਦਲੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾ ਂਇਸ ਬਦਲੇ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਤੈਨੂੰ 34 ਿਕਲੋ ਚਾਦਂੀ
ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।’ 40 ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਰੁੱਝ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਹ ਆਦਮੀ
ਭੱਜ ਿਗਆ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਸ ਆਦਮੀ
ਦੇ ਭੱਜਣ ਕਾਰਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ: ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ
ਹਨ।”

41 ਤਾ ਂਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਤਾਿਰਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। ਤਦ ਉਹ ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਨਬੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਸੀ। 42 ਤਾ ਂਨਬੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਦਲੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”

43 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖੀ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ
ਨੂੰ ਪਰਤ ਿਗਆ।

ਨਾਬੋਥ ਦਾ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਬਾਗ਼

ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਹਲ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਸ
ਮਿਹਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ਼ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਨਾਬੋਥ
ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਨੇ ਖਰੀਿਦਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਹਾਬ ਨੇ

ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ ਬਾਗ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦਾ ਬਾਗ਼
ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਾਗ਼ ਮੇਰੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਂਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਬਾਗ਼ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ
ਦੇਵਾਗਂਾ ਜਾ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਿਜੰਨਾ ਧੰਨ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ”

3 ਨਾਬੋਥ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਤੋਂ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

4 ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾਬੋਥ ਉੱਤੇ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਵੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਯਜ਼ਰੇਲੀ ਨਾਬੋਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਿਕਹਾ ਸੀ
ਿਕ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀ ਮੀਰਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂਾ।” ਅਹਾਬ ਆਪਣੇ
ਿਬਸਤਰ ਤੇ ਮੂਧੜੇ ਮੂੰਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

5 ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਈਜ਼ਬਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲਗੀ,
“ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ?”

6 ਅਹਾਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਯਜ਼ਰੇਲੀ ਦੇ ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਬੂਲਣ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਬਾਗ਼ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।”

7 ਤਾ ਂਰਾਣੀ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਨਹੀਂ ਹੈਂ? ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ, ਕੁਝ ਖਾ ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਹਸੂਸ
ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਬੋਥ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਿਦੰਦੀ ਹਾ।ਂ”

8 ਤਦ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਕੁਝ ਖਤ ਿਲਖੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖਤਾ ਂਤੇ
ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਹਾਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਖਤਾ ਂਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਅਤੇ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜੇ ਨਬੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਖਤਾ ਂਿਵੱਚ ਇਉਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ:

“ਵਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਓ। ਨਬੋਥ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਬਠਾਓ। ਉਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਬੋਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂੇ।। 10 ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ
ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜੋ ਨਾਬੋਥ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਅਫ਼ਵਾਹਾ ਂਫ਼ੈਲਾਉਣ ਤੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ। ਉਹ ਇਹ
ਕਿਹਣ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਦਆਂ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਕੇ ਉਸਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ।”

11 ਫ਼ੇਰ ਈਜ਼ਬਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਅਤੇ ਸੱਜਣਾ ਂਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ
ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਬਠਾਇਆ।
13 ਤਦ ਦੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਨਾਬੋਥ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾ ਂਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਨਾਬੋਥ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਰਵਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੋ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਪਥਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 14 ਤਦ
ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ, “ਨਾਬੋਥ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ।”

15 ਜਦੋਂ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਨਾਬੋਥ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਿਜਹੜਾ ਬਾਗ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।”
16 ਫ਼ੇਰ ਆਹਾਬ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਿਲਆ।

17 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਏਲੀਯਾਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਅਇਆ। ਏਲੀਯਾਹ
ਿਤਸ਼ਬੀ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ, 18 “ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਅਹਾਬ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਨਾਬੋਥ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ
ਵਕਤ ਉਹ ਇਸ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਹਿਥਆਉਣ ਦੇ ਚਕਰ ਿਵੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। 19 ਉਸ
ਨੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, ‘ਅਹਾਬ! ਤੂੰ ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਥਆ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾ ਂਿਕ ਿਜਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਬੋਥ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਥਾਵੇਂ ਤੇਰੀ
ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ।’”

20 ਤਾ ਂਏਲੀਯਾਹ ਅਹਾਬ ਕੋਲ ਿਗਆ ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ
ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ!ਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਲੱਭ ਿਲਆ!”

ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਿਕਹਾ, “ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੱਭ ਿਲਆ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਿਰਆ। 21

ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਾਗਂਾ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਗਂਾ। 22 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਬਾਟ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਗਂ ਅਤੇ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਵਾਗਂ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਉਸ ਿਚੜ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂ
ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ।’ 23

ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਹੈ, ‘ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੀ ਸਫੀਲ ਕੋਲ
ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ। 24 ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਅ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਖੇਤਾ ਂ’ਚ ਮਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਰੰਦੇ ਖਾਣਗੇ।’”

25 ਅਹਾਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਿਜਸਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਿਚਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਾਣੀ
ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਪਰੇਿਰਆ। 26 ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਆਹਾਬ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ
ਅਮੋਰੀਆ ਂਵਾਗਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ
ਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

27 ਜਦੋਂ ਏਲੀਯਾਹ ਬੋਲ ਹਿਟਆ ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫ਼ਾੜ ਲੇ। ਤੇ ਿਫ਼ਰ
ਉਸ ਨੇ ਖਾਸ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੱਪਿੜਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ।

28 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 29 “ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਅਹਾਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਬੜਾ ਿਨਮਾਣਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਾਗਂਾ। ਤਦ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।”

ਮੀਕਾਯਾਹ ਦਾ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ

ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਅਮਨ ਿਰਹਾ। 2

ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ।
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3 ਇਸੇ ਵਕਤ ਅਹਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯਾਦ ਰਹੇ ਿਕ ਰਾਮੋਥ
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਿਹਆ
ਸੀ! ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਿਕਉਂ ਬੈਠੀਏ? ਿਕਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 4

ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ
ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੱਲੇਂਗਾ?”

ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ!ਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੇਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇਰੀ ਸੈਨਾ ਿਵੱਚ ਰਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। 5 ਪਰ ਪਿਹਲਾ ਂਸਾਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

6 ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਨੇ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ
400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਬੀ ਸਨ। ਅਹਾਬ ਨੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮੋਥ
ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਾ ਂਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਵੇਲੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਾ?ਂ”

ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੈਨੂੰ ਿਜੱਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ।”

7 ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੀ ਿਨਰਣਾ ਹੈ।”

8 ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ
ਿਯਮਲਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ
ਿਕ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹਨ।”

ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।”

9 ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ।

10 ਉਸ ਵਕਤ ਦੋਨਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਿਨਆ ਂਘਰ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਉਹ
ਅਗੰਮ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਨ। 11 ਨਬੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਨਾਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਸੀ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਿਸੰਗ ਬਣਾਏ ਅਤੇ
ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਫੁਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ‘ਅਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਦਾ ਰਹੀਁ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੋਂਗੇ।’” 12 ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕੋ
ਿਜਹੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਬੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ
ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਰਾਮੋਥ ਿਵੱਚ
ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਿਜਤੋਂਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਹਾਨੂੰ ਿਜੱਤ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”

13 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ
ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ
ਨਬੀਆ ਂਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਿਜੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੀ ਭਰੇ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ।”

14 ਪਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ, ਜੋ ਕੁਝ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੁਰਮਾਏਗਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੋਲਾਗਂਾ।”

15 ਤਦ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਹੇ ਮੀਕਾਯਾਹ ਕੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ
ਜਾਈਏ ਜਾ ਂਰੁਕੇ ਰਹੀਏ?”

ਮੀਕਾਯਾਹ ਬੋਿਲਆ, “ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।”

16 ਪਰ ਅਹਾਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਬਚਨ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਜਾ ਂਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਬਚਨੀ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। ਇਸ ਲਈ
ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਵਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਸੁਣਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ?”

17 ਤਾ ਂਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਂਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆ ਂਤੇ ਿਬਨਾ ਆਜੜੀ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ ਿਖੰਿਡਆ
ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਇਹੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕੋਈ

ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।”

18 ਤਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਨਾ! ਇਸ
ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਦਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਸੁਖਾਵੀਆ ਂਹੋਣ।”

19 ਪਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸੁਣੋ! ਇਹ
ਵਾਕ ਹਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਹੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਤੇ ਬੈਿਠਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜ੍ਹੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। 20

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਕੌਣ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਭਰਮਾਏਗਾ? ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਰਾਮੋਥ ਿਵਖੇ
ਅਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਂਜਾਵੇਗਾ।’ ਤਾ ਂਦੂਤ
ਿਨਰਣਾ ਂਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। 21 ਤਦ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ
ਜਾਕੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵਾਗਂਾ!’ 22 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ,
‘ਭਲਾ, ਤੂੰ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਭਰਮਾਏਂਗਾ?’ ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਮੂੰਹਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਵਾਗਂਾ।’ ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ, ‘ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਭਰਮਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਂਗਾ।’”

23 ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ
ਵੇਖੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨਬੀਆ ਂਦੇ ਮੂੰਹਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਵਾਕ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਿਰਆਈ ਹੀ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।”

24 ਤਦ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨਬੀ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੀਕਾਯਾਹ ਦੇ
ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਥਪੜ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਆਤਮੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

25 ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਿਬਪਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ
ਆਪਣਾ ਆਪ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਿਫ਼ਰੇਂਗਾ, ਤਾ ਂਤੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਂਗਾ ਿਕ
ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ।”

26 ਤਦ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ
ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਮੋਨ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਕੋਲ ਮੋੜ ਲੈ ਜਾਹ।
27 ਅਤੇ ਕਿਹ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਨਾਲ
ਆਉਣ ਤੀਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ
ਦੇਵੋ।”

28 ਮੀਕਾਯਾਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਬੋਿਲਆ, “ਹੇ ਲੋਕੋ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖ
ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਸੁਣ ਲਵੋ! ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਜੰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਮੁੜ
ਆਇਆ ਤਾ ਂਸਮਝੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ
ਆਿਖਆ ਸੀ।”

ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਚ ਲੜਾਈ

29 ਤਦ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਰਾਮੋਥ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਗਏ। ਇਹ ਥਾ ਂਿਗਲਆਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। 30

ਅਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾਅ ਕੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ
ਜਾਵਾਗਂਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾਈ ਰੱਖ। ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੇਸ
ਵਟਾਅ ਕੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਿਗਆ।”

31 ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾ ਂਦੇ 32 ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹਰ ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਨਾ। ਿਸਰਫ਼
ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। 32 ਤਾ ਂਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਰਦਾਰਾ ਂਨੇ
ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਤਾ ਂਉਨਹਾ ਂਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਹੀ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੌੜੇ ਤਾ ਂਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਦੁਹਾਈ
ਿਦੱਤੀ। 33 ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ।

34 ਪਰ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਂਹਵਾ
ਿਵੱਚ ਤੀਰ ਛੱਿਡਆ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਤੀਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਉਸ
ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਲੱਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਕਵਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ
ਅਹਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਤੀਰ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਥੋਂ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਚੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

35 ਉਸ ਿਦਨ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਾਮੀਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਹੀ ਥੰਿਮਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ, ਉਸਦਾ
ਲਹੂ ਵਗ-ਵਗ ਕੇ ਰੱਥ ਦਾ ਤੱਲਵਾ ਂਿਹੱਸਾ ਭਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੱਕ
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ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰ ਿਗਆ। 36 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੋਕਾ ਿਫ਼ਰ ਿਗਆ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਵੇ।

37 ਇਉਂ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼
ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। 38 ਆਦਮੀਆਂ
ਨੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ’ਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਅ ’ਚ ਧੋਤਾ। ਿਜੱਥੇ
ਵੇਸਵਾਵਾ ਂਆਕੇ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਰੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਿਤਆ ਂਨੇ ਆਕੇ
ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਚੱਿਟਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਵਾਪਿਰਆ।

39 ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ
ਿਕਤਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸਾਰੇ ਸਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। 40 ਅਹਾਬ ਆਪਣੀ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ

41 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਆਸਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 42 ਉਹ ਉਦੋਂ 35 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 25 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਸੀ ਅਜ਼ੂਬਾਹ, ਜੋ ਿਕ ਿਸ਼ਲਹੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 43

ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਵਾਗਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ
ਿਰਹਾ। ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਉੱਿਚਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉੱਿਚਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ।

44 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਕੀਤਾ। 45 ਉਹ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਲੜਾਈਆ ਂਲੜੀਆ।ਂ ਉਸ
ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਿਮਲਦੇ
ਹਨ।

46 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ
ਸੰਭੋਗੀ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਦੇਸੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਆਸਾ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ।

47 ਇਸ ਵਕਤ ਦੌਰਾਨ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ
ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੁਿਣਆ
ਿਗਆ ਸੀ।

48 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਕੁਝ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸੋਨੇ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਓਫੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਪਏ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਜਹਾਜ਼
ਅਸਯੋਨ ਗ਼ਬਰ ਕੋਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। 49 ਤਦ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਲਕਾ ਂਨਾਲ ਭੇਜ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਪਰ ਯੋਹਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।

50 ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ, ਿਫ਼ਰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਹਜ਼ਯਾਹ

51 ਅਹਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ 17
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 52 ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਹਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ
ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਵਾਗਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 53 ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਵਾਗਂ ਬਆਲ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਖਝਾਇਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਵੀ ਉਸਤੇ ਉਵੇਂ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਹੋਇਆ
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੋਇਆ ਸੀ।
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ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ

ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ

ਅਹਾਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਮੋਆਬ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਿਗਆ।
2 ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ

(ਚੁਬਾਰੇ) ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਜਾਲੀਦਾਰ
ਤਾਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਲਗੀ। ਤਦ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ-
ਜ਼ਬੂਬ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ?”

3 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਹਜ਼ਯਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਸੋ ਤੂੰ ਜਾ, ਅਤੇ ਜਾਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਕੇ ਆਖ, ‘ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਿਕਉਂ
ਚੱਲੇ ਹੋ? 4 ਜਾ ਅਤੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਬਆਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ: ਿਜਸ ਪਲੰਘ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਚਿੜ੍ਹਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਂਗਾ ਸਗੋਂ
ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੇਂਗਾ!’” ਤਾ ਂਏਲੀਯਾਹ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੇ।

5 ਤਦ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਨੰੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਿਕਉਂ ਆ ਗਏ ਹੋ?”

6 ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਜਸ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਜਦ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤਾ ਂਤੂੰ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਕੋਲ
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਿਕਉਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈਂ? ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਪਲੰਘ ਉੱਪਰ ਤੂੰ
ਚਿੜ੍ਹਆ ਹੈਂ, ਉਸਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੇਂਗਾ?’”

7 ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਿਕਵੇਂ ਦਾ
ਲੱਗਦਾ ਸੀ?”

8 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੱਤ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਰ ਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।” ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਿਕਹਾ “ਉਹ ਤਾ ਂਏਲੀਯਾਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਸੀ”।

ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦਾ ਅੱਗ ’ਚ ਸੜਨਾ

9 ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਿਸਪਾਹੀ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
ਲਈ ਭੇਜੇ। ਕਪਤਾਨ, ਏਲੀਯਾਹ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਏਲੀਯਾਹ ਪਹਾੜ ਦੀ
ਚੋਟੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾ ਂਕਪਤਾਨ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਉਤਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।”

10 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾ ਂਤਾ ਂਅਕਾਸ਼ੋ ਅੱਗ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ 50
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ।”

ਤਦ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ 50 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ
ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

11 ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 50 ਿਸਪਾਹੀ ਏਲੀਯਾਹ ਵੱਲ ਭੇਜੇ।
ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੇਠਾਂ
ਉਤਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।”

12 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 50 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਕਰੇ ਅੱਗ ਅਕਾਸੋਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ।”

ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਾ ਂਅੱਗ ਉਤਰੀ, ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 50
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਗਈ।

13 ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੇ ਤੀਜੇ, ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 50 ਿਸਪਾਹੀ
ਭੇਜੇ। ਤੀਜਾ ਕਪਤਾਨ, ਏਲੀਯਾਹ ਕੋਲ ਆਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਏਲੀਯਾਹ ਅੱਗੇ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਹ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਜਾਨਾ ਂਬਖਸ਼ ਦੇ। 14 ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਹੇਠਾਂ
ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਕਪਤਾਨਾ ਂਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ 50-50 ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਭਸਮ
ਕਰ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼।”

15 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾ
ਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ।”

ਤਾ ਂਏਲੀਯਾਹ ਉਸ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਿਗਆ।

16 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ
‘ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਤੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਅਕਰੋਨ
ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਬਆਲ-ਜਬੂਲ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਿਕਉਂ ਭੇਿਜਆ? ਇਸ ਲਈ
ਿਜਸ ਪਲੰਘ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਿਪਆ ਹੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਰੇਂਗਾ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਇਸ
ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਰੇਂਗਾ।’”

ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਹੋਰਾਮ

17 ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਆਿਖਆ ਸੀ। ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਉਪਰੰਤ
ਯਹੋਰਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਉਸਦੀ ਥਾ ਂਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

18 ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ’ ਨਾ ਂਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਿਮਲਦੇ ਹਨ।

ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠਾਉਣ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਵਉਂਤ

ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕਣ
ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਏਲੀਯਾਹ, ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਿਗਲਗਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

2 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਤਏਲ ਤੀਕ ਜਾਣ ਲਈਂ ਿਕਹਾ ਹੈ।”

ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ
ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾਗਂਾ।” ਤਦ ਇਹ ਦੋਨੋ ਮਨੁੱਖ ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ
ਤੁਰ ਪਏ।

3 ਨਬੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਿਕ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਜ ਤੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?”

ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ।”
4 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਿਹਰ ਜਾਵੀਂ ਿਕਉਂ

ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।”
ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ

ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਵਾਗਂਾ।” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਨੋ ਫ਼ੇਰ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ।

5 ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਟੋਲੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਆਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲਗੀ, “ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ
ਜੁਦਾਅ ਕਰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ?”

ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਨਾ ਕਰੋ।”
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6 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਵੀਂ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ।”

ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਹਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦ
ਤਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂਾ।” ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ
ਚੱਲੇ ਗਏ।

7 ਉੱਥੇ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਟੋਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਕੋਲ ਠਿਹਰ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਹ 50 ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਠਿਹਰ ਗਏ। 8 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਲਾਹ ਕੇ ਵਲੇਿਟਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ। ਇਸ
ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਗਆ। ਫ਼ੇਰ ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਗਏ।

9 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਤਾ ਂਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾਅ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੱਸ ਤੂੰ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ”

ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਆਤਮੇ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਿਹੱਸਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ।”
10 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਮੰਿਗਆ ਜੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ

ਹੈ! ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵਾਗਂਾ, ਤਾ ਂਤੇਰੇ
ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਂਗਾ, ਤਾ ਂਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾ ਂ’ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ

11 ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੋਨੋ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ ਆਏ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ
ਗਏ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਸਨ। ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਇਸ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚ
ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਠਾਇਆ ਿਗਆ।

12 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਚਲਾਇਆ, “ਹੇ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ! ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ! ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰੱਥ!”

ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਏਲੀਯਾਹ ਹੋਰ ਨਾ ਿਦਿਖਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਸੱਕੇ ਆਪਣੇ
ਕੱਪਿੜਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ਿੜਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੋ
ਟਕੁਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾੜ ਿਦੱਤਾ। 13 ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਕੋਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ, ਤਾਂ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਆ ਿਗਆ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ, ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?” 14 ਜਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਤਾ ਂਪਾਣੀ ਖੱਬੇ-
ਸੱਜੇ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਂਿਗਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰ ਿਗਆ।

ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ

15 ਜਦੋਂ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਕਹਾ, “ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਅਲੀਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹੈ।” ਤਾ ਂਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, 16 “ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ
ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ
ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ।”

ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ! ਤੁਸੀਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ।”

17 ਪਰ ਜਦ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਇਨੰਾ ਹਠ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ , “ਭੇਜ ਦੇਵੋ।”

ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 50 ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨ ਿਦਨ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ
ਿਕਤੇ ਨਾ ਲੱਭਾ। 18 ਤਦ ਆਦਮੀ ਯਰੀਹੋ ਵੱਲ ਗਏ, ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਅਲੀਸ਼ਾ
ਠਿਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਏਲੀਯਾਹ
ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ?”

ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧੀਆ ਬਨਾਉਣਾ

19 ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸੁਆਮੀ! ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ
ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਧੀਆ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ
ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ।”

20 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਕਟੋਰਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਲੂਣ
ਪਾਵੋ।”

ਲੋਕੀ ਉਸ ਲਈ ਭਾਡਂਾ ਲੈ ਆਏ। 21 ਤਾ ਂਅਲੀਸ਼ਾ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਿਕ
ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਵੇਂ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਭਾਡਂੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੂਣ
ਡੋਿਲ੍ਹਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ।’”

22 ਪਾਣੀ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤੀਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ ਿਜਵੇਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ।

ਕੁਝ ਮੁੰਿਡਆ ਂਵੱਲੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ

23 ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੈਤਏਲ ਵੱਲ
ਪਹਾੜੀਆ ਂਉੱਪਰ ਤੁਿਰਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਤਾ,ਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਗੰਿਜਆ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਗੰਿਜਆ।”

24 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾ ਂਲੈ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਫੇਰ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਿਰੱਛ ਿਨਕਲੇ, ਅਤੇ 42 ਮੁੰਿਡਆ ਂਨੂੰ
ਪਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

25 ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਮਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਸ
ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸਾਮਿਰਯਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਿਗਆ।

ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ

ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ, ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਅਹਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੇ
18ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 12 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ

ਕੀਤਾ। 2 ਯਹੋਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਕੀਤੀਆ ਂਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਭੈੜੀਆ ਂਸਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਥੰਮ ਤੋਂ
ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਵਾ ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਬਆਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 3 ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ
ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਿਰਹਾ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਇਆ।

ਮੋਆਬ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ

4 ਮੋਆਬ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੇਡਾ ਂਪਾਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 1,00,000 ਲੇਿਲਆ ਂਅਤੇ 1,00,000 ਭੇਡੂਆ ਂਦੀ ਉਨ ਿਦੰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 5 ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਹਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾ ਂਮੋਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਿਗਆ।

6 ਉਸ ਿਦਨ ਰਾਜਾ ਯਹੋਰਾਮ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 7 ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੋਆਬ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਆਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚੱਲੇਂਗਾ?”

ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਨਾ
ਵਾਗਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸੈਨਾ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਵੀ
ਤੇਰੇ ਹੀ ਘੋਿੜਆ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ।”

ਿਤੰਨਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ

8 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਯਹੋਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਿਕਹੜੇ ਪਾਿਸਓ ਚੜ੍ਹੀਏ?”
ਯਹੋਰਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ ਅਦੋਮ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
9 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦਾ

ਰਾਜਾ ਇਕੱਠੇ ਿਨਕਲ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਤ ਿਦਨ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। 10

ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਰਾਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ!
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਤੰਨਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਉਣ ਲਈ
ਘਿਲਆ ਹੈ।”
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11 ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਬੋਿਲਆ, “ਯਕੀਨਨ, ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਬੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਏਲੀਯਾਹ ਇੱਥੇ ਹੈ।ਉਹ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ।”

12 ਤਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।”
ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ

ਿਮਲਣ ਲਈ ਗਏ। 13 ਤਾ ਂਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਕਉਂ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਨਬੀਆ ਂਕੋਲ
ਜਾ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ! ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਆਏ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨੂੰ ਮੋਆਬ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਹੈ।”

14 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੋਿਲਆ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ
ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਸਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਿਲਹਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਜਾਂ
ਤੱਿਕਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। 15 ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਜੋ
ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੋਵੇ।”

ਜਦੋਂ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਆਈ। 16 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਟੋਏ ਹੀ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦੇਵੋ। 17 ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ
ਬਾਿਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਵਾਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸੱਕਣਗੇ। 18 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। 19 ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਫੀਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਧੀਆ ਸ਼ਿਹਰ
ਢਾਹ ਛੱਡੋਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਿਬਰਛ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੋਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾ ਂਨੂੰ
ਪੂਰ ਦੇਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ-ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੋਂਗੇ।”

20 ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਤਾ ਂਅਦੋਮ ਦੇ ਪਾਿਸਓ ਪਾਣੀ
ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। 21 ਜਦੋਂ
ਮੋਆਬੀਆ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ
ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਸੀਮਾ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਿਲਆ। 22 ਉਸ ਸਵੇਰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ
ਉੱਠੇ। ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਿਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਜੋ ਿਕ ਮੋਆਬੀਆ ਂਨੂੰ ਲਹੂ ਵਾਗਂ ਿਦਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। 23 ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਸ ਲਹੂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ! ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਲੜਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਆਪਾ ਂਚੱਲ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਕੀਮਤੀ
ਸਾਮਾਨ ਲਾਹ ਲਈਏ।”

24 ਜਦੋਂ ਮੋਆਬੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ
ਮੋਆਬ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 25 ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ
ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਸਰੋਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਿਬਰਛਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।
ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੀਰ-ਹਰਾਸਥ ਤੀਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ! ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਕੀਰ-ਹਰਾਸਥ ਨੂੰ
ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

26 ਮੋਆਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ 700 ਿਸਪਾਹੀ ਲੇ ਜੋ ਿਕ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੌਜ ਲੰਘਕੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਉਂ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। 27 ਤਦ ਮੋਆਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੋਠੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੀ
ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨੋ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ।

ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ

ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਟੋਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਿਪੱਟੀ, “ਮੇਰਾ ਪਤੀ
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾ ਂਵਰਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ

ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਿਲਆ ਸੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਣਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ।”

2 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ
ਿਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ?”

ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਸਰਫ਼ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾਨ ਹੈ।”

3 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜਾਹ ਤੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਕੋਲੋਂ
ਖਾਲੀ ਭਾਡਂੇ ਮੰਗ ਿਲਆ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਭਾਡਂੇ ਇਕੱਠੇ
ਕਰ ਲੈ। 4 ਿਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੀਂ।
ਿਸਰਫ਼ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਤੇਲ ਸਾਰੇ ਭਾਿਂਡਆਂ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਵੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਭਾਿਂਡਆ ਂਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ।”

5 ਤਾ ਂਉਹ ਔਰਤ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ
ਜਾਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਭਾਡਂੇ ਿਲਆਦਂੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਤੇਲ ਭਿਰਆ। 6 ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਡਂੇ ਭਰ ਲਏ। ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਡਂਾ ਿਲਆਕੇ ਦੇ।”

ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਾਡਂੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੋਰ
ਭਾਡਂੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।” ਤਾ ਂਉਸ ਵਕਤ ਮਰਤਬਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ।

7 ਤਦ ਉਹ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਆਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
(ਅਲੀਸ਼ਾ) ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। ਤਾ ਂਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਜਾ, ਹੁਣ ਜਾਕੇ ਇਹ ਤੇਲ ਵੇਚ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਉਤਾਰ। ਇਹ ਤੇਲ
ਿਵਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਸ਼ੂਨੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇਣਾ

8 ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸ਼ੂਨੇਮ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਔਰਤ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਠਿਹਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੀ
ਲੰਘਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਘਰੇ ਰੁਕ ਜਾਦਂਾ।

9 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ! ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸਦਾ ਨਾਂ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। 10 ਆਪਾ ਂਛੱਤ ਉੱਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪਾ ਦੇਈਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜਾ, ਇੱਕ ਮੇਜ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲਟੇਨ
ਰੱਖ ਦੇਈਏ। ਇਉਂ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ
ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

11 ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ। 12 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਗੇਹਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਿਲਆ।”

ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਤਾ ਂਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ
ਖੜੋ ਗਈ। 13 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ, ‘ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਓ-ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਦੱਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾ ਂਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ
ਕਰੀਏ?’”

ਉਹ ਔਰਤ ਬੋਲੀ, “ਮੈਂ ਤਾ ਂਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਹੱਸਦੀ ਵੱਸਦੀ ਹਾ।ਂ”
14 ਤਾ ਂਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ

ਜਾਵੇ?”
ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ

ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਿਬਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।”
15 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ।”
ਤਾ ਂਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾ ਂਉਹ ਆਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਕੋਲ ਖੜੋ ਗਈ। 16 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਸੇ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਦੇ
ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਲੋਲ ਕਰੇਗੀ।”

ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਟਿਹਲਣ ਨਾਲ
ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ।”
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ਸ਼ੂਨੇਮ ਦੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ

17 ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਉਸ ਦੇ ਘਰ
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਵਾਕ ਸੀ।

18 ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ
ਿਪਓ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਿਢਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 19 ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹਾਏ! ਮੇਰਾ ਿਸਰ! ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਦੁੱਖਦਾ ਹੈ।”

ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂਏ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਾ ਂਕੋਲ ਛੱਡ
ਆ।”

20 ਸੇਵਕ ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਕੋਲ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਦੁਿਪਹਰ ਤੱਕ
ਬਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਲੇਿਟਆ ਿਰਹਾ ਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।

ਔਰਤ ਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ

21 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੰਜੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। 22 ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੇ
ਇੱਕ ਗਧਾ ਦੇ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਾਵਾ ਂਤੇ ਮੁੜ
ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰਤ ਆਵਾ।ਂ”

23 ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ
ਿਕਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ? ਨਾ ਤਾ ਂਅੱਜ ਨਵਾ ਂਚੰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ?”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
24 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਗਧੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,

“ਜਲਦੀ ਕਰ, ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਖਾ ਂਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਨਾ
ਕਰੀਂ।”

25 ਤਦ ਉਹ ਔਰਤ ਕਰਮਲ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ (ਅਲੀਸ਼ਾ)
ਕੋਲ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰੋ ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ! ਉਹ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਹੈ। 26 ਤੂੰ ਹੁਣ
ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰਾਜੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਤਾ ਂਹੈ? ਕੀ
ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜੀ ਹੈ?”

ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਜਾਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹੀਆ ਂਉਸ ਔਰਤ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਸਭ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਹੈ।”

27 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਫ਼ੜ ਲਏ ਅਤੇ ਗੇਹਾਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਇਆ,
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਣ ਦੇ, ਮਨ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸਦਾ ਮਨ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ
ਛੁਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਨਹੀਂ।”

28 ਤਦ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸੁਆਮੀ! ਮੈਂ ਤਾ ਂਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਿਗਆ। ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੈਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ
ਕਰੋ।’”

29 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਤਆਰ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜ ਕੇ ਜਾਹ। ਰਾਹ ’ਚ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ
ਰੁਕੀ ਜੇਕਰ ਰਾਹ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਵਾ ਂਦੇਵੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਵਾ ਂਨਾ
ਦੇਵੀਂ। ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਸੋਟੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ
ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ।”

30 ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੌਂਹ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਗਂੀ।”

ਤਾ ਂਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਿਪਆ।
31 ਗੇਹਾਜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਪਹੁੰਚ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੋਟੀ

ਰਖੀ ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ
ਜਾਿਗਆ।”

ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ

32 ਜਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੋਇਆ
ਹੋਇਆ ਬਾਲਕ ਉਸ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 33 ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ

ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਲਕ ਤੇ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕਲੇ ਸਨ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
34 ਤਦ ਉਹ ਮੰਜੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਲਕ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਾਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖੀਆ ਂਉਸ ਦੀਆ ਂਅੱਖੀਆਂ
ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਪਰ
ਪੱਸਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਿਨੱਘ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਿਨੱਘਾ ਹੋ ਿਗਆ।

35 ਫ਼ੇਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਿਹਲਣ ਲੱਗਾ
ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਕੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਬੱਚੇ ਨੇ
ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

36 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾ, ਉਸ ਸ਼ੂਨੰਮੀ
ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਿਲਆ।”

ਗੇਹਾਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਿਲਆਇਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਈ। ਫੇਰ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਲੈ ਸੱਕਦੀ
ਹੈ।”

37 ਤਦ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ’ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਆਕੇ ਉਸ ਪਿਹਲਾਂ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚਰਣ ਛੂਹੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ
ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ।

ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਰੀਲਾ ਸ਼ੋਰਬਾ

38 ਿਫ਼ਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦਾ ਟੋਲਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਬੈਿਠਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਭੱਠੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ
ਦੇਗ ਚੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਨਬੀਆ ਂਲਈ ਸ਼ੋਰਬਾ ਿਤਆਰ ਕਰ।”

39 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸ਼ੋਰਬੇ ਲਈ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਲੈਣ ਿਗਆ।
ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਵੇਲ ਲੱਭੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਫ਼ਲ ਤੋੜ ਿਲਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਫ਼ਲ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਿਵੱਚ ਭਰ ਲਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਫ਼ਾੜੀਆ ਂਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਬਲਦੀ ਦੇਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ੋਰਬੇ ਲਈ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ
ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਉਸ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਫ਼ਲ
ਹਨ।

40 ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਭਨਾ ਂਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ੋਰਬਾ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਿਸਆ ਪਰ
ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੋਰਬੇ ਨੂੰ ਚਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚਿਖਆ ਤਾ ਂਉਹ ਚੀਕ ਉੱਠੇ ਿਕ ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਦੇਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ੋਰਬਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸਦਾ
ਸੁਆਦ ਿਬਲਕੁਲ ਜ਼ਿਹਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਸ਼ੋਰਬਾ ਖਾ ਨਾ ਸੱਕੇ।

41 ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੁਝ ਆਟਾ ਿਲਆਓ।” ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਆਟਾ
ਿਲਆਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਹ ਆਟਾ ਉਸ ਸ਼ੋਰਬੇ ਦੀ ਦੇਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੇਗ ਮੁੜ ਤੋਂ
ਪਰੋਸੋ। ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸੱਕਣ।”

ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ੋਰਬੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੀ।

ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਭੋਜ ਕਰਾਉਣਾ

42 ਬਆਲ ਸ਼ਲੀਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਫ਼ਸਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਜੌਆ ਂਦੀਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਦੇ 20 ਟਕੁੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਿਵੱਚ ਅਲੀਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ
ਅਨਾਜ ਿਲਆਇਆ। ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਭੋਜਨ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਦੇ,
ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਖਾ ਸੱਕਣ।”

43 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਭਲਾ ਮੈਂ 100 ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਅੱਗੇ
ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਪਰੋਸ ਸੱਕਦਾ ਹਾ!ਂ”

ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਖਾਣ। ਯਹੋਵਾਹ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਤਾ ਂਬਾਕੀ ਹੀ ਛੱਡਣਗੇ ਰੋਟੀਆਂ
ਥੁੜਣਗੀਆ ਂਨਹੀਂ।”

44 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਟੋਲੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ
ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜੀਅ ਭਰਕੇ ਖਾਧਾ। ਤਦ ਵੀ ਿਕੰਨਾ ਭੋਜਨ ਬਚ ਿਗਆ। ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਨਅਮਾਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ

ਨਅਮਾਨ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਆਦਰ-
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ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੀਰ-ਯੋਧਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖੀ ਸੀ।

2 ਅਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਲੇ ਭੇਜੇ। ਤੇ
ਉਹ ਿਸਪਾਹੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕ ਿਲਆਏ ਜੋ ਿਕ ਨਅਮਾਨ ਦੀ
ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ। 3 ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਅਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਕੇ
ਿਕਹਾ, “ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ (ਨਅਮਾਨ) ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ (ਆਲੀਸ਼ਾ) ਹੈ। ਉਹ ਨਬੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

4 ਨਅਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ (ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ) ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਉਸ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ।

5 ਤਦ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣੇ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਭੇਜਦਾ ਹਾ।ਂ”

ਤਦ ਨਅਮਾਨ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਗਾਤਾ ਂਵੀ ਲੈ
ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ 340 ਿਕੱਲੋ ਚਾਦਂੀ, 6,000 ਸੋਨੇ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਅਤੇ ਦਸ ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। 6 ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਉਹ ਿਚੱਠੀ
ਿਲਆਇਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਤੇਰੇ ਤੀਕ
ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਂਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਅਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਕੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਿਗਆ ਂਕਰ ਦੇਵੇਂ।

7 ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਿਚੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਫ਼ਾੜ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ?ਂ ਨਹੀਂ! ਮੇਰਾ
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਭਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਹੜੀ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਭਲਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤਾ ਂਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ
ਿਕ ਇਹ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ
ਲੜਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

8 ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫ਼ਾੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾ ਂਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਿਕਉਂ ਫ਼ਾੜਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ
ਉਸ ਨਅਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ।”

9 ਤਾ ਂਨਅਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆ ਂਅਤੇ ਰੱਥਾ ਂਸਮੇਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ
ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖੜੋ ਿਗਆ। 10 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਜਾਹ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਸੱਤ
ਚੁੱਬੀਆ ਂਮਾਰ ਤਾ ਂਤੇਰਾ ਕੋੜ੍ਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਪਾਕ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ
ਜਾਵੇਂਗਾ।

11 ਨਅਮਾਨ ਬੜੇ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਵੇਖੋ! ਮੈਂ ਤਾ ਂਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਹੜ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫ਼ੇਰੇਗਾ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। 12 ਅਬਨਾਹ ਅਤੇ ਫ਼ਰਪਰ ਜੋ ਿਕ ਦੰਿਮਸਕ
ਦੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਹਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆ ਂਹਨ। ਕੀ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹਾਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ?” ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਿੜਆ।

13 ਪਰ ਤਦ ਨਅਮਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ,
“ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ! ਕੀ ਜੇ ਨਬੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਤਾਂ
ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਯਰਦਨ ਨਦੀ
ਿਵੱਚ ਨਹਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।”

14 ਤਦ ਨਅਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ (ਅਲੀਸ਼ਾ) ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਵੇਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਚੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਤਾ ਂਉਸ ਦਾ ਕੋੜ੍ਹ
ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਚਮੜੀ
ਵਰਗੀ ਨਰਮ ਤੇ ਨਰੋਈ ਹੋ ਗਈ।

15 ਿਫ਼ਰ ਨਅਮਾਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਿਫ਼ਰ
ਮੁੜ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ! ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਿਸਵਾਏ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੇਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ।”

16 ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾ ਂਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਜਸਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਗਂਾ।”

ਨਅਮਾਨ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਗਾਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਦ ਕੀਤੀ
ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 17 ਤਦ ਨਅਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ।
ਇਹ ਭੇਂਟ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਖੱਚਰਾ ਂਲੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਹ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂ
ਿਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਜਾ ਂਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਗਂਾ। 18 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਖਮਾ ਕਰੇ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਅਰਾਮ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੰਮੋਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੜੇ, ਉਹ ਸਹਾਰੇ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਢਾਸਣਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਰੰਮੋਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ
ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਇਝੰ ਵਾਪਰੇ ਤਾ ਂਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੈਨੂੰ ਿਖਮਾ ਕਰੇ।”

19 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਨਅਮਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾਹ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹੁ।”
ਤਦ ਨਅਮਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬੋੜੀ ਦੂਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 20 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ,

ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਨਅਮਾਨ
ਅਰਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਵਰਜ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸੌਂਹ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨੱਸਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਆਵਾਗਂਾ।” 21

ਤਾ ਂਗੇਹਾਜੀ ਨਅਮਾਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨੱਿਸਆ।
ਨਅਮਾਨ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ ਭੱਿਜਆ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ

ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਨਅਮਾਨ
ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਤਾ ਂਹੈ?”

22 ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ,ਂ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਲੀਸ਼ਾ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜੁਆਨ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ 34 ਿਕੱਲੋ
ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਬਸਤਰ ਦੇਹ।”

23 ਨਅਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ 68 ਿਕੱਲੋ ਲੈ।” ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਪੈ ਿਗਆ ਿਜ਼ਦ ਨਾਲ ਦੋ ਥੈਲੀਆ ਂਿਵੱਚ 68 ਿਕੱਲੋ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜੋੜੇ
ਬਸਤਰਾ ਂਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੇਵਕਾ ਂਉੱਪਰ ਲੱਦ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਹੋਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। 24 ਜਦ
ਗੇਹਾਜੀ ਪਹਾੜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤਾ ਂਨੌਕਰਾ ਂਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਸ
ਉਪਰੰਤ ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤਾ ਂਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾ ਲਈਆ।ਂ

25 ਜਦੋਂ ਗੇਹਾਜੀ ਅੰਦਰ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਗੇਹਾਜੀ! ਤੂੰ ਇਨੰੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਿਕੱਥੇ ਸੀ?”

ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤਾ ਂਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਗਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ!”
26 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। ਜਦੋਂ ਨਅਮਾਨ

ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਿਰਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਸੀ? ਚਾਦਂੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਸਤਰ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗਾ ਂਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾ,ਂ
ਇੱਜੜਾ ਂਦੇ ਵੱਗਾ,ਂ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਵਕਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
27 ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਨਅਮਾਨ ਦਾ ਕੋੜ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ
ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ।”

ਜਦੋਂ ਗੇਹਾਜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋੜ੍ਹ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਬਰਫ਼ ਿਜੰਨੀ ਸਫ਼ੇਦ ਸੀ।

ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਕਰਾਮਾਤਾਂ

ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ! ਇਹ ਥਾ ਂਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੈ। 2 ਚੱਲ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੱਕੜ ਵੱਢ ਿਲਆਈੇਏ।

ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਿਲਆਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣ ਜੋਗੀ ਥਾ ਂਬਣਾ
ਲਵਾਗਂੇ।”

ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾ।ਂ”
3 ਤਾ ਂਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ।”
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹਾ।ਂ”
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4 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਦੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਰਦਨ
ਦਿਰਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੱਕੜ ਵੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੁਝ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ। 5

ਪਰ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਫ਼ਲ
ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਤਾ ਂਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੀਿਖਆ, “ਓ ਸੁਆਮੀ! ਮੈਂ ਤਾ ਂਇਹ
ਕੁਹਾੜਾ ਮੰਗਵਾ ਂਿਲਆਦਂਾ ਸੀ।”

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ (ਅਲੀਸ਼ਾ) ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਿਡੱਿਗਆ ਹੈ?”
ਉਸ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾ ਂਿਵਖਾਈ ਿਜੱਥੇ ਉਸਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਿਡੱਿਗਆ ਸੀ।

ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਟਾਹਣੀ
ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੈਰਨ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। 7 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ।” ਤਾ ਂਉਹ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕੁਹਾੜੇ
ਦੇ ਫ਼ਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਿਲਆ।

ਅਰਾਮ ਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

8 ਅਰਾਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ
ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨਾਲ ਸਭਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਥਾਵੇਂ ਲੁਕ
ਜਾਵੋ! ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦਓ।”

9 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ
ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸਤਰਕ ਰਹੋ। ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉੱਥੇ ਅਰਾਮੀ
ਸੈਨਾ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।”

10 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ
ਿਜੱਥੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ (ਅਲੀਸ਼ਾ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਿਸ਼ਆਰ-ਖਬਰਦਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ
ਬਚਾਅ ਿਲਆ।

11 ਇਸ ਗੱਲੋ ਅਰਾਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜਸੂਸੀ ਕੌਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

12 ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ
ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਸਗੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੀਆ ਂਉਹ ਗੱਲਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।”

13 ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾਕੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ
ਨੂੰ ਫ਼ਿੜਆ ਜਾਵੇ।”

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੋਬਾਨ ਿਵੱਚ ਹੈ।”
14 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਥਾਨ ਿਵੱਚ ਘੋੜੇ, ਰੱਥ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜੀ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਾਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ। 15 ਉਸ ਸਵੇਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਰੱਥਾ ਂਤੇ
ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਘਿਰਆ ਵੇਿਖਆ।

ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਓ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ! ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ
ਕਰੀਏ?”

16 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ! ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗੀ ਉਹ
ਅਰਾਮ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧੇਰੇ ਹੈ।”

17 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਮੈਂ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲ੍ਹ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਵੇਖ ਸੱਕੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲ੍ਹੀਆ ਂਤਾ ਂਸੇਵਕ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇਰਦ ਿਗਰਦ ਤਾ ਂਪਹਾੜ ਅੱਗ ਦੇ ਘੋਿੜਆ ਤੇ ਰਥਾ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ।

18 ਜਦੋਂ ਅਰਾਮੀ ਹੇਠਾ ਂਅਲੀਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਏ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਅਰਾਮੀ ਫ਼ੋਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਰ
ਦੇਹ।”

ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੰਿਨ੍ਹਆ ਂਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਸੀ। 19 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਅਰਾਮੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸਹੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ!” ਤਾਂ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ।

20 ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾ ਂਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲ੍ਹ ਦੇਹ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਵੇਖ ਸੱਕਣ।”

ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤੀਆ ਂਤਾ ਂਅਰਾਮੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਤਾ ਂਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹਨ। 21 ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ!
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਾ?ਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾ?ਂ”

22 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਨਹੀਂ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ “ਨਹੀਂ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਧਣੁਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟੇਂਗਾ? ਅਰਾਮੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਥੋੜਾ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਦੇਹ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ
ਦੇ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਿਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇਹ।”

23 ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ
ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਪੀਤਾ। ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਨਾ ਅਰਾਮ ’ਚ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕਾ ਂਕੋਲ ਪਰਤ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਰਾਮੀ ਿਸਪਾਹੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਿਭਆਨਕ ਕਾਲ

24 ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ। 25 ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਮਹਾਕਂਾਲ
ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅੰਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਣ ਿਦੱਤਾ ਇਸ ਲਈ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਮਹਾਕਂਾਲ ਪੈ ਿਗਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਿਕ ਇੱਕ
ਖੋਤੇ ਦਾ ਿਸਰ ਵੀ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਿਸੱਿਕਆ ਂਦੇ ਤੁੱਲ ਿਵਕਦਾ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ
(ਘੁੱਗੀ) ਦੀ ਿਵੱਠ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸੇਰ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਪੰਜ ਿਸੱਿਕਆ ਂਦੀ ਿਵਕਦੀ।

26 ਇੱਕ ਿਦਨ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਤੁਿਰਆ
ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਤਾ ਂਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਹੇ ਮੇਰੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ।

27 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਣਾ
ਚਾਹੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਨਾ ਹੀ ਖਲਵਾੜੇ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੁਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖ ਹੈ।” 28 ਿਫ਼ਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ?”

ਉਹ ਔਰਤ ਬੋਲੀ, “ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ‘ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ
ਦੇਹ ਤਾ ਂਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢੀਏ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਪੁੱਤਰ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵਾਗਂੇ।’ 29 ਇਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਿਢਆ-
ਉਬਾਿਲਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ‘ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ
ਦੇਹ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਕੇ ਖਾਈਏ’ ਪਰ ਇਸਨੇ ਇਉਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਤੇ ਛੁਪਾਅ ਿਲਆ ਹੈ।”

30 ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਬੇਚੈਨੀ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫ਼ਾੜ ਿਦੱਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫ਼ਟੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਅੰਦਰ ਤਨ
ਤੇ ਟਾਟ ਲਪੇਿਟਆ ਂਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਿਕ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ’ਚ ਹੈ ਤੇ
ਉਦਾਸ ਬੇਚੈਨ ਹੈ।

31 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਿਸਰ ਉਸ ਦੇ
ਤਨ ਉੱਪਰੋ ਰਿਹ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰੇ।”

32 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਿਜਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ
ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ ਉਸ ਖੂਨੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਆਵੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੀ ਰੱਖਣਾ। ਿਕਉਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਦੀ ਿਬੜਕ ਵੀ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

33 ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਜੇ ਆਗੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ! ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਲਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਿਕਉਂ
ਕਰਾ?ਂ”

ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਵਕਤ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ
ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ ਜੌਆ ਂਦੀਆ ਂਦੋ

ਬਾਲਟੀਆ ਂਇੱਕ ਸ਼ੈਕਲ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਨੰਾ ਹੜ੍ਹ
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ਆਵੇਗਾ ਿਕ ਲੋਕ ਇਨੰਾ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

2 ਤਦ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਿਜਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਮਨੁੱਖ (ਅਲੀਸ਼ਾ) ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਤਾਕੀਆ ਂਵੀ
ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾ ਂਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੀ।”

ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ
ਹੈਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਨਾ ਸੱਕੇਂਗਾ।”

ਕੋੜ੍ਹੀਆ ਂਨੇ ਅਰਾਮੀਆ ਂਦਾ ਤੰਬੂ ਖਾਲੀ ਿਡੱਠਾ

3 ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੀਿੜਤ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, “ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਾ?ਂ 4 ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਿਪਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾ ਂਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਮਰੀਏ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਮਰਨਾ ਤਾ ਂਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਹੀ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ
ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਚਲੋ ਅਰਾਮੀਆ ਂਦੇ ਤੰਬੂ ’ਚ ਚਲੀਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਿਜਉਂਦਾ ਛੱਡਣ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹਾਗਂੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਤਾਂ
ਮਰਨਾ ਤਾ ਂਹੈ ਹੀ ਹੈ।”

5 ਤਾ ਂਉਸ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਚਾਰੇ ਕੋੜ੍ਹੀ ਅਰਾਮੀਆ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਿਬਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਂਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਉਹ ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਰਾਮੀਆ ਂਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਰੱਥਾ ਂਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਘੋਿੜਆ ਂਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਤਾ ਂਅਰਾਮੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਵੇਖੋ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਿਹੱਤੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਿਮਸਰੀਆ ਂਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖਰੀਿਦਆ
ਹੈ।”

7 ਤਾ ਂਉਹ ਤਕਾਲੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਪੱਛੇ
ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ, ਘੋੜੇ, ਖੋਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਪੱਛੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਬਚਾਅ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ।

ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ’ਚ ਕੋੜ੍ਹੀ

8 ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋੜ੍ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹੱਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੋਨਾ-ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਆਿਦ
ਚੁਰਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੁਕਾਅ ਿਲਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਵੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵਸਤਾ ਂਚੁੱਕੀਆ ਂਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਲੁਕਾਅ ਆਏ। 9

ਤਦ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੋੜ੍ਹੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਤਾ ਂਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਾ।ਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ
ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੋਹ ਫ਼ੁੱਟਣ ਤਾਈਂ ਠਿਹਰੇ ਰਹੀਏ ਤਾ ਂਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਲਾ ਆਵੇਗੀ।
ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਈਏ।”

ਕੋੜ੍ਹੀਆ ਂਦਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਨਾਉਣਾ

10 ਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਕੋੜ੍ਹੀਆ ਂਨੇ ਜਾਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਕੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ, “ਅਸੀਂ ਅਰਾਮੀਆ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ
ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਸਰਫ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਗਧੇ ਉੱਥੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸਨ। ਪਰ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਗਇਬ ਸਨ।”

11 ਤਾ ਂਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਦਰਬਾਨਾ ਂਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਖਬਰ ਿਦੱਤੀ। 12 ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਾ ਿਬਸਤਰੇ ਚੋ ਉੱਿਠਆ
ਅਤੇ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾ ਂਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਲੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਫ਼ੜ ਲੈਣ ਤੇ
ਇਉਂ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜਣਗੇ।”

13 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੰਜਾ ਂਘੋਿੜਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀਏ ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ, ਜੋ ਿਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਹਾਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾ ਂਇਨਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀਏ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ।”

14 ਤਾ ਂਕੁਝ ਆਦਮੀ ਰੱਥ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਅਰਾਮੀਆ ਂਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੇਿਜਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਜਾਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ?”

15 ਤਾ ਂਉਹ ਆਦਮੀ ਅਰਾਮੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਤੀਕ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਵਸਤਰਾ ਂਅਤੇ ਭਾਿਂਡਆ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਸਤਰਾ ਂਨੂੰ ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੇ ਭਾਜੜ ਿਵੱਚ ਰਾਹ ’ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਵਾਪਸ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ।

16 ਤਦ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਅਰਾਮੀਆ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਿਲਆ। ਉੱਥੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟੇ ਦੀ
ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਕਲ ਤੇ ਜੌਆ ਂਦੀਆ ਂਦੋ ਟੋਕਰੀਆ,ਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

17 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ, ਿਜਸ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਫ਼ਾਟਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਨ
ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਨੱਸੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠ ਹੀ
ਿਲਤਾਿੜਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਰ ਿਗਆ। ਤਾ ਂਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ
ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ (ਅਲੀਸ਼ਾ) ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ
ਸੀ ਤਾ ਂਆਿਖਆ ਸੀ। 18 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਕੱਲ ਇਸੇ ਵੇਲੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੇ ਜੌਆ ਂਦੀਆ ਂਦੋ ਟੋਕਰੀਆ ਂਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਇੱਕ
ਟੋਕਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਕਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ” 19 ਪਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ “ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤਾਕੀਆਂ
ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾ ਂਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।” ਤਾ ਂਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਸੀ, “ਤੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖੇਂਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਅੰਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਂਗਾ।” 20 ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ
ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠਾ ਂਿਮੱਧ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ।

ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ

ਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਰਹੇਗਾ।”
2 ਤਾ ਂਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ। ਤਾਂ

ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ
ਗਈ। 3 ਜਦ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾ ਂਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਲਈ ਮੁੜ ਆਈ।

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਗਈ ਿਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।

4 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਵਾਨ ਗੇਹਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ
ਕੀਤੇ ਹਨ।”

5 ਜਦ ਗੇਹਾਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਿਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਜਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ
ਜੀਿਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ
ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਗਈ ਸੀ। ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹੀ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਿਜਸ
ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾ ਂਉਸ
ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦੱਿਸਆ।

ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਿਜਆ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਜੋ
ਇਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ
ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜੋ ਇਸਦਾ ਹੱਕ
ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਬਨ-ਹਦਦ ਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ

7 ਤਾ ਂਅਲੀਸ਼ਾ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਅਰਾਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨ-ਹਦਦ
ਤਦ ਬੀਮਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 7:2 270 ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 8:7
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8 ਤਦ ਬਨ-ਹਦਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੈ
ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਪੁੱਛੇ ਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ?”

9 ਤਦ ਹਜ਼ਾਏਲ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਹਫ਼ੇ
ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੰਿਮਸਕ ਦੀਆ ਂਸਭ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤਾ ਂਲੈ ਕੇ
ਿਗਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਹਫ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਊਠ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਿਫ਼ਰ
ਹਜ਼ਾਏਲ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਅਰਾਮ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਇਹ ਆਖਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ
ਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ?”

10 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾਹ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੂੰ
ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਹਜ਼ਾਏਲ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

11 ਅਲੀਸ਼ਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਵੱਲ ਿਟਕ-ਿਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ
ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 12 ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਰੋ ਿਕਉਂ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ “ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰੋ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਜੋ
ਬਦੀ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ
ਸਾੜ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾ ਂਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰ ਸੁੱਟੇਂਗਾ।”

13 ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹੋ ਿਜਹੇ
ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸੱਕਾ।ਂ”

ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਅਰਾਮ ਉੱਤੇ
ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਂਗਾ।”

14 ਤਦ ਹਜ਼ਾਏਲ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ
ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ?”

ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਿਜਉਂਦਾ
ਰਹੇਗਾ।”

ਹਜ਼ਾਏਲ ਵੱਲੋਂ ਬਨ-ਹਦਦ ਦਾ ਕਤਲ

15 ਪਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਿਲਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਭਉਂ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਨ-ਹਦਦ ਮਰ
ਿਗਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨਵਾ ਂਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ।

ਯਹੋਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ

16 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਜਦੋਂ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 17 ਯਹੋਰਾਮ ਜਦੋਂ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ ਤਾ ਂਉਹ 32 ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅੱਠ
ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 18 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਗਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਿੜਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਿਚਤ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਹਾਬ ਦੀ ਧੀ ਉਸਦੀ ਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 19 ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ
ਕਾਰਣ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਅੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ
ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।

20 ਯਹੋਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਅਦੋਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ
ਆਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਾਜਾ
ਚੁਿਣਆ।

21 ਤਦ ਯਹੋਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਥ ਸਈਰ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਅਦੋਮੀਆ ਂਦੀ
ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਤਾ ਂਯਹੋਰਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚਕੇ ਿਨਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਯਹੋਰਾਮ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਭੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਪਰਤ ਗਈ। 22 ਸੋ ਅਦੋਮੀ ਯਹੂਦਾਹ
ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਿਕ ਅੱਜ ਤੀਕ ਆਕੀ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਲਬਨਾਹ ਵੀ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਿਗਆ।
23 ਯਹੋਰਾਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ

ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
24 ਯਹੋਰਾਮ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ

ਕੋਲ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ

25 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 26 ਉਸ ਵਕਤ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ 22 ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਸੀ ਅਥਲਯਾਹ ਜੋ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਮਰੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 27 ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਵੀ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦੇ ਰਾਹੇ ਹੀ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਗਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਜੁਆਈ
ਸੀ।

ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਹਜ਼ਾਏਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਿਦਆ ਂਯੋਰਾਮ ਦਾ ਫ਼ੱਟੜ ਹੋਣਾ

28 ਯੋਰਾਮ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ
ਿਵੱਚ ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੇ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਫ਼ੱਟੜ ਕੀਤਾ। 29 ਯੋਰਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸੱਕੇ। ਯੋਰਾਮ ਿਯਜ਼ਰਏਲ
ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਿਗਆ। ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤਾ ਂਅਹਜ਼ਯਾਹ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਵੱਲ ਿਗਆ।

ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਣਾ

ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਟੋਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੱਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਅਤੇ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਜਾਹ। 2 ਜਦ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਂ

ਤਾ ਂਿਨਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠਾਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੀਂ। 3 ਿਫ਼ਰ
ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੋੜ ਦੇਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖੀਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਵੇਂ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨੱਸ ਆਵੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ ਨਾ।”

4 ਸੋ ਇਹ ਜੁਆਨ ਨਬੀ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਿਗਆ। 5 ਜਦੋਂ ਨੌਜੁਆਨ
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾ ਂਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ। ਤਾਂ
ਉਸ ਨੌਜੁਆਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਕਪਤਾਨ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ
ਆਇਆ ਹਾ।ਂ”

ਯੇਹੂ ਬੋਿਲਆ “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾ,ਂ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਲਈ
ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈਂ?”

ਉਸ ਨੌਜੁਆਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੰਦੇਸ਼ ਹੇ ਕਪਤਾਨ! ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।”
6 ਤਦ ਯੇਹੂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਤਦ ਨੌਜੁਆਨ ਨਬੀ ਨੇ ਯੇਹੂ ਦੇ ਿਸਰ

ਤੇ ਤੇਲ ਡੋਹਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਈਜ਼ਬਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਦੀ ਮੌਤ, ਨਬੀਆ ਂਦੀ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਦੀ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਏ ਬਦਲਾ ਲਵਾਗਂਾ। 8 ਇਉਂ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ’ਚੋ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੰਡੇ
ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਨਾ ਛੱਡਾਗਂਾ। 9 ਮੈਂ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਗਂ ਕਰ
ਦੇਵਾਗਂਾ। 10 ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ
ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ।’”

ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਨੌਜੁਆਨ ਨਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਭੱਜ ਿਗਆ।
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ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ

11 ਿਫ਼ਰ ਯੇਹੂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਕੋਲ ਵਾਿਪਸ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਮਲਾ
ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਆਇਆ ਸੀ?”

ਯੇਹੂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ
ਦੇ ਸਨਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।”

12 ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ! ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ
ਹੈ?” ਤਾ ਂਯੇਹੂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਜੋ ਨੌਜੁਆਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕਰੀਆ ਂਸਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੀਆ ਂਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

13 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ
ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਹੀ ਪੌੜੀਆ ਂਉੱਪਰ ਿਵਛਾਏ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਕੇ ਇਹ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਯੇਹੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

ਯੇਹੂ ਦਾ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਜਾਣਾ

14 ਇਉਂ ਿਨਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੇ ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ।

ਉਸ ਵਕਤ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਏਲ ਦੇ ਕਾਰਣ ਯੋਰਾਮ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਸਮੇਤ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। 15 ਯੋਰਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲਿੜਆ। ਪਰ ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੇ ਯੋਰਾਮ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫ਼ੱਟੜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮਾ ਂਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਮੁੜ ਿਗਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਯੇਹੂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ
ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਇਹ ਖਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਿਦਓ।”

16 ਯੋਰਾਮ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਯੇਹੂ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ
ਕੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਵੀ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

17 ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਬੁਰਜ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਰਬਾਨ ਪਿਹਰੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ
ਯੇਹੂ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇਿਖਆ ਂਤਾ ਂਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ
ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਯੋਰਾਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ
ਭੇਜ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਤਂੀ ਲਈ ਆਏ ਹਨ?”

18 ਸੋ ਇੱਕ ਘੁੜਸਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ। ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਯੋਰਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਭ ਸੁੱਖ ਤਾ ਂਹੈ?”

ਯੇਹੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਕੀ? ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਆ।”
ਦਰਬਾਨ ਨੇ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਉਸ ਜੱਥੇ ਕੋਲ ਤਾ ਂਿਗਆ ਸੀ

ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਮੁਿੜਆ ਨਹੀਂ।”
19 ਤਦ ਯੋਰਾਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ

ਯੇਹੂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਰਾਮ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਤਾ ਂਹੈ?”

ਯੇਹੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਕੀ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ ਪੈ।”
20 ਦਰਬਾਨ ਨੇ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸ ਜੱਥੇ ਵੱਲ ਿਗਆ

ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਮੁਿੜਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਮਿਲਆ ਂਵਾਗਂ ਰੱਥ
ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਵਾਗਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

21 ਯੋਰਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਰੱਥ ਿਤਆਰ ਕਰ!”
ਤਾ ਂਸੇਵਕ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰੱਥ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

ਯੋਰਾਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਉੱਪਰ
ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ ਨਬੋਥ
ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਲੱਭ ਿਲਆ।

22 ਯੋਰਾਮ ਨੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਪੁੱਿਛਆ, “ਯੇਹੂ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ ਹੈਂ?”

ਯੇਹੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾ ਂਈਜ਼ਬਲ ਦੀਆ ਂਵੇਸ਼ਵਾਿਗਰੀ ਅਤੇ
ਜਾਦੂਗਰੀਆ ਂਇਨੰੀਆ ਂਵਧੀਆ ਂਹੋਣ ਤਾ ਂਸ਼ਾਤਂੀ ਕੈਸੀ?”

23 ਤਦ ਯੋਰਾਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆ ਂਵਾਗਾ ਂਮੋੜੀਆ ਂਅਤੇ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਹਜ਼ਯਾਹ! ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਹੈ।”

24 ਪਰ ਯੇਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਖਿਚਆ ਅਤੇ ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਮਾਿਰਆ। ਤੀਰ ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਿਵੰਨ੍ਹ ਕੇ ਿਨਕਿਲਆ ਅਤੇ ਯੋਰਾਮ
ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੇ ਹੀ ਢਿਹ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਗਆ।

25 ਯੇਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰੱਥ ਚਾਲਕ ਿਬਦਕਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯੋਰਾਮ ਦੀ
ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਨਬੋਥ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਯਾਦ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ
ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਂਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਿਨਆ ਂਦਾ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 26 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
‘ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਬੋਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਹੂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਦੰਡ ਦੇਵਾਗਂਾ।’ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਇਸ
ਲਈ, ਯੋਰਾਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਖੇਤ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ!”

27 ਜਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਬਰਾਦਂਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ।”

ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੂਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੋ ਿਯਬਲਾਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਿਧਆ ਸੀ। ਿਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਿਗੱਦੋ ਵੱਲ ਭਿਜਆ ਤਾਂ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ। 28 ਤਾ ਂਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ
ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀ
ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ।

29 ਅਹਜ਼ਯਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਿਗਆਰ੍ਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੌਰਾਨ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਿਗਆ।

ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਿਭਆਨਕ ਮੌਤ

30 ਜਦੋਂ ਯੇਹੂ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਤਾ ਂਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ
ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਕਜਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਵਾਲਾ ਂਨੂੰ ਸੁਆਰ ਕੇ ਬਾਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਝਾਕਣ ਲਗੀ। 31 ਜਦੋਂ ਯੇਹੂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਮਰੀ ਤੂੰ, ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਆਮੀ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਅਮਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈਂ।”

32 ਯੇਹੂ ਨੇ ਬਾਰੀ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ? ਕੌਣ
ਹੈ?”

ਤਦ ਯੇਹੂ ਵੱਲ ਬਾਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ-ਿਤੰਨ ਖੋਿਜਆ ਂਨੇ ਝਾਿਕਆ। 33 ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਸੁੱਟ ਦੇਵੋ।”

ਤਦ ਖੋਿਜਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਿਛੱਟੇ ਕੰਧਾ ਂਅਤੇ
ਘੋਿੜਆ ਂਉੱਪਰ ਪੈ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਘੋਿੜਆ ਂਨੇ ਿਲਤਾੜ ਸੁੱਿਟਆ।
34 ਤ੍ਰਦ ਯੇਹੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਉਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ ਇਸ ਸਰਾਪੀ ਔਰਤ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦੇਵੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਹੈ।”

35 ਿਫ਼ਰ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸਦੀ
ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਖੋਪੜੀ, ਪੈਰ ਤੇ ਹੱਥਾ ਂਦੀਆਂ
ਤਲੀਆ ਂਹੀ ਲੱਭੀਆ।ਂ 36 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਤਾ ਂਯੇਹੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਹੀ ਬਚਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕ ਏਲੀਯਾਹ ਿਤਬਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਖੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁੱਤੇ
ਈਜ਼ਬਲ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਖਾਣਗੇ। 37 ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ
ਪਈ ਇਝੰ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸੱਕੇਗਾ ਿਕ ਇਹ
ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਹੈ।”

ਯੇਹੂ ਦਾ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਿਲਖਣਾ

ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਅਹਾਬ ਦੇ 70 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਯੇਹੂ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਤੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਿਚੱਠੀਆ ਂਿਲਖੀਆ।ਂ
ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਯੇਹੂ ਨੇ

ਇਹ ਆਖਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਿਚੱਠੀਆ ਂਿਲਖੀਆ,ਂ 2 “ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ
ਿਮਲੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ
ਿਬਠਾਵੋ! ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਥ ਹਨ, ਘੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਿਕਲੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਥਆਰ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ
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ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਠਾਵੋ ਿਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਜੰਗ
ਕਰੋ।”

4 ਪਰ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ,
“ਜੇਕਰ ਦੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ (ਯੋਰਾਮ ਅਤੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ) ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸੱਕੇ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਰੋਕ ਸੱਕਦੇ ਹਾ?ਂ”

5 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖਿਤਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਅਹਾਬ ਦੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਪਾਿਲਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯੇਹੂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ, “ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਤੇਰੇ
ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਗਂੇ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰ।”

ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਵੱਲੋਂ ਅਹਾਬ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਹੱਿਤਆ

6 ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਲਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਿਸਰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੋ। ਅਤੇ ਕੱਲ ਇਸੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ
ਵੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੋ।”

ਅਹਾਬ ਦੇ 70 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 7 ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਿਚੱਠੀ ਿਮਲੀ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 70 ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਕੇ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਨੂੰ ਟੋਕਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾਕੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ
ਿਵੱਚ ਯੇਹੂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 8 ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਯੇਹੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਿਸਰ ਵੱਢ ਿਲਆਏ ਹਨ।”

ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੇ ਢੇਰ
ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੋ।”

9 ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਯੇਹੂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਕੇ ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਹੋ। ਵੇਖੋ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਪਰ ਅਹਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਪੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸ ਮਾਿਰਆ?
10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਏਲੀਯਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅਖਵਾਇਆ ਸੀ।”

11 ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਜੋ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾ-ਂਪੁਰਖਾ,ਂ
ਿਨਕਟੀ ਿਮੱਤਰਾ,ਂ ਸੰਬੰਧੀਆ,ਂ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਜਉਂਦਾ ਨਾ ਿਰਹਾ।

ਯੇਹੂ ਦਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨੂੰ ਵੱਢਣਾ

12 ਯੇਹੂ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਮਿਰਯਾ ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਰਾਹ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਿਕਆ ਜੋ ਅਯਾਲੀਆ ਂਦਾ ਡੇਰਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਿਜੱਥੇ ਅਯਾਲੀ
ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਮੁਨਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। 13 ਉੱਥੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ?”

ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾ ਂਅਸੀਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲੇ ਹਾ।ਂ”

14 ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਫ਼ੜ
ਲਵੋ।”

ਯੇਹੂ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ
ਿਲਆ। ਉਹ 42 ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੇਥ-ਇੱਕਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੂਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਜਉਂਦਾ ਨਾ ਛੱਿਡਆ।

ਯੇਹੂ ਦਾ ਯਹੋਨਾਦਾਬ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ

15 ਜਦੋਂ ਯੇਹੂ ਉੱਥੋਂ ਿਨਕਿਲਆ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਉਹ ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਨਾਦਾਬ ਨੂੰ
ਿਮਿਲਆ। ਯਹੋਨਾਦਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ’ਚ ਿਮਲ ਿਪਆ ਿਕਊਿਕ ਉਹ ਵੀ ਯੇਹੂ ਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਕੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ
ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੱਕਾ ਿਮੱਤਰ ਹੈਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾ?ਂ”

ਯਹੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ ਂਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦੋਸਤ ਹਾ।ਂ”
ਯੇਹੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੂੜਾ ਿਮੱਤਰ ਹੈਂ ਤਾ ਂਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੱਲ

ਵੱਧਾਅ।”

ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਵੱਲ ਵੱਧਇਆ ਤਾ ਂਯੇਹੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਰੱਥ ਤੇ ਿਬਠਾਅ ਿਲਆ।

16 ਯੇਹੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਮੇਰੀਆਂ
ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖ।”

ਤਦ ਯਹੋਨਾਦਾਬ ਯੇਹੂ ਦੇ ਰੱਥ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਿਗਆ। 17 ਯੇਹੂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਵੱਲ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਹਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਯੇਹੂ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ

18 ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਅਹਾਬ ਨੇ ਬਆਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਯੇਹੂ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ। 19 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਆਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਆਲ ਦੇ ਉਪਾਸਕ
ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਆਲ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਗੈਰਹਾਿਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ
ਬਆਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ
ਉਪਾਸਕ ਗੈਰਹਾਿਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਗਂਾ।”

ਪਰ ਯੇਹੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਹ ਚਾਲ ਖੇਡ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਬਆਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਸਕਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 20 ਯੇਹੂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਬਆਲ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ।” ਤਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੇ
ਸਭਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 21 ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਬਆਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਸਕ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸਦਾ ਉਪਾਸਕ ਗੈਰਹਾਿਜ਼ਰ ਨਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਸਕ
ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਆਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਖਚਾ-ਖਚ ਭੀੜ
ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ।

22 ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਮੁਖਿਤਆਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਬਆਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਉਪਾਸਕਾ ਂਲਈ ਵਸਤਰ ਕੱਢ ਿਲਆ।” ਤਾ ਂਉਹ ਆਦਮੀ ਸਭਨਾ ਂਲਈ ਉੱਥੋਂ
ਵਸਤਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ।

23 ਤਦ ਯੇਹੂ ਅਤੇ ਰੇਕਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਨਾਦਾਬ ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਗਏ
ਅਤੇ ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਬਆਲ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਚਾਰੋ ਤਰਫ਼ ਵੇਖ ਲਵੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਪਾਸਕ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਸਰਫ਼ ਬਆਲ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹੀ ਹੋਣ।” 24 ਤਾ ਂਬਆਲ ਦੇ ਉਪਾਸਕ
ਬਲੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਏ।

ਪਰ ਬਾਹਰ ਯੇਹੂ ਦੇ 80 ਆਦਮੀ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, “ਜੋ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਚਕੇ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ
ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ।”

25 ਿਜਉਂ ਹੀ ਯੇਹੂ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਹਿਟਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਯੇਹੂ ਨੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਕਪਤਾਨਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਬਆਲ ਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਮੰਦਰ ਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਜਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਲੇ।”

ਤਾ ਂਕਪਤਾਨਾ ਂਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ। ਅਤੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਕਪਤਾਨਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 26 ਬਆਲ
ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। 27 ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਿਹ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

28 ਇਉਂ ਯੇਹੂ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਮੋ-ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ।
29 ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਯੇਹੂ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ, ਿਜਸਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ। ਉਹ ਸੁਿਨਹਰੀ
ਵੱਛੇ ਿਜਹੜੇ ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ ਦਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯੇਹੂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਯੇਹੂ ਦਾ ਰਾਜ

30 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਚੰਗੇ
ਆਖੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅਹਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ
ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਤੀਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਗੱਦੀ
ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਗੇ।”

ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 10:4 273 ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 10:30
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31 ਪਰ ਯੇਹੂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ।
ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਹਜ਼ਾਏਲ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣਾ

32 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਭਾਗ-ਖੰਡ ਕਰ ਘਟਾਉਣ
ਲੱਗਾ। ਅਰਾਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਏਲ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰ
ਹੱਦ ਤੋਂ ਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। 33 ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਗਦੀਆ ਂਤੇ ਰਊਬੇਨੀਆ ਂਤੇ ਮਨਸੀਆ ਂਨੂੰ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ
ਅਰਨੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਕਰ
ਿਲਆ।

ਯੇਹੂ ਦੀ ਮੌਤ

34 ਯੇਹੂ ਨੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ
ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। 35 ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਉਸ
ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਦਿਬਆ ਅਤੇ ਯੇਹੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਅਹਾਜ਼ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਿਣਆ। 36 ਯੇਹੂ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ 28 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

ਯਹੂਦਾਹ ’ਚ ਅਥਲਯਾਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਹੱਿਤਆ

ਅਥਲਯਾਹ, ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ।

2 ਪਰ ਯੋਰਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਯਹੋਸ਼ਬਾ ਨੇ ਜੋ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ,
ਉਸ ਨੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਚੁਰਾ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਯੋਆਸ਼ ਦੀ ਦਾਈ ਸਮੇਤ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਅਬਲਯਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋ ਅਿਜਹਾ ਛੁਪਾਇਆ ਿਕ
ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਨਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਚ ਿਗਆ।

3 ਯੋਆਸ਼ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਬਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੀਕ ਛੁੱਪੇ ਰਹੇ
ਅਤੇ ਅਥਲਯਾਹ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

4 ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯੋਹਯਾਦਾ ਨੇ ਕਰੇਬੀਆ ਂਤੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਤੇ
ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਸਿਦਅ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੌਂਹ ਖੁਆਈ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਯੋਆਸ ਿਦਖਾਇਆ।

5 ਤਦ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ
ਆਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਉੱਪਰ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। 6 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ, ਸੂਰ
ਨਾਮੀ ਫ਼ਾਟਕ ਉੱਪਰ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ
ਦੇ ਿਪੱਛਵਾੜੇ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਉੱਪਰ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਵਾਗਂੂ ਕਾਰਜ ਕਰੋਂਗੇ। 7 ਹਰ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਜੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ। 8 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਿਰਉਂ ਘੇਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ
ਲਾਈਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਦਂੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਣਾ।”

9 ਤਾ ਂਕਪਤਾਨਾ ਂਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਿਗਆ
ਿਦੱਤੀ। ਹਰ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਲਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਿਦਨ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੱਿਥਆ ਂਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ
ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ
ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਆਏ। 10 ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੇ (ਸਰਦਾਰਾ)ਂ
ਕਪਤਾਨਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਰਛੇ ਤੇ ਢਾਲਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ 11 ਅਤੇ ਇਹ
ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰਾ ਂਸਮੇਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੀ ਨੁਕਰ
ਤੱਕ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਦਂਾ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਹੁੰਦੇ। 12 ਤਦ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕਟ ਰੱਿਖਆ

ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲੀਆ ਂਵਜਾਈਆ ਂਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ।”

13 ਰਾਣੀ ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਈ। 14 ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਥੰਮ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਅਕਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਂਿਦਆਂ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵੱਜਣ ਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸੁਣੀਆ ਂਤਾ ਂਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫ਼ਾੜੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, “ਗ਼ਦਰ ਹੈ! ਗ਼ਦਰ ਹੈ!”

15 ਤਦ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾ ਂਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਥਲਯਾਹ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੋ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਿਹਮਾਇਤੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇ।”

16 ਤਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਅਥਲਯਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ। ਿਜਉਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਰਾਹੇ
ਗਈ ਿਜਸ ਥਾਵੋਂ ਘੋੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਤੇਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ।

17 ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨੇਮ
ਬਿਨ੍ਹਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਵੀ ਨੇਮ ਬੰਿਨ੍ਹਆ। ਇਸ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ
ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗੀ।

18 ਤਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ
ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਵੀ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬਆਲ ਦੇ ਜਾਜਕ ਮੱਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।

ਤਦ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ,
ਇਚੰਾਰਜ ਹੋਣ ਲਈ, ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ। 19 ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਵੱਲ ਗਏ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਸ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ
ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਆਸ਼ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ। 20 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼
ਸਨ। ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਥਲਯਾਹ ਨੂੰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।

21 ਜਦ ਯਹੋਆਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਸੀ।

ਯਹੋਆਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ

ਯੇਹੂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਯਹੋਆਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਆਸ਼ ਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾਂ
ਿਸਬਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਦੀ ਸੀ। 2 ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ

ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹ ਗਲਾ ਕੀਤੀਆ ਂਜੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਨੇਕ ਸਨ,
ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ ਜਾਜਕ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਿਸੱਖਾਇਆ ਂਸਨ। 3 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ
ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਬਲੀਆ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ

4 ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਬੇਅੰਤ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਕਈ ਵਸਤਾ ਂਭੇਟ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਿਗਣਤੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਜਹੜਾ ਮੰਦਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਿਦੱਤਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਧੰਨ ਲੋਕਾਂ
ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਜਾਜਕ ਲੋਕ ਉਸ ਧੰਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਹਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਲਈ ਲਗਾਉਣ। ਜਾਜਕਾ,ਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

6 ਪਰ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਜੇ ਯਹੋਆਸ਼ ਦੇ 23 ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ
ਰਾਜ ਤੀਕ ਵੀ, ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕਰਵਾਈ। 7 ਤਾ ਂਯੋਆਸ਼
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਸੱਦਕੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਮੰਦਰ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ

ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 10:31 274 ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 12:7
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ਆਪਣੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਲਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਧੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ
ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹੀ ਲੱਗਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

8 ਜਾਜਕ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਿਲਆ। 9 ਤਦ
ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ ਢੱਕਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੋਲ ਧਰ ਿਦੱਤਾ
ਭਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਹਥ ਰਹੇ। ਿਜਹੜੇ ਜਾਜਕ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਿਲਆਇਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।

10 ਿਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂੇ ਤਾ ਂਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ
ਪਾਦਂੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਿਕ
ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਧੰਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਆਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਧੰਨ ਕੱਢ
ਕੇ ਲੈ ਜਾਦਂੇ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਥੈਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਧੰਨ ਭਰਕੇ ਉਸਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦੇ। 11

ਿਫ਼ਰ ਿਜਹੜੇ ਕਾਿਮਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਧੰਨ ਿਵੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਖਾਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜਦੂਰਾ ਂਨੂੰ ਪੈਸੇ ਿਦੱਤੇ
ਗਏ। 12 ਉਸੇ ਧੰਨ ਿਵੱਚੋਂ ਰਾਜਾ,ਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਕੱਟਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੀ
ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਜਦੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ।

13 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਧੰਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਲੇਿਕਨ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਜਾ ਂਗੁਲਤਰਾਸ਼, ਬਾਟੇ ਜਾਂ
ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਜਾ ਂਸੋਨੇ-ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਾ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਿਸਰਫ਼ ਮਜਦੂਰਾਂ
ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ। 15 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆਂ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕਾਿਮਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਿਹਸਾਬ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

16 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਜਾ ਂਪਾਪ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਜਾ ਂਮਜਦੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾਜਕਾ ਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਯਹੋਆਸ਼ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਏਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ

17 ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਗਥ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ।

18 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ, ਯਹੋਰਾਮ ਅਤੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਸਨ।
ਉਹ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਸਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ।
ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਸਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। ਿਜੰਨਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ,ਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਸਭ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਇਝੰ
ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਯਹੋਆਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ

19 ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਯੋਆਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਭ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।

20 ਿਫ਼ਰ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਸੱਲਾ ਦੀ ਢਾਲ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 21

ਿਸਮਾਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਜਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਮੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਜ਼ਾਬਾਦ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੇ
ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਮਲਕੇ ਯੋਆਸ਼ ਦੀ ਹੱਿਤਆ ਕੀਤੀ।

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ। ਯੋਆਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ ਨਵਾ ਂਰਾਜਾ
ਬਿਣਆ।

ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ 23ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੋਂ
ਯੇਹੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਸਾਮਿਰਯਾ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
ਉਸ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

2 ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਗ਼ਲਤ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ
ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੰਮਾ ਂਤੋਂ ਟਿਲਆ ਨਾ।
3 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਏਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਤਾ
ਦੇ ਿਦੱਤੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਦਯਾ

4 ਤਦ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਸੁਣ ਿਲਆ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੁੱਖਾ ਂਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਅਰਾਮ
ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਵੇਖ ਿਲਆ ਸੀ।

5 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭੇਿਜਆ।
ਤਦ ਉਹ ਅਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਵਾਗਂ ਆਪਣੇ
ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪਏ।

6 ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਨਾ
ਛੱਿਡਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ,
ਬਾਜ ਨਾ ਆਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਅਸ਼ੈਰਾਹ ਦੇ ਟੁੰਡ ਵੀ ਨਾ
ਢਾਏ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉੱਥੇ ਥੰਮਾ ਂਵਾਗਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।

7 ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ 50
ਘੁੜਸਵਾਰ, 10 ਰੱਥ ਅਤੇ 10,000 ਪੈਦਲ ਿਸਪਾਹੀ ਹੀ ਛੱਡੇ। ਅਰਾਮ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਝੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਗਾਹੁਣ ਵੇਲੇ
ਤੂੜੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਡਦੀ ਹੋਵੇ।

8 ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ। 9 ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਮਰਨ
ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਯਹੋਆਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ

10 ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਸ਼ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ
ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਿਗਆ। ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ
37 ਵਰ੍ਹ ੇ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ 16ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
11 ਇਸਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ
ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ
ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ। 12 ਯੋਆਸ਼
ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ
ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲਿੜਆ ਉਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੀ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। 13 ਯੋਆਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਰਨ
ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਯੋਆਸ਼
ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।

ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਫੇਰਾ

14 ਿਫ਼ਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਵੀ
ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਆਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ।
ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ! ਕੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਇਸਦੇ ਘੋਿੜਆ ਂਦਾ ਇਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ?”

15 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੁਝ ਤੀਰ ਤੇ ਕਮਾਨ ਲੈ।”
ਯੋਆਸ਼ ਨੇ ਕਮਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। 16 ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ

ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰ।” ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ
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ਹੱਥ ਉਸ ਉੱਪਰ ਧਿਰਆ ਫ਼ੇਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਉੱਪਰ
ਰੱਖੇ। 17 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ।” ਯੋਆਸ਼ ਨੇ
ਪੂਰਬੀ ਿਖੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਦਾਗ।”

ਤਦ ਯੋਆਸ਼ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਿਰਆ। ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੋਿਲਆ, “ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਫ਼ਤਹ ਦਾ ਬਾਣ ਹੈ। ਜੋ ਿਕ ਅਰਾਮ ਉੱਪਰ ਫ਼ਤਹ ਦਾ ਬਾਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਅਫ਼ੇਕ ਿਵੱਚ ਹਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਂਗਾ।”

18 ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੀਰਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ।” ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਤਦ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰ।”

ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮਾਿਰਆ ਿਫ਼ਰ ਰੁਕ ਿਗਆ। 19 ਿਫ਼ਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ (ਅਲੀਸ਼ਾ) ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋਕੇ ਬੋਿਲਆ, “ਤੈਨੂੰ
ਪੰਜ ਜਾ ਂਛੇ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਦ ਤੂੰ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਇਨੰਾ ਮਾਰਦਾ ਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਹੀ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ।”

ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾ

20 ਿਫ਼ਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਅ ਿਦੱਤਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਮੋਆਬੀਆ ਂਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਆ

ਵੜੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। 21 ਜਦੋਂ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਅ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਵੇਿਖਆ
ਸੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਲਦੀ ’ਚ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾਕੇ ਛੋਿਹਆ ਤਾ ਂਉਹ ਿਜਉਂ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਉੱਪਰ ਖੜ ਿਗਆ।

ਯੋਆਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਿਜਤ੍ਰਤਣਾ

22 ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ। 23 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਉੱਪਰ ਿਮਹਰਬਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ
ਤਰਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਿਦਨ ਤੀਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਾਰਣ ਨਾ ਤਾਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਫਨਾਹ ਕੀਤਾ
ਹੈ।

24 ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬਨ-ਹਦਦ
ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। 25 ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਲੜਾਈ
ਿਵੱਚ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਿਪਤਾ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਹਰ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ
ਯੋਆਸ਼ ਨੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨ-ਹਦਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।
ਯੋਆਸ਼ ਨੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।

ਅਮਸਯਾਹ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਸਾਲ, ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 2 ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾ ਂਉਹ 25

ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 29 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ
ਮਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਯਹੋਅੱਦੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸੀ। 3 ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ
ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ
ਦਾਊਦ ਵਾਗਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੰਿਨਆ। 4 ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਨਾ
ਢਾਿਹਆ। ਅਜੇ ਤੀਕ ਲੋਕ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧੂਪ
ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ।

5 ਜਦੋਂ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ। 6 ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਵੱਿਢਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ, “ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਪੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼
ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ
ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

7 ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਲੂਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ 10,000 ਅਦੋਮੀ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾ ਨੂੰ
ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾ ਂ“ਯਾਕਤੇਲ” ਰੱਿਖਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਤੀਕ ਵੀ “ਯਾਕਤੇਲ” ਦੇ ਨਾ ਂਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਅਮਸਯਾਹ ਦੀ ਯਹੋਆਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਖਾਿਹਸ਼

8 ਤਦ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਆਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਿਕ
ਯਹੋਆਹਾਜ਼, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੇਹੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੰਦੇਸ਼ਾ ਿਦੱਤਾ, “ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮ੍ਹਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਕੇ
ਲੜੀਏ।”

9 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਲਬਾਨੋਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ
ਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ ਨੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ: ‘ਆਪਣੀ
ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਦੇ।’ ਪਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਲਬਾਨੋਨ
ਿਵੱਚ ਸੀ ਛੋਟੀ ਕੰਿਡਆਲੀ ਝਾੜੀ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮੱਧ ਸੁੱਿਟਆ।
10 ਇਹ੍ ਸੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਿਜੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਘੁਮੰਡੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਆਪਣਾ
ਸਿਤਕਾਰ ਮਾਣ। ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਮਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰੇਂਗਾ
ਤੂੰ ਿਡੱਗੇਂਗਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਡੱਗੇਗਾ।”

11 ਪਰ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਆਸ਼ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਾ
ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਅਮਸਯਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਬੈਤ-ਸ਼ਮਸ਼ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। 12

ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਨੂੰ
ਭੱਜ ਿਗਆ। 13 ਿਫ਼ਰ ਬੈਤ-ਸ਼ਮਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਜੋ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਯੋਆਸ਼
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਹੋਆਸ਼ ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੰਧ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਰ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੀਕ
600 ਫੁੱਟ ਢਾਹ ਿਦੱਤੀ। 14 ਤਦ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਬਰਤਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਸਨ ਲੈ
ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ।

15 ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲਿੜਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। 16 ਯਹੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਮਰਨ
ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

ਅਮਸਯਾਹ ਦੀ ਮੌਤ

17 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਸ਼ ਦੇ ਮਰਨ ਿਪੱਛੋਂ 15 ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਜਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ। 18 ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। 19 ਜਦ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਤਾ ਂਉਹ ਲਕੀਸ਼ ਵੱਲ ਭਿਜਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਲਕੀਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 20 ਲੋਕੀਂ
ਉਸਦੀ ਲੋਥ ਘੋਿੜਆ ਂਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਏ ਤੇ ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਕੋਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।

ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

21 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਨੂੰ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕੁੱਲ 16 ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਸੀ। 22 ਇਉਂ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਮਸਯਾਹ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।
ਫ਼ੇਰ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਨੇ ਏਲਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਦੂਜੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

23 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ 15ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 41ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 24 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ
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ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਪਾਪਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਿੜਆ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। 25 ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਸ
ਬਚਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਿਮੱਤਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗਥ ਹੇਫ਼ਰ ਦਾ ਸੀ, ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਹੀ ਹੱਦ ਨੂੰ
ਹਮਾਥ ਦੇ ਲਾਘਂੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੀਕ ਿਫ਼ਰ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
26 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਸਨ,
ਦੋਵੇਂ, ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। 27 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠੋਂ  ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੀ ਿਮਟਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਦਵਾਇਆ।

28 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਜਦ
ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਦੰਿਮਸਕ ਅਤੇ ਹਮਾਥ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਨ ਿਜੱਤ ਿਲਆਦਂਾ
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 29 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਜਦ ਮਿਰਆ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ, ਜੋ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਰਾਜ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ 27ਵਰ੍ਹ ੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮਸਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 2

ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੰਭਾਿਲਆ ਤਦ ਉਹ 16ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 52 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾਂ
ਯਕਾਲਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸੀ। 3 ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਠੀਕ ਸੀ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਵੀ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਿਲਆ।
4 ਪਰ ਇਸਨੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਢਾਿਹਆ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ
ਥਾਵਾ ਂਤੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਮਰਨ ਕਾਲ ਤੀਕ ਕੋੜ੍ਹੀ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆਉਂ ਕਰਦਾ
ਸੀ।

6 ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ। 7 ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ
ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ

8 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ
ਛੇ ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ 38ਵੇਂ
ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 9 ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਵਾਗਂ
ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਮੂੰਹ
ਨਾ ਮੋਿੜਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

10 ਤਦ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੁਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਲੇਆਮ ਮਾਰਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਖੁਦ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 11 ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ 12 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀਆਂ
ਚਾਰ ਪੀੜੀਆ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਗੀਆ।ਂ

ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਲੁਮ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ

13 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ 39ਵਰ੍ਹ ੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੁਮ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

14 ਤਦ ਗਾਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਹੇਮ ਿਤਰਸਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਵੜ ਿਗਆ। ਮਨਹੇਮ ਨੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੁਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਿਗਆ।

15 ਸ਼ੱਲੁਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮਤਾ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਮਨਹੇਮ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ

16 ਸ਼ੱਲੁਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨਹੇਮ ਨੇ ਿਤਫ਼ਸਾਹ, ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਨ
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਲੋਕਾ ਨੇ
ਉਸਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਿਤਫ਼ਸਾਹ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਚੀਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

17 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ 39ਵਰ੍ਹ ੇ ਗਾਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਹੇਮ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ 10 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ। 18 ਮਨਹੇਮ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਮਾੜਾ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਰ
ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

19 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਲ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਇਆ, ਤਾ ਂਮਨਹੇਮ ਨੇ ਪੂਲ ਨੂੰ 34,000 ਿਕਲੋ ਚਾਦਂੀ ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਨਹੇਮ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਮਜਬੂਤ ਕਰ
ਦੇਵੇ। 20 ਮਨਹੇਮ ਨੇ ਉਹ ਚਾਦਂੀ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ
ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਨੇ 50 ਸ਼ੈਕਲ ਚਾਦਂੀ ਲਈ। ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ
ਇਹ ਪੈਸਾ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਸੱਕੇ। ਫੇਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ
ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਰਹਾ।

21 ਮਨਹੇਮ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਗਏ। 22 ਮਨਹੇਮ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਿਣਆ।

ਪਕਹਯਾਹ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ

23 ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ 50 ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਮਨਹੇਮ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਪਕਹਯਾਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 24 ਪਕਹਯਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰੇ ਸਨ। ਪਕਹਯਾਹ ਵੀ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਵਾਗਂ
ਿਜਸਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਾਗਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ
ਆਇਆ।

25 ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਨੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਮਾਡਂਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਗੋਬ ਅਤੇ ਅਰਯੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।ਿਗਲਆਦ ਦੇ 50
ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਥਾਵੇਂ
ਖੁਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ।

26 ਪਕਹਯਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਕਹ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ

27 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ 52 ਸਾਲ ਰਮਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਪਕਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 20
ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 28 ਪਕਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਬੁਰਾ ਸੀ
ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ
ਮੋਿੜਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

29 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਕਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਿਤਗਲਥ ਿਪਲਸਰ ਨੇ ਆਕੇ ਈਯੋਨ ਅਤੇ ਆਬੇਲ-ਬੈਤ-ਮਆਕਾਹ ਅਤੇ
ਯਾਨੋਆਹ, ਕਦਸ਼, ਹਾਸੋਰ, ਿਗਲਆਦ, ਗਾਲੀਲ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਤਗਲਥ ਿਪਲਸਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀ
ਬਣਾਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ।
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30 ਏਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੇ ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ
ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਆਪ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਿਣਆ। ਇਹ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਦੇ 20 ਵਰ੍ਹ ੇ
ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵਾਪਿਰਆ।

31 ਪਕਹ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ
ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਯੋਥਾਮ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਰਾਜ

32 ਰਮਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ
ਿਪਆ। 33 ਯੋਥਾਮ 25 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 16ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਂਸਾਦੋਕ ਦੀ ਧੀ ਯਰੂਸ਼ਾ
ਸੀ। 34 ਯੋਥਾਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ। 35 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੀ
ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਢਾਿਹਆ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਯੋਥਾਮ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ
ਫ਼ਾਟਕ ਬਣਵਾਇਆ। 36 ਯੋਥਾਮ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਗਏ।

37 ਉਸ ਵਕਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਸੀਨ ਅਤੇ ਹਮਲਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੇਿਜਆ।

38 ਇਉਂ ਯੋਥਾਮ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆ ਂਕੋਲ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ
ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਜ਼ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਪਰ ਰਾਜ

ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 17ਵੇ ਵ੍ਹਰੇ ਿਵੱਚ, ਯੋਥਾਮ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਜ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ। 2 ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ
ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 20 ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ 16 ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ
ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ। 3 ਅਹਾਜ਼ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਵਾਗਂ ਜੀਿਵਆ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਬਲੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ
ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਬਾਹਰ ਧੱਿਕਆ ਂਸੀ। 4 ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ
ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹਰੇ-ਹਰੇ ਰੁੱਖਾ ਂਹੇਠਾ ਂਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ।

5 ਤਦ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਮਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਪਕਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੇਰ
ਿਲਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। 6 ਉਸ ਵਕਤ ਅਰਾਮ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਰਸੀਨ ਨੇ ਏਲਥ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਲਈ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਫੇਰ ਅਰਾਮੀ ਏਲਥ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ
ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ।

7 ਤਦ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਤਗਲਥ ਿਪਲਸਰ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ
ਭੇਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੇਿਰਆ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਬਰਾਬਰ
ਹਾ ਂਸੋ ਆਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਮੇਰੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਏ ਹਨ।” 8 ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ
ਸਾਰਾ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਿਵੱਚ ਸੀ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। 9 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੰਿਮਸਕ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਿਦਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਕੇ ਕੀਰ ਵੱਲ ਲੈ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਸੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।

10 ਤਦ ਆਹਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਤਗਲਥ
ਿਪਲਸਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਵੇਖੀ ਜੋ ਦੰਿਮਸਕ
ਿਵੱਚ ਸੀ। ਆਹਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਉਸਦੀ
ਸਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਊਰੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। 11 ਤਦ ਊਰੀਯਾਹ
ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਦੰਿਮਸਕ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਮੁਤਾਬਕ

ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੰਿਮਸਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾ ਿਲਆ।

12 ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੰਿਮਸਕ ਤੋਂ ਮੁਿੜਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਬਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। 13 ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ, ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ
ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਸਾੜੀਆ ਂਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਿਛੜਿਕਆ।

14 ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਿਣਓ ਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰੋ ਹਟਾਅ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 15 ਆਹਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਊਰੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਹ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸਵੇਰ ਦੀ ਭੇਟ ਬਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ
ਭੇਟ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪੀਣ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਸੁਗਾਤਾ ਂਅਤੇ ਬਲੀਆ ਂਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ
ਉਸ ਉੱਪਰ ਿਛੜਿਕਆ ਕਰ। ਪਰ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵਰਤਾਗਂਾ।” 16 ਊਰੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਹਾਜ਼
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ।

17 ਆਹਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਕਿੜਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਫ਼ੱਟੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਿਲਆ ਂਹੌਦਾ ਂਨੂੰ ਹਟਵਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਵੱਡਾ ਹੌਦ ਵੀ ਉੱਤਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਕ ਿਪੱਤਲ ਿਦਆ ਂਬਲਦਾ ਂਉੱਪਰ ਸਿਥਰ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 18 ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਹਟਾ
ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਅਬਤ ਦੀਆ ਂਸਭਾਵਾ ਂਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਛਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਿਜਹਾ ਉਸ ਨੇ ਅੱਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੀਤਾ।

19 ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ
ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। 20 ਜਦੋਂ ਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ, ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਕੋਲ, ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਏਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਪਰ
12ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਿਰਆ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਉਸਨੇ ਨੌਂ  ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 2 ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ

ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਵਰਗਾ ਇਨੰਾ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

3 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਲਮਨਸਰ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਹੋਸ਼ੇਆ ਉਸਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਸ਼ਲਮਨਸਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਭੇਟ ਿਦੱਤੀ।

4 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ
ਭੇਜੇ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾ ਂਸੌ ਸੀ। ਉਸ ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਭੇਜੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਿਕ ਹੋਸ਼ੇਆ ਉਸ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਉਂਤਾ ਘੜ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਹੋਸ਼ੇਆ
ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਿਲਆ।

5 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਹਮਲੇ
ਕੀਤੇ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ
ਿਤੰਨ ਵਰ੍ਹ ੇ ਲਿੜਆ। 6 ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ।
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬੰਦੀ
ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੇਲਾਹ ਿਵੱਚ ਗਬੋਰ, ਗੋਜ਼ਾਨ
ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਮਾਦੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵਸਾ ਿਦੱਤਾ।

7 ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਹੋਰਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 8 ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਨਯਮਾਂ
ਅਤੇ ਰੀਤਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਿਰਆ ਂਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਨਾ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ। 9 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਛੁੱਪੇ-ਲੁਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
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ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਦੇ ਗੁੰਮਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੀਕ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ 10 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ
ਹਰ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਆਪਣੇ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਥੰਮ
ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲੇ। 11 ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾ ਂਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਵਾਗਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਹਮਿਣਓ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਵੀ ਧੂਫ਼
ਧੁਖਾਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮਾੜੇ
ਸਨ। 12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੁੱਤਪਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਰੋਿਕਆ
ਸੀ ਿਕ, “ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।”

13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆ ਂਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾ ਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹਾਂ
ਤੋਂ ਮੁੜੋ। ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ,ਂ ਨਬੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ।

14 ਤਾ ਂਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਵਰਗੇ
ਢੀਠ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੂਰਵਜਾ ਂਨੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜੋ ਨੇਮ ਅਤੇ ਿਵਧੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਆ ਂਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪ ਵੀ
ਨਕਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵਾਗਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਦ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

16 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੋ ਵੱਛੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਿਜਸ ਅਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ
ਕਨਾਨੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸਦਾ ਬੁੱਤ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਕਾਸ਼
ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ
ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਿਸਖੇ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਾੜਾ ਆਿਖਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਰੋਧ ਨੂੰ
ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ 18 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਉੱਪਰ
ਬੜਾ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਨਜ਼ਰਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਿਸਵਾਏ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੀ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਾ ਰਿਹ ਿਗਆ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਨ

19 ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ
ਨਾ ਮੰਿਨਆ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਰਹੇ।

20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਿਦੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗਰਕ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਨਜ਼ਰਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਇਹ
ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। 22 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਕਰਦੇ
ਰਹੇ ਜੋ ਜੋ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰੁਕੇ ਨਾ। 23

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਤੀਕ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

24 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਲ, ਕੂਥਾਹ, ਅੱਵਾ ਅਤੇ ਹਮਾਥ ਅਤੇ
ਸਫ਼ਰਵਇਮ ਿਦਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆ ਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ
ਜਗ੍ਹਾ ਵਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਮੱਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। 25 ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ੇਰਾ ਂਨੇ
ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 26 ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ

ਆਿਖਆ, “ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ
ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆ ਂਇਸ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।”

27 ਤਦ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, “ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉੱਥੇ
ਜਾਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਰੀਤ ਬਾਰੇ
ਸਮਝਾਵੇ।”

28 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ
ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਆਕੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ
ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

29 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਵਸੇ ਸਨ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਹੋਈਆਂ
ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਦੇ ਮੰਦਰਾ ਂਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 30 ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਸੁੱਕੋਥ ਬਨੋਥ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੂਥ ਿਦਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਨੇਰਗਾਲ (ਝੂਠੇ ਦੇਵਤਾ)
ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਮਾਥ ਿਦਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਸ਼ੀਮਾ ਂਨੂੰ (ਨਕਲੀ ਦੇਵਤਾ)
ਬਣਾਇਆ। 31 ਅੱਵੀਆ ਂਨੇ ਿਨਬਹਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਤਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਦੇਵਤਾ
ਬਣਾਇਆ। ਸਫ਼ਰਵੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ’ਚ ਸਾਿੜਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਫਰਵੀਆ ਂਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਅੱਦਰਮਲਕ ਅਤੇ ਅਨਮਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ।

32 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੀ
ਉਿਚਆ ਂਥਾਵਾ ਂਲਈ ਜਾਜਕ ਚੁਣੇ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਲੀਆਂ
ਥਾਵਾ ਂਤੇ ਮੰਦਰਾ ਂਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਲੀਆ ਂਵੀ ਤੇ ਭੇਟਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। 33 ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ।
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸਾ ਂਦੀ ਰੀਤ
ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

34 ਅੱਜ ਿਦਨ ਤੀਕ ਉਹ ਲੋਕ ਪਿਹਲੀਆ ਂਰੀਤਾ ਂਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀਆਂ
ਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਿਜਸ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਉਂ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਰੱਿਖਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 35 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ
ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 36 ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੱਤਾ ਵਰਤੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 37 ਤਾਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਬਧੀਆ,ਂ ਿਬਵਸਥਾ, ਆਿਗਆਵਾ,ਂ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਲਖੇ
ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
38 ਿਜਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 39 ਨਹੀਂ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਭੈਅ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।”

40 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਉਲਟ
ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। 41 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਾਕੀ ਦੀਆ ਂਦੂਜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਭੈਅ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆ ਂਰਹੀਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ
ਕਰਦੀਆ ਂਰਹੀਆ ਂਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਖੇ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਤੀਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨਵਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਏਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

2 ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ 25ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
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ਿਵੱਚ 29ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਅਬੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ
ਧੀ ਸੀ।

3 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ
ਸਨ।

4 ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰ ਅਤੇ
ਅਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜੋ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ
“ਨਹੁਸ਼ਤਾਨ” ਰੱਿਖਆ।

5 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ
ਸੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਿਜਹਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 6 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਨਾਲ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣੋ ਨਾ ਹਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦਤੇ ਸਨ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ
ਉਹ ਹਰ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਿਗਆ ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ
ਤੋੜ ਲਈ। 8 ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਅੱਜ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਤੀਕ
ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਦੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੀਕ ਹਰਾਇਆ।

ਅੱਸ਼ੂਰੀਆ ਂਦਾ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

9 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਲਮਨਸਰ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ।
ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਚੌਥੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦਾ ਸੱਤਵਾ ਂਵਰ੍ਹਾ
ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰੀ। 10 ਿਕਲ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਲਮਨਸਰ ਨੇ
ਸਾਮਿਰਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਪਰ
ਛੇਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੌਰਾਨ ਿਜੱਤ ਿਲਆਇਹ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਵੇਂ
ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ। 11 ਸੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀ
ਬਣਾਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਲਹ ਿਵੱਚ, ਹਾਬੋਰ, ਗੋਜ਼ਾਨ
ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਦੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵਸਾ ਿਦੱਤਾ। 12

ਇਉਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ।

ਅੱਸ਼ੂਰ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ

13 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ 14ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ
ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਿਜੱਤ
ਿਲਆ। 14 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਲਾਕੀਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ”

ਤਦ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10,200 ਿਕੱਲੋ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ 10,20 ਿਕੱਲੋ ਸੋਨਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। 15 ਤਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਅਤੇ ਥੰਮਾ ਂਉੱਪਰ ਜੋ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਤਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 16 ਇਸ
ਵਾਰ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ,ਂ ਅਤੇ
ਿਡਓਢੀਆ ਂਨੂੰ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ
ਅਤੇ ਿਡਓਢੀਆ ਂਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਅੱਸ਼ੂਰ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।

ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਭੇਜਣਾ

17 ਤਦ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਖਾਸ ਕਮਾਡਂਰਾ ਂਤਰਤਾਨ,
ਰਬਸਾਰੀਸ ਅਤੇ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੂੰ ਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ। ਉਹ
ਵੱਡੇ ਕਪਤਾਨ ਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਟੈਂਕੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਿਕ ਧੋਬੀਆ ਂਦੇ ਮਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਹੈ। 18 ਤਦ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ (ਜੋ

ਮਿਹਲ ਦਾ ਮੁਖਿਤਆਰ ਸੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਾਹ (ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਆਹ (ਮੁੰਸ਼ੀ) ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਿਨਕਲ ਕੇ ਆਏ।

19 ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਮਾਡਂਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਖੋ,
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ:
‘ਤੂੰ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? 20 ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ
ਨਹੀਂ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹਨ। ਤੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯੁੱਧ ਲਈ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਬਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ।” ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ
ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈਂ, ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ? 21 ਹੁਣ ਤੂੰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੋਟੀ ਦੇ
ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਛੜ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਿਮਸਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ
ਹੈ। 22 ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹੇਂ ਿਕ, “ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ” ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਤੇ
ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਕਰੋ।”
23 ‘ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ
ਕਰ ਿਕ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2,000 ਘੋੜੇ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਜੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰ ਿਬਠਾ ਸੱਕੇਂ। 24 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਤੁੱਛ ਤੋਂ ਤੁੱਛ
ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸੱਕਦਾ। ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ
ਰੱਥ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ।
25 ‘ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ।”’”

26 ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ, ਸ਼ਬਨਾ ਅਤੇ ਯੋਆਹ ਨੇ
ਕਮਾਡਂਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਾਮੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ,
ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸੁਣਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਜੋ ਕੰਧ ਉੱਤੇ
ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਭਾਸਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ।”

27 ਪਰ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਸੁਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਾਿਤਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਆਪਣਾ ਿਬਸ਼ਟਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਮੂਤ ਪੀਣ।”

28 ਤਦ ਕਮਾਡਂਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ,
ਤੁਸੀਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਵੋ! 29

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ‘ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਵੇ! ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਅ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।’ 30 ਨਾ ਹੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਇਹ ਆਖਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਵੇ ਿਕ “ਯਹੋਵਾਹ ਤਹਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਅੱਸੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ!”
31 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ
ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਵੇਲ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ।
32 ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਆਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੇਸ਼ ਵਾਗਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾ ਂਦੀ
ਭੂਮੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਦਾ ਦੇਸ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਿਫ਼ਰ
ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੋਂਗੇ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।” 33 ਕੀ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੀ ਛੁੜਾਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ! 34 ਿਕੱਥੇ ਨੇ ਉਹ
ਹਮਾਥ ਅਤੇ ਅਰਪਾਦ ਦੇ ਦੇਵਤੇ? ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਸਫ਼ਰਵਇਮ, ਹੇਨਾ ਅਤੇ
ਇੱਵਾਹ ਦੇ ਦੇਵਤੇ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਅ ਸੱਕੇ? ਨਹੀ! 35

ਕੀ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸਾ ਂਦੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਅ ਸੱਕੇ? ਨਹੀਂ! ਤੇ ਕੀ
ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਅ ਸੱਕੇਗਾ? ਨਹੀਂ!
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36 ਪਰ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਮਾਡਂਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ
ਬੋਿਲਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਆਖਣਾ।”

37 ਤਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ (ਜੋ ਮਿਹਲ ਦਾ ਮੁਖਿਤਆਰ
ਸੀ।) ਸ਼ਬਨਾ (ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ (ਮੁੰਸ਼ੀ) ਸਾਰੇ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫ਼ਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਿਕ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਕੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ
ਸੁਣਾਇਆ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਕਮਾਡਂਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੀਆ ਂਸਨ।

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਿਣਆ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਖੱਦਰ ਿਜਹਾ
ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਿਲਆ। (ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ

ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।) ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ।
2 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਅਲਯਾਕੀਮ ਨੂੰ (ਜੋ ਮਿਹਲ ਦਾ ਮੁਖਿਤਆਰ ਸੀ,) ਸ਼ਬਨਾ

(ਸਕੱਤਰ), ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪੁਆ ਕੇ (ਜੋ ਇਹ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖੀ ਹਨ) ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਕੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ‘ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਨ ਉਹ
ਦਰਸਾਅ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਸਮਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਜਨਣ ਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਵੇਖੋ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ
ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆ-ਂਤਾਅਨੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਣੀਆ ਂਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਤੇ
ਿਝੜਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਿਜਉਂਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰ।”

5 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। 6 ਯਸਾਯਾਹ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ:
‘ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ: ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਮਾਡਂਰਾ ਂਨੇ
ਆਖੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਵੀਂ। 7 ਮੈਂ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਰੂਹ ਫ਼ੂਕਾਗਂਾ ਿਕ ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਸੁਣਕੇ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।’”

ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ

8 ਤਦ ਕਮਾਡਂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਲਬਨਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 9 ਜਦੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਤਰਹਾਕਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੁਣੀ ਿਜਸ ’ਚ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ, “ਿਤਰਹਾਕਾਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਲੜਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।”

ਤਾ ਂਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ। ਉਸ
ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਆਿਖਆ: 10 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ:
‘ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਉਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਵੇਗਾ। 11 ਵੇਖ! ਤੂੰ
ਆਪ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਦਆ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਸਾਿਰਆ ਂਦੇਸਾ ਂਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ! ਤਾ ਂਕੀ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਨਹੀਂ! 12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸਾ ਂਦੇ ਦੇਵਤੇ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਂਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਅ ਸੱਕੇ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਸਭ
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗੋਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹਾਰਾਨ, ਰਸ਼ਫ਼ ਅਤੇ ਅਦਨ ਿਦਆਂ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਤੱਲਾਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇਿਰਆ ਂਨੇ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ? 13 ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਹਮਾਥ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਅਰਪਾਦ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰਵਇਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਹੇਨਾ ਅਤੇ ਇੱਵਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਿਕੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।’”

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ

14 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਿਚੱਠੀਆ ਂਿਮਲੀਆ ਂਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਪਿੜ੍ਹਆ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਚੱਠੀਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 15 ਿਫਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਂਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,ਂ “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
ਕਰੂਬੀ ਫਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਉਪਰ ਿਬਰਾਜਨ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਪਾਤਸ਼ਹੀਆ ਂਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕਲਾ ਂਪਰਮੇਸਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਸਰਿਜਆ।ਂ 16 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ।
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲ ਵੇਖ ਅਤੇ ਇਹ ਿਚੱਠੀਆ ਂਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਸਨਹੇਰੀਬ
ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆ ਂਮਾਰਨ
ਲਈ ਆਖ ਭੇਜੀਆ ਂਹਨ। 17 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨੇ ਕੌਮਾਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਾਜ ਿਦਆ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਪਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾ ਂਮਨੁੱਖ ਰਿਚਤ ਲੱਕੜ
ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜਨ ਿਵੱਚ
ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। 19 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ। ਿਫ਼ਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਹ ਜਾਣ
ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।”

20 ਤਦ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਖਵਾ
ਭੇਿਜਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਜੋ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ
ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ।

21 “ਸਨਹੇਰੀਬ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹਨ:
‘ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਕੰਿਨਆ ਕੁਆਰੀ
ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੀ,

ਤੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਧੀ
ਤੇਰੀ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

22 ਤੂੰ ਿਕਸਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਿਕਸਨੂੰ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਿਲਆ?
ਿਕਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ?

ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਿਵਰੁੱਧ
ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ।

23 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਤੂੰ
ਆਿਖਆ,

“ਮੈਂ ਪਹਾੜਾ ਂਦੀਆ ਂਟੀਸੀਆ ਂਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਰੱਥਾ ਂਸੰਗ ਆਇਆ
ਮੈਂ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੀਕ ਆਇਆ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਿਦਆਰ ਤੇ

ਸਰੂਆ ਂਨੂੰ ਵਢਵਾਇਆ
ਉਸਦੀ ਟੀਸੀ ਦੇ ਿਟਕਾਿਣਆ ਂਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਨਵਾੜੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪਾਇਆ।

24 ਿਨੱਤ ਨਵੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ, ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੂਹ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ।
ਿਮਸਰ ਦੇ ਮੈਂ ਦਿਰਆ ਮੁਕਾਏ
ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਿਲਆ।”

25 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਆਿਖਆ: ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਿਕਹਾ
ਸੀ?

“ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਤੋਂ ਮੈਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਇਹ ਠਾਨ ਲਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ
ਇਹ ਿਵੱਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਖੇਹ ਕਰ ਛੱਡੇਂ।
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਚਟਾਵਾ ਂਦੀ ਢੇਰੀ ਕਰ ਛੱਡੇਂ।

26 ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਤਾਕਤ ਉਹ ਸਨ ਭੈਭੀਤ ਤੇ ਿਵੱਚ ਘਬਰਾਹਟ।

ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਵਾਗਂ, ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚਲੇ ਘਾਹ
ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਪੌਦੇ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਤੇ ਅੰਨ ਵਾਗਂੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਸੁੱਕ ਜਾਵਣ,
ਉਗਣੋ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮੁਕ ਜਾਵਣ।

27 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰਾ ਬੈਠਣਾ,
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰਾ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਜਾਣਾ ਿਫ਼ਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ।
ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਿਚੜ ਜਾਣਾ।

28 ਹਾ,ਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸੇ ਸੀ।
ਤੇਰੀਆ ਂਹੰਕਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆ ਂਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆ,ਂ

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੱਥ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਮ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਗਂਾ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ।’”

ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 18:36 281 ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 19:28
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ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

29 “ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ: ਇਸ ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਅੰਨ ਖਾਵੇਂਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਦਾ
ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੋ ਿਕਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਤੋਂ ਉੱਗੇ ਉਹ ਅੰਨ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹ ੇ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਤੂੰ ਉਗਾਏ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੀਜਾ ਂਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਦਾਨੇ ਇੱਕਤਰ ਹੋਣਗੇ
ਉਹ ਲਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਅੰਗੂਰੀ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅੰਗੂਰੀ ਹੀ
ਖਾਵੇਂਗਾ। 30 ਤਦ ਉਹ ਬਚੇ ਖੁਚੇ, ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ,
ਿਫ਼ਰ ਵੱਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 31 ਿਕਉਂ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ
ਯਹੋਵਹਾਹ ਦੇ ਜ਼ੋਸ਼ ਕਾਰਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ।

32 “ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
‘ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ
ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇਗਾ।
ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕਁੇ ਆਵੇਗਾ।

ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੁੱਲ੍ਹੜ ਹੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਚਾਵੇਗਾ।

33 ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਹ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
34 ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਗਂਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ, ਇਹ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਲਈ, ਕਰਾਗਂਾ।’”

ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ

35 ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਿਨਕਲ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆ ਂਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ
1,85,000 ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੋਥਾਂ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਵੇਿਖਆ।

36 ਤਾ ਂਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਹੇਰੀਬ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨੀਨਵਾਹ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਟਿਕਆ। 37 ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਿਨਸਰੋਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਅੰਦਰਮਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਸਰ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਅਰਾਰਾਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ।
ਿਫ਼ਰ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਹਦੋਨ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣਾ

ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਮਰਨ ਿਕਨਾਰੇ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਅਮੋਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਉਸ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ

ਟੱਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਿਲਖ ਦੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ
ਹੈਂ। ਤੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਂਗਾ।”

2 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੰਧ ਵੱਲ ਫ਼ੇਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, 3 “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ!ਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਕਵੇਂ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ
ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤੇ।” ਉਸ ਬਾਅਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋਇਆਾ।

4 ਯਸਾਯਾਹ ਅਜੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਿਚਆ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, 5 “ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਅਤੇ
ਜਾਕੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਖ ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਧਾਨ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ
ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਗਂਾ।
ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ। 6 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ
15ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਰ ਵੱਧਾਅ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਮੱਤ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਮੈਂ
ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ।”

7 ਤਦ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਹੰਜੀਰਾ ਂਦੀ ਲੇਪ ਬਣਾਕੇ ਦੁੱਖਦੇ ਭਾਗ
ਉੱਤੇ ਲਗਾਵੋ।”

ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੰਜੀਰਾ ਂਦੀ ਲੇਪ ਬਣਾਕੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਦੁੱਖਦੇ ਰੋਗੀ ਅੰਗਾ ਂਉੱਪਰ
ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ।

8 ਫ਼ੇਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਿਚੰਨ੍ਹ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਵਾਗਂਾ?”

9 ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਇਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ
ਪਰਛਾਵਾ ਂਦਸ ਕਦਮ ਤੇਰੇ ਅਗਾਹਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਿਕ ਪਰਛਾਵਾ ਂਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦਸ ਕਦਮ
ਿਪੱਛਾਹਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ।”

10 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਦਸ ਕਦਮ ਅਗਾਹਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ
ਸੌਖਾ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ! ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਦਸ ਕਦਮ ਿਪੱਛਾਹਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੁੜੇ।”

11 ਿਫ਼ਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਦਸ ਕਦਮ ਿਪੱਛਾਹਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਿਕ ਿਜੰਨਾ ਂਉਹ ਢੱਲ
ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਿਪੱਛਾਹਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ।

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ

12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰਦੋਕ-ਬਲਦਾਨ
ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਤੇ ਿਚੱਠੀਆ ਂਭੇਜੀਆ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ
ਿਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 13 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ
ਆਦਮੀਆ ਂਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਵਖਾਈਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤੋਸ਼ਾ-ਖਾਨਾ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਇਆ
ਸੋਨਾ, ਚਾਦਂੀ, ਮਸਾਲੇ, ਖਾਲਸ ਤੇਲ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਖਾਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਵਖਾਇਆ।

14 ਜਦੋਂ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ?”

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ।”
15 ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂਸ਼ੇ-ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵੇਿਖਆ?”
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਸ਼ੇ-ਖਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ

ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਿਵਖਾਇਆ ਹੋਵੇ।”
16 ਤਦ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ

ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ! 17 ਉਹ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਿਲਜਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 18 ਬਾਬਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਮਹਲਾ ਂਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਖੋਜੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।”

19 ਤਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਤੂੰ
ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ।” (ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਚੰਗਾ
ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਣ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਰਹੇ।”)

20 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ, ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਬ ਤੋਂ
ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਿਲਆਦਂਾ, ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ
ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। 21 ਜਦੋਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਪਰ ਭੈੜਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ

ਮਨੱਸ਼ਹ 12 ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 55ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾਂ
ਹਫ਼ਸੀਬਾਹ ਸੀ।

2 ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਗ਼ਲਤ
ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਏ ਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। 3 ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰ
ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ
ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾਈਆ ਂਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਗਵੇਦੀਆ,ਂ ਬਆਲ ਦੇਵਤੇ ਲਈ
ਬਣਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਾਹ ਦੇ ਟੁੰਡ (ਖੰਭ) ਬਣਵਾਏ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰਗੀ ਲਸ਼ਕਰਾ ਂਨੂੰ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ ਤੇ ਉਹਨਾ ਂਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 4 ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਬਣਵਾਈਆ।ਂ ਇਹ ਉਹੀ
ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ
ਸੀ, “ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾ ਂਰੱਖਾਗਂਾ।” 5 ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
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ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਿਵਹਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰਾ ਂਲਈ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਬਣਾਈਆ।ਂ 6 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਟਣੂੇ-ਟੋਟਕੇ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਿਖਆ।

ਉਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾ ਂਬਦ-ਗੱਲਾ ਂਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕੀਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। 7 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਧਰ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ
ਇਸ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ, “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਨਾ ਂਰੱਖਾਗਂਾ। 8 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਭਟਕਣ ਦੇਵਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਦੱਤੇ
ਹੋਏ ਹੁਕਮਾ ਂਅਤੇ ਆਿਗਆਵਾ ਂਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਜਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ।” 9 ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ
ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ,ਂ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ:
11 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਇਹ ਬੁਰੇ ਿਘਰਣਾ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਕੇ ਉਸ ਨੇ ਭੈੜੇ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨੰਾ ਂਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ
ਹੋਏ ਬੁੱਤਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 12 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਵੇਖੋ! ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇਗਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ
ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਾਪਕ ਲਕੀਰ
ਿਖੱਚਾਗਾ ਂਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਲ ਜੋ ਮੈ ਆਹਾਬ
ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਭਾਡਂਾ ਪੂੰਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 14 ਉੱਥੋਂ ਿਫ਼ਰ ਭੀ ਮੇਰੇ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਚੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵੈਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ! 15 ਿਕਉਂ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਿਜਆ ਜਾ ਂਮਾੜਾ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੋਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਖੇ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲੇ। 16 ਮਨੱਸਹ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੀਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਪ
ਕਰਵਾਏ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣ।’”

17 ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਸਭ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। 18 ਮਨੱਸ਼ਹ
ਜਦੋਂ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਕੋਲ ਹੀ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ
ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ “ਉੱਜ਼ਾ ਦਾ ਬਾਗ਼” ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਆਮੋਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਆਮੋਨ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ

19 ਆਮੋਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾ ਂਉਹ 22 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਮਸ਼ੁੱਲਮਥ ਸੀ ਜੋ
ਯਾਟਬਾਹੀ ਦੀ ਹਾਰੂਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਸੀ।

20 ਆਮੋਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਵਾਗਂ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜੇ ਸਨ। 21 ਆਮੋਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਵਾਗਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 22 ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਓਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ
ਸੀ।

23 ਆਮੋਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਿਵੱਚ। 24 ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਮੋਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਿਫ਼ਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਮੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ।

25 ਆਮੋਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਯਹੂਦਾਹ ਪਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 26 ਆਮੋਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨਵਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

ਯੋਸੀਯਾਹ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਅੱਠਾ ਂਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 31ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ
ਨਾ ਂਯਦੀਦਾਹ ਸੀ ਜੋ ਬਾਸਕਥੀ ਤੋਂ ਅਦਾਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 2

ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸਨ।
ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਵਾਗਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਿਬਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ।

ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ

3 ਯੋਸੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 18 ਵਰ੍ਹ ੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਤੇ
ਅਸਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਜੋ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਖਕੇ ਭੇਿਜਆ, 4 “ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਧੰਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਗਣੇ। 5 ਤੇ
ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਜ਼ਦੂਰਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਕਾਮੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ
ਰੱਖਵਾਲੀ ਤੇ ਹਨ। 6 ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਖਾਣਾ,ਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਕੁਟਾਈ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਲੱਕੜ ਤੇ
ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਧੰਨ ਿਵੱਚੋਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ। 7 ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਾਿਮਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ,
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਮਨੁੱਖ ਹਨ।”

ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣਾ

8 ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਜੋ ਸੱਕੱਤਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ! ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ
ਹੈ!” ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪੋਥੀ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਤਦ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ
ਪਿੜ੍ਹਆ।

9 ਤਦ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਸਕੱਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਸੀਯਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਤਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ
ਿਜਹੜੇ ਕਾਿਮਆ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” 10

ਤਦ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਅਤੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ
ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੜਾਈ ਹੈ।” ਤਦ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੋਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ।

11 ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ
ਸੁੱਟੇ। 12 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਹੀਕਾਮ ਅਤੇ ਮੀਕਾਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬੋਰ, ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਅਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਆਿਖਆ, 13 “ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ,
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਸ ਕੋਲੋਂ
ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਬਾਰੇ ਜੋ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਮੰਿਨਆ। ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹੁਕਮ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨੇਮ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਗਏ
ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”

ਯੋਸੀਯਾਹ ਅਤੇ ਹੁਲਦਾਹ ਨਬੀਆਂ

14 ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ, ਅਹੀਕਾਮ, ਅਕਬੋਰ, ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਸਾਯਾਹ
ਹੁਲਦਾਹ ਨਬੀਆ ਂਕੋਲ ਗਏ ਉਹ ਿਤਕਵਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਹਸ ਦੇ ਪੋਤਰੇ
ਸੱਲੁਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਸੱਲੁਮ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਦੀ ਸ਼ਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
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ਹੁਲਦਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ
ਜਾਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

15 ਤਦ ਹੁਲਦਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਵੇਂ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ
ਕਿਹਣਾ: 16 ‘ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਵੇਖੋ! ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ
ਸਨ। ਜੋ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 17 ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਕੇ ਉਨਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ੍ਰਿਧਤ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਵੇਂ ਆਪਣੀ
ਕਰੋਪ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜੀ ਬੁਝਾਈ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕੇਗੀ।’

18 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ
ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਇਹ ਆਖਣਾ: ‘ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣੀਆ ਂਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਣੀਆ।ਂ ਇਹ
ਸੁਣਕੇ ਤੇਰਾ ਿਦਲ ਪਸੀਿਜਆ ਿਗਆ। ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਨਮਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਕਹਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਆਉਣਗੀਆ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ।’ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 20 ‘ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ! ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾ।ਂ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਭੌਜੜ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਵੇਂ (ਯਰੂਸ਼ਲਮ) ਉੱਤੇ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾ ਂਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਦੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।’”

ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ, ਅਹੀਕਮ, ਅਕਬੋਰ, ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਸਾਯਾਹ ਨੇ
ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ।

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਨੇਮ ਸੁਿਣਆ

ਯੋਸੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। 2 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ

ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ, ਨਬੀ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਾ ਂਛੋਟੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪਿੜ੍ਹਆ। ਇਹ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਪੋਥੀ
ਨੂੰ ਪਿੜ੍ਹਆ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੱਕਣ।

3 ਫ਼ੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੰਮ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਖਲੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾ,ਂ ਹੁਕਮਾ,ਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ ਤਹੇ
ਿਦਲੋਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਤਹੇ ਿਦਲੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਬੂਿਲਆ।

4 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਡਂੇ ਜੋ ਬਆਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀ,
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਉਣ। ਤਦ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਦਰੋਨ ਦੇ
ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਬੈਤਏਲ ਲੈ ਿਗਆ।

5 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਲਈ
ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਅਰੋਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਝੂਠੇ
ਜਾਜਕ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸਾਿਰਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਸ
ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਅਲ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ,
ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਿਰਆ ਂਲਈ ਧੂਫ਼ ਧੁਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ

6 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦਾ ਥੰਮ ਵੀ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਦਰੋਨ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਮੱਧ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਉੱਤੇ
ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ।

7 ਫ਼ੇਰ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਖੁਸਿਰਆ ਂਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਸਨ। ਔਰਤਾ ਂਵੀ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਦੇ ਕੱਜਣ ਬੁਣਦੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਸਨ।

8 ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਇਆ
ਅਤੇ ਗ਼ਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੀਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਜੱਥੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਈ ਸੀ, ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ
ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ
ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੜਿਦਆ ਂਹੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਤਦ ਵੀ
ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਦੇ ਜਾਜਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਨਾ
ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

10 ਿਹੰਨੋਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਧੀ ਿਵੱਚ ਤੋਫ਼ਥ ਅਿਜਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾ ਂਜੋ
ਉਹ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਮੋਲਕ ਨੂੰ ਇਉਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਣ। ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ
ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਿਰਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਨਾ ਸਾੜਨ। 11 ਪਿਹਲਾ,ਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਥਾਨ-
ਮਲਕ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਨ੍ਹੇ  ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ
ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਨ। ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਘੋਿੜਆਂ
ਨੂੰ ਹਟਾਅ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਥਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।

12 ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸਾਹ ਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਛੱਤ
ਉੱਪਰ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਮਨੱਸ਼ਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਬਣਵਾਈਆ ਂਪਰ ਯੋਸੀਯਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਟਕੁਿੜਆਂ
ਤੇ ਮੁਲਣਾ ਂਨੂੰ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸੁਟਵਾ ਿਦੱਤਾ।

13 ਪਿਹਲਾ ਂਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਬਣਵਾਈਆ ਂਸਨ ਉਹ
ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਦੁਆਰਾ ਿਸਦੋਨ ਦੀ ਿਭਆਨਕ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ, ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕਮੋਸ਼
ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਿਮਲਕੋਮ ਦੇ ਸਿਤਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ। ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸੱਕਣ। ਪਰ ਯੋਸੀਯਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਉਪਾਸਨਾ ਦੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਵਾ
ਿਦੱਤਾ। 14 ਯੋਸੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਿਚਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

15 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਥਾ ਂਜੋ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ
ਢਾਹ ਸੁੱਟੀ। ਇਹ ਥਾ ਂਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਉੱਚਾ ਥਾ ਂਢਾਹ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ
ਕਰਵਾ ਿਦੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਚੂਰਾ ਕਰਵਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦਾ
ਥੰਮ ਵੀ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। 16 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਪਰ
ਦੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆ ਂਕੱਢੀਆ ਂਅਤੇ ਯੋਸੀਯਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਲਾਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯਰਾਬੁਆਮ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।

ਤਦ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ (ਨਬੀ) ਦੀ
ਕਬਰ ਵੇਖੀ।

17 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਿਚੰਨ੍ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ
ਉਹ ਕੀ ਹੈ?”

ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਮਨੁੱਖ (ਨਬੀ) ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੰਮਾ ਂਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਬੈਤਏਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ।”

18 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਿਦਉ।
ਇਸਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਇੱਥੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਿਦਉ।” ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਉਸ ਨਬੀ ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਇਆ ਸੀ, ਰਿਹਣ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ
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19 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਜੋ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ।

20 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਉਿਚਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਜਾਜਕ ਸਨ,
ਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀਆ ਂ’ਚ ਸਾਿੜਆ। ਇਉਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉਪਾਸਨਾ ਅਸਥਾਨਾ ਂਨੂੰ ਨਸਟ
ਕੀਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਗਆ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਸਹ ਮਨਾਇਆ

21 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਪਸਹ ਮਨਾਓ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨਾਓ
ਿਜਵੇਂ ਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

22 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਿਜਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਅਿਜਹਾ ਪਸਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਿਜਵੇਂ
ਹੁਣ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ । ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਾਹੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਪਸਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਕਦੇ ਮਨਾਇਆ
ਸੀ। 23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 18ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਇਹ ਪਸਹ ਮਨਾਇਆ।

24 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾਵਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਰੂਹਾ,ਂ
ਜਾਦੂਗਰਾ,ਂ ਘਰੇਲੂ ਦੇਵਿਤਆ,ਂ ਬੁੱਤਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਅਿਜਹੀਆ ਂਸਭ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾ,ਂ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਸ਼ਟ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ
ਕੀਤਾ। ਿਜਹੜੀ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ।

25 ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਪੂਰੇ
ਿਦਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਰਿਤਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ
ਦੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਝੰ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਤਾਈ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

26 ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਹਟੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਕਰੋਿਧਤ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 27 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨਾਲ
ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਹਾ,ਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਂਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਤਾ ਂ‘ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ’ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਹੈ।”

28 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ
ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੀ ਮੌਤ

29 ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਿਮਸਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਕੋਹ, ਅੱਸ਼ੂਰ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਵੱਲ ਿਗਆ। ਯੋਸੀਯਾਹ ਉੱਥੇ
ਨਕੋਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਮਿਗੱਦੋ ਿਗਆ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। 30 ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਰੱਥ ਿਵੱਚ
ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਗੱਦੋ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯੋਸੀਯਾਹ
ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ।

ਤਦ ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਹ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ।

ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਿਗਆ

31 ਯਹੋਆਹਾਜ਼ 23 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। ਉਸ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਹਮੂਟਲ ਸੀ, ਜੋ
ਿਲਬਨਾਹ ਦੇ ਿਯਰਮਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 32 ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਹੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ

ਭੈੜੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਵਾਗਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ।

33 ਿਫ਼ਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਕੋਹ ਨੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ ਜੋ ਹਮਾਥ ਦੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ 3,400 ਿਕੱਲੋ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ 34 ਤੌੜੇ ਸੋਨਾ ਸਜ਼ਾ
ਵਜੋਂ ਦੰਡ ਲਾ ਿਦੱਤਾ।

34 ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਕੋਹ ਨੇ ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਦੀ ਥਾਵੇ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਕੋਹ ਨੇ ਅਲਯਾਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ
ਬਦਲ ਕੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਧਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਿਗਆ। ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਿਰਆ। 35 ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਚਾਦਂੀ ਤੇ
ਸੋਨਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ ਉੱਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰ
ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਦਂੀ-ਸੋਨਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨਕੋਹ ਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ।

36 ਯਹੋਯਾਕੀਮ 25ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 11 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਜ਼ਬੂਦਾਹ ਸੀ ਜੋ
ਰੂਮਾਹ ਤੋਂ ਪਦਾਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 37 ਇਸਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਵੀ
ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ।

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ’ਚ ਆਉਣਾ

ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਿਤੰਨ
ਵਰ੍ਹ ੇ ਉਸਦਾ ਦਾਸ ਬਿਣਆ ਿਫ਼ਰ ਉਸਤੋਂ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ

ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤੋੜਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਿਗਆ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਕਸਦੀਆ ਂਦੇ ਟੋਲੇ, ਅਰਾਮ ਦੇ, ਮੋਆਬ ਅਤੇ
ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਜੱਥੇ ਭੇਜੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ, ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ,ਂ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਸੀ।

3 ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਇਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਉਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਕੀਤਾ। 4

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਕਰਵਾਇਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਬੜੇ
ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਲਥਪਥ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾ ਂਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਖਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

5 ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਯਹੂਦਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 6 ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਕੋਲ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਨ
ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

7 ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਰਆ ਤੀਕ
ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ, ਹਿਥਆ ਿਲਆ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੇਰ
ਕਦੇ ਿਮਸਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨਕਲ ਸੱਿਕਆ।

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

8 ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾ ਂਉਹ 18 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨਾ ਂਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾਂ
ਨਹੁਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅਲਨਾਥਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 9 ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਨੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਗਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ
ਸਨ।

10 ਉਸ ਵਕਤ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਜੋ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ
ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਪਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ। 11 ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਬਾਬਲ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ 12 ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਯਾਕੀਨ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ। ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਦੀ ਮਾ,ਂ ਉਸ ਦੇ
ਅਫ਼ਸਰ, ਨੇਤਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤਦ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਇਹ
ਘਟਨਾ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ 18 ਵਰ੍ਹ ੇ ’ਚ ਹੋਈ।
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13 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚੋ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਕੱਢ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਿਲਆ। ਸੋਨੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਡਂੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਕਰ
ਿਦੱਤੇ।

14 ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 10,000 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ
ਕੈਦ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਅਤੇ ਲੋਹਾਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਸਧਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਿਸਵਾਇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਛੱਿਡਆ। 15

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ
ਮਾ,ਂ ਉਸਦੀਆ ਂਬੀਵੀਆ,ਂ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਅਤੇ ਆਗੂ ਨੇਤਾਵਾ ਂਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਕੈਦੀ
ਬਣਾ ਕੇ ਿਲਆਇਆ। 16 ਉਸ ਿਵੱਚ 7,000 ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਅਤੇ 1,000 ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਤੇ ਕਾਿਮਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ
ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਏ ਹੋਏ ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਆਇਆ।

ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

17 ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਦੇ ਚਾਚੇ, ਮਤੱਨਯਾਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨਾ ਂਿਦੱਤਾ। 18 ਿਸਦਕੀਯਾਹ
21ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
11ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਹਮੂਟਲ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਿਯਰਮਯਾਹ ਦੀ ਧੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਲਬਨਾਹ ਤੋਂ ਸੀ। 19 ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜੇ ਸਨ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਵੀ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਵਾਗਂ
ਸਭ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। 20 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਇਨੰਾ ਕਰੋਧ
ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਨਜ਼ਰਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ

ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋ ਿਗਆ।

ਹੁਣ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਜੋ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ
ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ

ਵਾਪਰੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਪਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ
ਅੰਦਰ ਜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸੱਕਣ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਿਕਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ। 2 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ 11ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੀਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰਹੀ। 3 ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਅਕਾਲ ਨੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਿਦਨ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਾ ਿਰਹਾ।

4 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਢਾਹ ਿਦੱਤੀ।
ਉਸ ਰਾਤ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਿਨਕਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਦੁਹਰੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਪਤ ਫ਼ਾਟਕ ਸੀ
ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਫ਼ੌਜ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚ ਿਨਕਲੇ। 5 ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫ਼ੜ ਿਲਆ।
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।

6 ਤਦ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ
ਿਵੱਚਾਰ ਕੀਤਾ। 7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਵੱਿਢਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਕੱਢੀਆ ਂਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਜੰਜੀਰਾ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਨਾਸ

8 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ 19ਵਰ੍ਹਾ
ਸੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੀ ਵੱਧੀਆ ਫ਼ੌਜ
ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸੀ। 9 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ
ਮਿਹਲ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ! ਉਸ ਨੇ
ਵੱਡੀਆ-ਂਵੱਡੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।

10 ਕਸਦੀਆ ਂਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਜੋ ਜਲਾਦਾ ਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ। 11 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀ
ਬਣਾ ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ
ਸਮਰਪਣ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਆਏ। 12 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀ
ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾ ਂਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਸੱਕਣ।

13 ਬਾਬਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਾਸਂੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਥੰਮਾ,ਂ ਕੁਰਸੀਆ,ਂ ਕਾਸਂੇ ਦੇ ਵੱਡੇ
ਟੱਬਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਸਂਾ ਬਾਬਲ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। 14 ਤਸਲੇ, ਕੜਛੇ, ਗੁਲਤਰਾਸ਼, ਕਟੋਰੀਆ ਂਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਡਂੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। 15

ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਸਾਰੀਆ ਂਅੰਗੀਠੀਆ ਂਬਾਟੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦਾ
ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ। 16 ਜੋ ਕੁਝ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ: ਦੋ ਥੰਮ (ਹਰ ਥੰਮ
27 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ ਇਸ ਉੱਤਲੇ ਤਾਜ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਤਾਜਾ ਂਉੱਤੇ,
ਇੱਕ ਜਾਲ ਅਤੇ ਅਨਾਰਾ ਂਦਾ ਡੀਜਾਈਨ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਥੰਮ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਿਜਹੇ ਡੀਜਾਈਨ ਦੇ ਸਨ।) ਇੱਕ ਕਾਸਂੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੱਬ, ਅਤੇ ਗੱਡੇ ਜੋ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਕਾਸੇ ਉੱਤੇ ਇਨੰਾ ਕਾਸਂਾ
ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੋਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦੀਵਾਨ

18 ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਲੈ ਿਗਆ ਜਲਾਦਾ ਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਸਰਾਯਾਹ, ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਦੂਜਾ ਜਾਜਕ ਤੇ ਿਤੰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ
ਦਰਬਾਰੀ।

19 ਅਤੇ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ: ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ
ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਸਨ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕਰਣ ਦਾ ਇਚੰਾਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਲੱਭੇ।

20 ਿਫ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਜਲਾਦਾ ਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਫ਼ੜਕੇ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਮਾਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ ਮਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹਿਤਆ ਕੀਤੀ
ਇਉਂ ਯਹੂਦਾਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਰ ਹੋ ਗਏ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਗਦਲਯਾਹ

22 ਲੇਿਕਨ ਜੋ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹ ਗਏ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ।

23 ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਿਮਸਪਹ ਿਵੱਚ
ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ ਆਏ। ਨਥਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਅਤੇ ਕਾਰੇਆਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਨ, ਨਟੋਫ਼ਥੀ ਤਨਹੁਮਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਾਯਾਹ ਅਤੇ ਮਅਕਾਥੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਅਜ਼ਨਯਾਹ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ ਆਏ। 24

ਗਦਲਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ
ਆਿਖਆ, “ਬਾਬਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਿਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।”

25 ਨਥਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ, ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਆਪਣੇ ਦਸਾ ਂਆਦਮੀਆਂ
ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗਦਲਯਾਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
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ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ
ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਸਨ। 26 ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਸੈਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਿਮਸਰ
ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੁੱਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਤਾਈਂ ਭੱਜ ਗਏ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ
ਬੇਬੀਲੋਨੀਆ ਂਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।

27 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਵੀਲ ਮਰੋਦਕ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ। ਉਸ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ। ਇਹ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਦੇ
ਬੰਦੀ ਬਣਨ ਤੋਂ 37ਵਰ੍ਹ ੇ ’ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਉਂ ਅਵੀਲ ਮਰੋਦਕ ਦੇ

ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ 12ਮਹੀਨੇ ਦੇ 27 ਿਦਨ ਵਾਪਿਰਆ। 28 ਅਵੀਲ ਮਹੋਦਕ
ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਤੇ ਦਯਾਲੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਸਨ। 29 ਅਵੀਲ-ਮਰੋਦਕ ਨੇ
ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆ ਂਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਕੀਨ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਿਠਆ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਿਜਉਂਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਧਾ। 30 ਇਉਂ
ਅਵੀਲ ਮਰੋਦਕ ਨੇ ਰਿਹੰਦੀ ਉਮਰ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ
ਿਦੱਤਾ।
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1

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ

ਆਦਮ ਤੋਂ ਨੂਹ ਤੀਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਇਤਹਾਸ

ਆਦਮ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ ਸੇਥ,
ਅਨੋਸ਼, ਕੇਨਾਨ, ਮਹਲਲੇਲ, ਯਰਦ, ਹਨੋਕ, ਮਥੂਸ਼ਲਹ, ਲਾਮਕ,
ਨੂਹ!

4 ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਤੇ ਯਾਫ਼ਥ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।

ਯਾਫ਼ਥ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

5 ਗੋਮਰ, ਮਾਗੋਗ, ਮਾਦਈ, ਯਾਵਾਨ, ਤੁਬਲ, ਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੀਰਾਸ ਅਗੋਂ
ਯਾਫ਼ਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
6 ਅਤੇ ਗੋਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਸ਼ਕਨਜ਼, ਰੀਫਥ ਅਤੇ ਤੋਂਗਰਮਾਹ। 7

ਯਾਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਹ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼, ਿਕੱਤੀਮ ਅਤੇ ਦੋਦਾਨੀਮ ਸਨ।

ਹਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

8 ਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਕੂਸ਼, ਿਮਸਰਿਯਮ, ਪੂਟ ਅਤੇ ਕਨਾਨ।
9 ਅਤੇ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਬਾ, ਹਵੀਲਾਹ, ਸਬਤਾ, ਰਅਮਾਹ, ਅਤੇ ਸਬਤਕਾ
ਸਨ।
ਅਤੇ ਰਅਮਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਅਤੇ ਦਦਾਨ ਸਨ।
10 ਅਤੇ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਚੋ ਿਨਮਰੋਦ ਜੰਿਮਆ ਜੋ ਿਕ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀ ਹੋਇਆ।
11 ਿਮਸਰਿਯਮ (ਿਮਸਰੀ) ਲੂਦੀਮ, ਅਨਾਮ, ਲਹਾਬੀਮ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤੂਹੀਮ ਦਾ।
12 ਪਤਰੁਸੀਮ, ਕਸਲੁਹੀਮ ਅਤੇ ਕਫ਼ਤੋਰੀਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। (ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਕਸਲੁਹੀਮ ਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।)
13 ਸੀਦੋਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਕਨਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਨਾਨ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਕਨਾਨ ਹੇਬੀਆ ਂਦਾ ਵੀ ਿਪਤਾ ਸੀ। 14 ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ, ਅਮੋਰੀ ਿਗਰਗਾਸ਼ੀ
ਲੋਕ, 15 ਿਹੱਵੀ ਅਤੇ ਅਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀ ਲੋਕ 16 ਅਤੇ ਅਰਵਾਦੀ, ਸਮਾਰੀ
ਅਤੇ ਹਮਾਥੀ।

ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

17 ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਏਲਾਮ, ਅੱਸ਼ੂਰ, ਅਰਪਕਸਦ, ਲੂਦ ਅਰਾਮ। ਅਰਾਮ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਊਸ, ਹੂਲ, ਗਥਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕ ਸਨ।
18 ਅਰਪਕਸਦ ਸ਼ਾਲਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਬਰ ਸੀ।
19 ਏਬਰ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਉਂ ਪਲਗ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਲੋਕ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਲਗ ਦਾ ਭਰਾ ਯਾਕਟਾਨ ਸੀ। 20 (ਅਤੇ ਯਾਕਟਾਨ ਅਲਮੋਦਾਦ, ਸ਼ਾਲਫ਼,
ਹਸਰਮਾਵਥ ਅਤੇ ਯਾਰਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। 21 ਅਤੇ ਹਦੋਰਾਮ, ਊਜ਼ਾਲ ਦੇ
ਿਦਕਲਾਹ, 22 ਏਬਾਲ, ਅਬੀਮਾਏਲ, ਸਬਾ, 23 ਓਫ਼ੀਰ, ਹਵੀਲਾਹ ਅਤੇ
ਯੋਬਾਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਕਟਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।)
24 ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਇਉਂ ਸਨ: ਅਪਰਕਸਦ, ਸਾਲਹ, 25 ਏਬਰ,
ਪਲਗ, ਰਊ, 26 ਸਰੂਗ, ਨਾਹੋਰ, ਤਾਰਹ, 27 ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ। (ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।)

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਘਰਾਣਾ

28 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸ਼ਮਾਏਲ। 29 ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ:
ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਨਬਾਯੋਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ
ਸਨ: ਕੇਦਾਰ, ਅਦਬੇਲ, ਿਮਬਸਾਮ, 30 ਿਮਸ਼ਮਾ, ਦੂਮਾਹ, ਮੱਸਾ, ਹਦਦ,

ਤੇਮਾ, 31 ਯਟਰੂ, ਨਾਫ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਦਮਾਹ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਦੀ
ਔਲਾਦ ਸੀ।
32 ਕਤੂਰਾਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਜਮਰਾਨ, ਯਾਕਸਾਨ,
ਮਦਾਨ ਿਮਦਯਾਨ, ਿਯਸ਼ਬਾਕ ਤੇ ਸ਼ੁਆਹ ਨੂੰ ਜੰਿਮਆ।
ਅਤੇ ਯਾਕਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਬਾ ਅਤੇ ਦਦਾਨ ਸਨ।
33 ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਏਫ਼ਾਹ, ਏਫ਼ਰ, ਹਨੋਕ, ਅਬੀਦਾ ਅਤੇ
ਅਲਦਾਆਹ। ਇਹ ਸਭ ਕਤੂਰਾਹ ਦੇ ਉਤਰਿਧਕਾਰੀ ਸਨ।

ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ

34 ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸਨ।
35 ਏਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਅਲੀਫ਼ਾਜ਼, ਰਊੇਲ, ਯਊਸ਼, ਯਅਲਾਮ ਅਤੇ
ਕੋਰਹ।
36 ਅਲੀਫ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਤੇਮਾਨ, ਓਮਾਰ, ਸਫ਼ੀ, ਗਅਤਾਮ, ਕਨਜ਼ ਿਤਮਨਾ
ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ ਸਨ।
37 ਰਊੇਲ ਦੇ ਨਹਥ, ਜ਼ਰਹ, ਸ਼ੱਮਾਹ ਅਤੇ ਿਮੱਜ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।

ਸੇਈਰ ਤੋਂ ਅਦੋਮੀ

38 ਸੇਈਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੋਟਾਨ, ਸ਼ੋਬਾਲ, ਿਸਬਓਨ, ਅਨਾਹ, ਦੀਸ਼ੋਨ, ਏਸਰ
ਅਤੇ ਦੀਸ਼ਾਨ ਸਨ।
39 ਲੋਟਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਹੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮਾਮ ਸਨ। ਲੋਟਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਸੀ
ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਿਤਮਨਾ ਸੀ।
40 ਸ਼ੋਬਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਅਲਯਾਨ, ਮਾਨਹਥ, ਏਬਾਲ, ਸਫ਼ੀ ਤੇ ਓਨਾਮ।
ਿਸਬਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਯ੍ਯਾਹ ਅਤੇ ਅਨਾਹ ਸਨ।
41 ਅਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਸ਼ੋਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਸ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ:
ਹਮਰਾਨ, ਅਸ਼ਬਾਨ, ਿਯਥਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਨ।
42 ਏਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਹਾਨ, ਜ਼ਅਵਾਨ ਅਤੇ ਯਅਕਾਨ ਸਨ।
ਦੀਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਊਸ ਅਤੇ ਅਰਾਨ।

ਅਦੋਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

43 ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਅਦੋਮ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ:
ਪਿਹਲਾ ਂਰਾਜਾ ਬਲਾ ਜੋ ਿਕ ਬਓਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਂ
ਿਦਨਹਾਬਾਹ ਸੀ।
44 ਜਦੋਂ ਬਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾ ਂਜ਼ਰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਬਾਬ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਿਣਆ। ਯੋਬਾਬ ਬਸਰਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਸੀ।
45 ਜਦੋਂ ਯੋਬਾਬ ਮਿਰਆ ਤਦ ਹੂਸ਼ਾਮ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। ਹੂਸ਼ਾਮ
ਤੇਮਾਨੀਆ ਂਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ।
46 ਜਦੋਂ ਹੂਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਬਦਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਦਦ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਿਣਆ। ਹਦਦ ਨੇ ਿਮਦਯਾਨ ਨੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਹਦਦ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾ ਂਅਿਵਥ ਸੀ।
47 ਜਦ ਹਦਦ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾ ਂਸਮਲਾਹ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਜੋ ਿਕ
ਮਸਰੇਕਾਹ ਤੋਂ ਸੀ।
48 ਜਦੋਂ ਸਮਲਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਜੋ ਿਕ
ਰਹੋਬੋਥ ਸ਼ਿਹਰ ਯੁਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ।
49 ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਅਕਬੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਆਲ-ਹਾਨਾਨ ਉਸਦੀ
ਥਾਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
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50 ਜਦੋਂ ਬਆਲ-ਹਾਨਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾ ਂਹਦਦ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸੀ ਪਈ। ਹਦਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾ ਂਸੀ ਮਹੇਟਬੇਲ
ਜੋ ਿਕ ਮਟਰੇਦ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਤੇ ਮਟਰੇਦ ਮੇਜ਼ਾਹਾਬ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 51 ਿਫ਼ਰ ਹਦਦ
ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਦੋਮ ਦੇ ਆਗੂ ਿਤਮਨਾ, ਅਲਯਾਹ, ਯਤੇਤ 52 ਆਹਲੀਬਾਮਾਹ, ਏਲਾਹ,
ਪੀਨੋਨ, 53 ਕਨਜ਼, ਤੇਮਾਨ, ਿਮਬਸਾਰ, 54 ਮਗਦੀਏਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ
ਈਰਾਮ ਸਨ। ਇਹ ਅਦੋਮੀ ਆਗੂਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ-ਰਊਬੇਨ, ਿਸ਼ਮਓਨ, ਲੇਵੀ, ਯਹੂਦਾਹ,
ਿਯੱਸਾਕਾਰ, ਜ਼ਬੁਲੂਨ, 2 ਦਾਨ, ਯੂਸੁਫ਼, ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਨਫ਼ਤਾਲੀ,
ਗਾਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ

3 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਏਰ, ਓਨਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਲਾਹ। ਬਥਸ਼ੂਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਮਾ ਂਸੀ ਜੋ ਿਕ ਕਨਾਨਣ ਸੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਏਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 4

ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਪਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰਹ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ। ਇਉਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
5 ਪਰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਸਰੋਨ ਅਤੇ ਹਾਮੂਲ ਸਨ।
6 ਜ਼ਰਹ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਸਨ: ਿਜ਼ਮਰੀ, ਏਥਾਨ, ਹੇਮਾਨ,
ਕਲਕੋਲ ਅਤੇ ਦਾਰਾ।
7 ਿਜ਼ਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਕਰਮੀ ਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਕਾਨ ਸੀ।
ਆਕਾਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਖੁਦ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਲਆਦਂੀਆ।ਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਸਨ।
8 ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਏਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
9 ਹਸਰੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਯਰਹਮੇਲ, ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਲੂਬਾਈ।

ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

10 ਰਾਮ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਨਹਸ਼ੋਨ। ਨਹਸ਼ੋਨ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। 11 ਨਹਸ਼ੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸਲਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬੋਅਜ਼। 12 ਬੋਅਜ਼ ਓਬੇਦ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਓਬੇਦ ਯੱਸੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। 13 ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਬ ਸੀ ਜੋ
ਿਕ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਯੱਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਅਤੇ
ਤੀਜਾ ਿਸ਼ਮਆ ਸੀ। 14 ਨਥਨੇਲ ਯੱਸੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾ ਂਰੱਦਈ
ਸੀ। 15 ਓਸਮ ਛੇਵਾ ਂਅਤੇ ਦਾਊਦ ਉਸਦਾ ਸੱਤਵਾ ਂਪੁੱਤਰ ਸੀ। 16 ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆ ਂਭੈਣਾ ਂਸਰੂਯਾਹ ਅਤੇ ਅਬੀਗੈਲ ਸਨ। ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਅਬਸ਼ਈ, ਯੋਆਬ
ਅਤੇ ਅਸਾਹੇਲ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 17 ਅਮਾਸਾ ਦੀ ਮਾ ਂਅਬੀਗੈਲ ਸੀ ਅਤੇ
ਿਪਉ ਯਥਰ ਜੋ ਿਕ ਇਸ਼ਮਏਲੀ ਸੀ।

ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

18 ਕਾਲੇਬ ਹਸ਼ਰੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਜ਼ੂਬਾਹ ਜੋ
ਿਕ ਯਰੀਓਥ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ। ਅਜ਼ੂਬਾਹ ਨੇ ਯੇਸ਼ਰ, ਸੋਬਾਬ ਅਤੇ
ਅਿਰਦੋਨ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ। 19 ਜਦੋਂ ਅਜ਼ੂਬਾਹ ਮਰ ਗਈ ਤਾ ਂਕਾਲੇਬ ਨੇ
ਅਫਰਾਥ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ,
ਿਜਸ ਦਾ ਨਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੂਰ ਰੱਿਖਆ। 20 ਹੂਰ ਤੋਂ ਊਰੀ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਊਰੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਸਲੇਲ।
21 ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਹਸਰੋਨ 60 ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਮਾਕੀਰ ਦੀ ਧੀ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ। ਮਾਕੀਰ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਹਸਰੋਨ ਨੇ
ਮਾਕੀਰ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਸਗੂਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
22 ਸਗੂਬ, ਯਾਈਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਯਾਈਰ ਕੋਲ ਿਗਲਆਦ ਦੇਸ ਿਵੱਚ 23
ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ। 23 ਪਰ ਗਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨੇ ਯਾਈਰ ਦੇ ਨਗਰਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ
ਕਨਾਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਿਪੰਡਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਿਥਆ ਿਲਆ।
ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਹ 60 ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ
ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।

24 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਰੋਨ ਕਾਲੇਬ ਅਫਰਾਥਾਹ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮਰ ਿਗਆ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅੱਿਬਯਾਹ ਨੇ ਉਸਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ, ਿਜਸਦਾ ਨਾ ਂਅਸ਼ਹੂਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਅੱਸ਼ਹੂਰ ਤਕੋਆ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਬਿਣਆ।

ਯਰਹਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

25 ਹਸ਼ਰੋਨ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਯਰਹਮੇਲ ਸੀ ਅਤੇ ਯਰਹਮੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸਨ: ਰਾਮ, ਬੂਨਾਹ, ਓਰਨ, ਓਸਮ ਅਤੇ ਅਿਹੱਯਾਹ। ਰਾਮ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 26 ਯਰਹਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਉਂ ਸੀ
ਅਟਾਰਾਹ। ਉਹ ਓਨਾਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ।
27 ਯਰਹਮੇਲ ਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੇ ਮਅਸ, ਯਾਮੀਨ ਤੇ ਏਕਰ ਿਤੰਨ
ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
28 ਓਨਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਸ਼ੰਮਈ ਤੇ ਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਮਈ ਦੇ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ
ਅਬੀਸ਼ੂਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
29 ਅਬੀਸ਼ੂਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਬੀਹੈਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ
ਹੋਏ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਾਉਂ ਸੀ ਅਹਬਾਨ ਅਤੇ ਮੋਲੀਦ।
30 ਨਾਦਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸਲਦ ਅਤੇ ਅੱਪਇਮ। ਸਲਦ ਿਬਨ ਔਲਾਦ ਹੀ
ਮਰ ਿਗਆ।
31 ਅੱਪਇਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਯਸ਼ਈ ਅਤੇ ਿਯਸ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ
ਸ਼ੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਹਲਈ।
32 ਯਾਦਾ ਸ਼ੰਮਈ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਦਾ ਦੇ ਯਥਰ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਯਥਰ ਵੀ ਬੇਔਲਾਦਾ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ।
33 ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਪਲਥ ਅਤੇ ਜ਼ਾਜ਼ਾ ਇਹ ਯਰਹਮੇਲ ਕੀ
ਕੁਲਪੱਤ੍ਰੀ ਸੀ।
34 ਸ਼ੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਧੀਆ ਂਸਨ। ਸ਼ੇਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ
ਿਮਸਰੀ ਸੇਵਕ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਉਂ ਸੀ ਯਰਹਾ। 35 ਸ਼ੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ
ਯਰਹਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ,
ਿਜਸਦਾ ਨਾ ਂਅੱਤਈ ਸੀ।
36 ਅੱਤਈ ਨਾਥਾਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। 37

ਜ਼ਾਬਾਦ ਅਫ਼ਲਾਲ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਲਾਲ ਓਬੇਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। 38

ਓਬੇਦ ਯੇਹੂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਯੇਹੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਸੀ। 39 ਅਜ਼ਰਯਾਹ
ਹਲਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਲਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਾਸਾਹ ਸੀ। 40 ਅਲਾਸਾਹ
ਿਸਸਮਾਈ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਸਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੂਮ ਸੀ। 41 ਸ਼ੱਲੂਮ
ਯਕਮਯਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਯਕਮਯਾਹ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।

ਕਾਲੇਬ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ

42 ਕਾਲੇਬ ਯਰਹਮੇਲ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਸਦਾ
ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੀਫ਼ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਕਾਲੇਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
43 ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਕੋਰਹ, ਤੱਪੁਅਹ, ਰਕਮ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ। 44 ਸ਼ਮਾ
ਰਹਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਰਹਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਕਆਮ ਸੀ। ਰਕਮ ਸ਼ੰਮਈ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਸੀ। 45 ਸ਼ੰਮਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਾਓਨ ਅਤੇ ਮਾਓਨ ਬੈਤ-ਸੂਰ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਸੀ।
46 ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਏਫ਼ਾਹ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਹਾਰਾਨ, ਮੋਸਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ
ਬਣੀ। ਗਾਜ਼ੇਜ਼ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹਾਰਾਨ ਸੀ।
47 ਯਾਹਦਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਗਮ, ਯੋਥਾਮ, ਗੇਸ਼ਾਨ, ਪਲਟ, ਏਫ਼ਾਹ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਅਫ ਸਨ।
48 ਮਅਕਾਹ ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਸੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਬਰ ਅਤੇ ਿਤਰਹਨਾਹ
ਦੀ ਮਾ ਂਬਣੀ। 49 ਮਅਕਾਹ ਸ਼ਅਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਵਾ ਦੀ ਵੀ ਮਾ ਂਬਣੀ। ਸ਼ਅਫ਼
ਮਦਸੰਨਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਵਾ ਮਕਬੇਨਾ ਅਤੇ ਿਗਬਆ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਬਿਣਆ। ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾ ਂਅਕਸਾਹ ਸੀ।
50 ਇਹ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਹੈ। ਹੂਰ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਅਫਰਾਬਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ
ਸ਼ੋਬਾਲ ਜੋ ਿਕ ਿਕਰਯਬ-ਯਆਰੀਮ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ। 51 ਸਲਮਾ
ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰੇਫ਼ ਬੈਤਗਾਦੇਰ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ।
52 ਿਕਰਯਥ-ਯਆਰੀਮ ਦੇ ਿਪਤਾ ਸ਼ੋਆਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਹਾਰੋਆਹ,
ਮਨੁਹੋਥ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ, 53 ਿਕਰਯਥ-ਯਆਰੀਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ:
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ਿਯਬਰੀ, ਪੂਥੀ, ਸ਼ੁਮਾਥੀ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਰਾਈ। ਸਾਰਆਥੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਉਲੀ
ਿਮਸ਼ਰਾਈਆ ਂਤੋਂ ਆਏ।
54 ਸਾਲਮਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ: ਬੈਤਲਹਮ, ਨਟਫੂ਼ਾਥ ਅਤੇ ਅਟਰੋਥ ਬੈਤ
ਯੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਨਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਾਈ ਲੋਕ, 55 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਲਖਾਰੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਜਹੜੇ ਯਅਬੇਨ, ਤੀਰਆਥ, ਿਸ਼ਮਆਥ ਅਤੇ ਸੂਕਾਥ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਿਲਖਾਰੀ ਉਹ ਕੀਨੀ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਹੰਮਾਥ, ਬੇਤ-
ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।

ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ

ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਹਬਰੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਸੂਚੀ ਇਉਂ ਹੈ:
ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨੋਨ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਅਹੀਨੋਅਮ ਸੀ

ਜੋ ਿਕ ਿਯਜ਼ਰੇਲ ਤੋਂ ਸੀ।
ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਿਨੇਏਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਅਬੀਗੈਲ ਸੀ ਜੋ
ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਕਰਮਲ ਤੋਂ ਸੀ।
2 ਉਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਂਸੀ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ। ਉਹ ਮਅਕਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਇਹ ਗਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤਲਮਈ ਦੀ ਧੀ ਸੀ।
ਦਾਊਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਹੱਗੀਥ ਸੀ।
3 ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਂਪੁੱਤਰ ਸ਼ਫਟਯਾਹ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਅਬੀਟਾਲ ਸੀ।
ਉਸ ਦਾ ਛੇਵਾ ਂਪੁੱਤਰ ਿਯਥਰਆਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਅਗਲਾਹ ਸੀ।

4 ਦਾਊਦ ਦੇ ਇਹ ਛੇ ਪੁੱਤਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ।
ਉਸ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। 5 ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੇ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 33 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਜਹੜੇ
ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਨ:

(ਦਾਊਦ) ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਥਸ਼ੂਆ, ਅੰਮੀਏਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਬਥਸ਼ੂਆ ਨੇ ਚਾਰ
ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਆ, ਸ਼ੋਬਾਬ, ਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੰਮੇ। 6 ਦਾਊਦ ਦੇ 9 ਹੋਰ
ਪੁਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਸਨ: ਿਯਬਹਾਰ, ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ, ਅਲੀਫ਼ਾਲਟ, ਨੋਗਹ, ਨਫ਼ਗ,
ਯਾਫ਼ੀਆ, ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ, ਅਲਯਾਦਾ ਅਤੇ ਅਲੀਫ਼ਲਟ। 9 ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸੀਆ ਂਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅਤੇ
ਤਾਮਾਰ ਨਾ ਂਦੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

10 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਬੀਯਾਹ। ਅਬੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸਾ ਦਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ। 11

ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਅਤੇ ਯੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਸੀ। ਅਤੇ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਯੋਆਸ਼। 12 ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਮਸਯਾਹ
ਅਤੇ ਅਮਸਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਯੋਥਾਮ। 13

ਯੋਥਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਆਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਨੱਸ਼ਹ। 14 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮੋਨ ਅਤੇ
ਆਮੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸੀਯਾਹ ਸੀ।
15 ਅਤੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਵੇਂ ਹੈ: ਉਸਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਯਹੋਯਕੀਮ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸੀ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਸ਼ੱਲੂਮ।
16 ਯਹੋਯਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ: ਯਕਾਨਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ।

ਬਾਬਲ ਦੀ ਿਹਰਾਸਤ ਉਪਰੰਤ ਦਾਊਦ ਦਾ ਘਰਾਣਾ

17 ਇਹ ਪੱਤ੍ਰੀ ਹੈ ਯਕਾਨਯਾਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਯਕਾਨਯਾਹ ਬੇਬੀਲੋਨ
ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਇਵੇਂ ਹੈ:
ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ, 18 ਮਲਕੀਰਾਮ, ਫ਼ਦਾਯਾਹ ਸ਼ਨੱਸਰ, ਯਕਮਯਾਹ, ਹੋਸ਼ਾਮਾ
ਅਤੇ ਨਦਬਯਾਹ।
19 ਫ਼ਦਾਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਸਨ। ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸਨ ਮਸੁੱਲਾਮ ਅਤੇ ਹਨਨਯਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਸ਼ਲੋਮੀਥ। 20

ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਸਨ: ਹਸ਼ੁਬਾਹ,
ਓਹਲ, ਬਰਕਯਾਹ, ਹਸਦਯਾਹ ਅਤੇ ਯੂਸ਼ਬ-ਹਸਦ।

21 ਹਨਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਲਟਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਿਯਸਅਯਾਹ ਅਤੇ ਿਯਸਅਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਂਸੀ ਰਫ਼ਾਯਾਹ। ਤੇ ਰਫਾਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਨਾਨ, ਅਰਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਓਬਦਯਾਹ ਤੇ ਓਬਦਯਾਹ ਦਾ
ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
22 ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਉਂ ਹੈ: ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਅਯਾਹ। ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਦੇ 6 ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਸ਼ਅਮਾਹ, ਹੱਟਸੂ਼,
ਿਯਗਾਲ, ਬਾਰੀਅਹ, ਨਅਰਯਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫ਼ਾਟ।
23 ਨਅਰਯਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਅਲਯੋਏਨਈ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ
ਅਜ਼ਰੀਕਾਮ।
24 ਅਲਯੋਏਨਈ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 7 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ: ਹੋਦੈਯਾਹ, ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ,
ਫ਼ਲਾਯਾਹ, ਅੱਕੂਬ, ਯੋਹਾਨਾਨ, ਦਲਾਯਾਹ ਅਤੇ ਅਨਾਨੀ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਇਵੇਂ ਹੈ:
ਪਰਸ, ਹਸਰੋਨ, ਕਰਮੀ, ਹੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਬਾਲ।
2 ਸ਼ੋਬਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਰਆਯਾਹ ਅਤੇ ਰਆਯਾਹ ਯਹਥ ਦਾ

ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹਬ ਅਹੂਮਈ ਅਤੇ ਲਹਦ ਦਾ ਿਪਤਾ।
3 ਏਟਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਿਯਜ਼ਰੇਲ, ਿਯਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਿਯਦਬਾਸ਼। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇੱਕ
ਭੈਣ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਉਂ ਸੀ ਹੱਸਲਲਪੋਨੀ।
4 ਫਨੂਏਲ ਗਦੋਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜ਼ਰ ਹੂਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਹੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੂਰ ਅਫ਼ਰਾਥਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ
ਅਫ਼ਰਾਥਾਹ ਬੈਤਲਹਮ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ।
5 ਤਕੋਆ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆ ਂ2 ਬੀਵੀਆ ਂਸਨ। ਅਸ਼ਹੂਰ
ਦੀਆ ਂਬੀਵੀਆ ਂਦੇ ਨਾ ਂਸੀ ਹਲਾਹ ਅਤੇ ਨਅਰਾਹ। 6 ਨਅਰਾਹ ਦੇ ਘਰ
ਅਹੁੱਜ਼ਾਮ, ਹੇਫ਼ਰ, ਤੇਮਨੀ ਅਤੇ ਹਾਅਹਸ਼ਤਾਰੀ ਜੰਮੇ ਜੋ ਨਅਰਾਹ ਤੇ ਅਸ਼ਹੂਰ
ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 7 ਹਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਸੀ: ਸਰਥ, ਿਯਸਹਰ,
ਅਥਨਾਨ ਅਤੇ ਕੋਸ। 8 ਕੋਸ ਤੋਂ ਆਨੂਬ, ਸੋਬੇਬਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕੋਸ
ਅਹਰਹੇਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦਾ ਵੀ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਅਹਰਹੇਲ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਹਾਰੁਮ ਸੀ।
9 ਯਅਬੇਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਨੇ

ਆਿਖਆ, “ਉਸਦਾ ਨਾ ਂਯਅਬੇਸ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ
ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸਹਾਿਰਆ ਸੀ।” 10 ਯਅਬੇਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਰਦਾਨ
ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਨੂੰ ਵੱਧਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ।” ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸ ਦੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ

11 ਕਲੂਬ ਸ਼ੂਹਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਲੂਬ ਮਹੀਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਮਹੀਰ
ਅਸ਼ਤੋਂਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। 12 ਅਸ਼ਤੋਨ ਬੈਤਰਾਫ਼ਾ ਦਾ ਪਾਸੇਅਹ, ਅਤੇ ਤਿਹੰਨਾਹ
ਦਾ ਿਪਉ ਸੀ। ਤਿਹੰਨਾਹ, ਈਰ-ਨਾਹਾਸ਼ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਹ ਰੇਕਾਹ ਦੇ
ਮਨੁੱਖ ਸਨ।
13 ਕਨਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਸੀ ਆਥਨੀਏਲ ਅਤੇ ਸਰਾਯਾਹ। ਆਥਨੀਏਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਹਥਥ ਅਤੇ ਮਓਨੋਥਈ। 14 ਮਓਨੋਥਈ ਆਫ਼ਰਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਸੀ।
ਸਰਾਯਾਹ ਯੋਆਬ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਯੋਆਬ ਗੇ-ਹਰਾਸ਼ੀਮ ਨਗਰ ਦਾ
ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਂਇਸ ਲਈ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ
ਮਾਿਹਰ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ।
15 ਕਾਲੇਬ ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਈਰੂ, ਏਲਾਹ
ਅਤੇ ਨਅਮ। ਏਲਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਨਜ਼ ਸੀ।
16 ਜ਼ੀਫ, ਜ਼ੀਫਾਹ, ਤੀਰਯਾ ਤੇ ਅਸਰੇਲ ਯਹੱਲਲੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
17 ਅਜ਼ਰਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਯਥਰ, ਮਰਦ, ਏਫਰ ਅਤੇ ਯਾਲੋਨ। ਮਰਦ
ਿਮਰਯਮ, ਸ਼ੰਮਈ ਅਤੇ ਿਯਸ਼ਬਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਿਯਸ਼ਬਹ ਅਸ਼ਤਮੋਆ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਸੀ। ਮਰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਰਦ, ਹਬਰ, ਅਤੇ
ਜ਼ਨੋਅਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਗਦੋਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਯਰਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਬਰ ਸੋਕੋ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਕੂਥੀਏਲ ਜ਼ਨੋਅਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਿਬਥਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਸੀ
ਜੋ ਿਕ ਿਮਸਰੀ ਸੀ।
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19 ਨਹਮ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਸੀ। ਮਰਦ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਈਲਾਹ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਮੋਆ ਦੇ ਿਪਤਾ ਸਨ। ਕਈਲਾਹ
ਗਮੀਂ ਚੋ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਮੋਆ ਮਅਕਾਥੀ ਚੋ ਸੀ। 20 ਅਮਨੋਨ, ਿਰੰਨਾਹ,
ਬਨ-ਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਤੀਲੋਨ ਸ਼ੀਮੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
ਅਤੇ ਿਯਸ਼ਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੋਹੇਥ ਅਤੇ ਬਨ-ਜ਼ੋਹੇਥ ਸਨ।
21 ਸ਼ੇਲਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਲਾਹ ਕੋਲ ਏਰ, ਲਅਦਾਹ,
ਯੋਕੀਮ, ਕੋਜ਼ੇਬਾ ਦੇ ਆਦਮੀ, ਯੋਆਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰਾਫ਼ ਸਨ। ਏਰ ਲੇਕਾਹ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਸੀ। ਲਅਦਾਰ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਅਸ਼ਬੇਆ ਿਵਖੇ ਿਲਨਨ ਦੇ
ਕਾਿਮਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਯੋਆਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰਾਫ ਨੇ
ਮੋਆਬੀ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ
ਪਰਤ ਗਏ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖਤਾ ਂਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਹਨ। 23 ਸ਼ੇਲਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਘੁਿਮਆਰ ਸਨ। ਉਹ ਨਟਾਈਮ ਅਤੇ ਗਦੇਰਾਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ

24 ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਨਮੂਏਲ, ਯਾਮੀਨ, ਯਰੀਬ, ਜ਼ਰਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਸਨ। 25 ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ੱਲੁਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਮਬਸਾਮ ਤੇ ਿਮਬਸਾਮ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਮਸ਼ਮਾ।
26 ਿਮਸ਼ਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੰਮੂਏਲ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੱਕੂਰ ਤੇ ਜ਼ੱਕੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ ਿਸ਼ਮਈ। 27 ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ 16 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 6 ਧੀਆ ਂਸਨ ਪਰ ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ
ਭਰਾਵਾ ਂਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ
ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕੁਲਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਵਾਗਂ ਬਹੁਤੀਆਂ
ਵੱਡੀਆ ਂਨਹੀਂ ਸਨ।
28 ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਬਏਰਸ਼ਬਾ, ਮੋਲਾਦਾਹ, ਹਸਰ-ਸ਼ੂਆਲ 29

ਿਬਲਹਾਹ ਿਵੱਚ, ਅਸਮ, ਤੋਲਾਦ, 30 ਬਥੂਏਲ, ਹਾਰਮਾਹ, ਿਸਕਲਗ, 31

ਬੈਤ-ਮਰਕਾਬੋਥ ਿਵੱਚ, ਹਸਰ ਸੂਸੀਮ, ਬੈਤ-ਿਬਰਈ ਅਤੇ ਸ਼ਅਰਇਮ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਹ ਤੀਕ ਰਹੇ। 32 ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੰਜ ਿਪੰਡ ਸਨ: ਏਟਾਮ, ਆਿਯਨ, ਿਰੰਮੋਨ, ਤੋਂਕਨ ਅਤੇ
ਆਸ਼ਾਨ। 33 ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਿਹਰਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਪੰਡ ਬਅਲ ਤੀਕ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਿਖਆ।
34 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ, ਇਉਂ ਸੀ: ਮਸ਼ੋਬਾਬ,
ਯਮਲੇਕ, ਅਮਸਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸ਼ਾਹ, ਯੋਏਲ ਅਤੇ ਯੋਿਸ਼ਬਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੇਹੂ, ਿਸ਼ਰਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਿਸ਼ਬਯਾਹ, ਅਸੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਰਾਹ,
ਅਲਯੋਇਨਈ, ਯਅਕੇਬਾਹ, ਯਸੋਹਾਯਾਹ, ਅਸਾਯਾਹ, ਅਦੀਏਲ,
ਿਯਸੀਿਮਏਲ, ਬਨਾਯਾਹ, ਅਤੇ ਿਸ਼ਫ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੀਜ਼ਾ। ਿਸ਼ਫ਼ਈ ਅੱਲੋਨ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਲੋਨ ਯਦਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਦਾਯਾਹ ਿਸ਼ਮਰੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਰੀ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। 39 ਇਹ ਲੋਕ

ਗਦੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਅਤੇ
ਪਸ਼ੂਆ ਂਲਈ ਚਾਰਾਦਂਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਗਏ। 40 ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹਰੇ
ਮੈਦਾਨ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਖੂਬ ਚਰਾਦਂਾ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ-ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਹੀ
ਸ਼ਾਤਂਮਈ ਤੇ ਅਮਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ
ਸਨ। 41 ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਿਰਆ ਜਦੋਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗਦੋਰ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਹਾਮੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਾਮੀਆਂ
ਦੇ ਤੰਬੂਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਊਨੀਮੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੇ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਮਊਨੀਮ ਨਹੀਂ
ਵਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉੱਥੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਲਈ ਚਰਾਦਂਾ ਂਸਨ।

42 ਿਸ਼ਮਾਓਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 500 ਮਨੁੱਖ ਸੇਈਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼
ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਯਸ਼ਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਨ:
ਪਲਟਯਾਹ, ਨਅਰਯਾਹ, ਰਫ਼ਾਯਾਹ ਅਤੇ ਉਜ਼ੀਏਲ ਸਨ। ਉਹ ਓਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੱਧ ਲੜੇ। 43 ਉੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਅਮਾਲੇਕੀ ਲੋਕ ਹੀ
ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਸ਼ਮਾਓਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਅੱਜ
ਤੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਿਸ਼ਮਾਓਨੀ ਲੋਕ ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।

ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਰਊਬੇਨ ਸੀ। ਰਊਬੇਨ ਨੂੰ ਪਿਹਲੋਠਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਵਸੇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ

ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਝਂਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਰਊਬੇਨ
ਦਾ ਨਾ ਂਇਉਂ ਕੁਲ ਪੱਤ੍ਰੀ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੋਠੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਿਗਿਣਆ ਜਾਦਂਾ। ਯਹੂਦਾਹ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ
ਲੋਕ ਆਗੂ ਬਣੇ। ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ।

ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਹਨੋਕ, ਫ਼ੱਲੂ, ਹਸਰੋਨ ਅਤੇ ਕਰਮੀ ਸਨ।
4 ਯੋਏਲ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਗੋਗ
ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਗੋਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਸੀ। 5 ਮੀਕਾਹ ਿਸ਼ਮਈ
ਦਾ ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਆਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਆਲ ਸੀ। 6

ਬਆਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਏਰਾਹ। ਬਏਰਾਹ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਤਲਗਥ-
ਿਪਲਨਅਸਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਥਰਾਹ ਰਊਬੇਨੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ।
7 ਯੋਏਲ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਮੁਤਾਬਕ ਓਵੇਂ ਹੀ ਦਰਜ
ਗਏ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ:
ਯਈੇਏਲ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਫ਼ੇਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਬਲਆ। 8 ਬਲਆ
ਆਜ਼ਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਜ਼ ਸ਼ਮਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਆ ਯੋਏਲ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਰੋਏਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਨਬੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਆਲ ਮਓਨ
ਤੀਕ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। 9 ਬਲਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਨੁਕਰ ਤੀਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ,
ਜੋ ਿਕ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ
ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਸ਼ੂ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। 10 ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਲਆ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਹਗਰੀਆ ਂਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਗਲਆਦ
ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਰਹੇ ਜੋ ਓਥੋਂ ਦੇ
ਹਗਰੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਨ।

ਗਾਦ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

11 ਗਾਦ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਵਸੇ। ਇਹ ਗਾਦੀ ਲੋਕ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਤੇ ਸਲਕਾਹ
ਤੀਕ ਵਸੇ। 12 ਯੋਏਲ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਆਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਦੂਜਾ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਯਅਨਈ ਆਗੂ ਬਿਣਆ। 13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਘਰਾਿਣਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਇਉਂ ਸਨ: ਮੀਕਾਏਲ, ਮਸ਼ੂੱਲਾਮ,
ਸ਼ਬਾ, ਯੋਰਈ, ਯਅਕਾਨ, ਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਏਬਰ। 14 ਇਹ ਅਬੀਹਿਯਲ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ। ਅਬੀਹਿਯਲ ਹੂਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੂਰੀ ਯਾਰੋਅਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਯਾਰੋਆਹ ਿਗਲਆਦ ਦਾ। ਿਗਲਆਦ ਮੀਕਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਮੀਕਾਏਲ ਯਸ਼ੀਸ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਸ਼ੀਸ਼ਈ ਯਹਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਯਹਦੋ ਬੂਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 15 ਅਬਦੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਹੀ ਅਤੇ
ਅਬਦੀਏਲ ਗੂਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦਾ ਆਗੂ
ਸੀ।
16 ਗਾਦ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ
ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸੀਮਾ ਤਾਈਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਚਰਾਦਂਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।
17 ਯੋਥਾਮ ਅਤੇ ਯਰਾਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਦਨੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ
ਗਾਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀਆ ਂਕੁੱਲ ਪੱਤ੍ਰੀਆ ਂਿਲਖੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ
ਯੋਥਾਮ ਉਨ੍ਹੀ ਿਦਨੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਯਰਾਬੁਆਮ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ।

ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਿਸਪਾਹੀ

18 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 44,760 ਬਹਾਦਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਕੋਲ
ਤਲਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਢਾਲਾ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਰਾ ਂਅਤੇ ਕਮਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸਨ।
19 ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਗਰੀਆ,ਂ ਯਟਰੂ, ਨਾਫ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਨੋਦਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ
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ਕੀਤੀ। 20 ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਮਨੱਸ਼ਹ, ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹਾ ਂਤੋਂ ਸਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ
ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਗਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਗਰੀ ਮਨੁੱਖਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ
ਹਗਰੀਆ ਂਦਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ। 21 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਗਰੀਆਂ
ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਲੈ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 50,000 ਊਠ 2,50,000 ਭੇਡਾ,ਂ 2,000 ਗਧੇ
ਅਤੇ 1,00,000 ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਿਲਆ ਭਾਵ ਲੈ ਗਏ। 22 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਹਗਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਯੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਿਫ਼ਰ ਮਨੱਸ਼ਹ, ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹਗਰੀਆ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆ ਂਵਜੋਂ ਬੇਬੀਲੋਨ ਨੂੰ ਿਲਜਾਏ ਜਾਣ
ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ।

23 ਮਨੱਸ਼ਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ
ਰਹੇ। ਉਹ ਬਾਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਅਲ-ਹਰਮੋਨ, ਸਨੀਰ ਅਤੇ ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਤੀਕ
ਵੱਧਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਦਲ ਬਣ ਗਏ।

24 ਮਨੱਸ਼ਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ: ਏਫ਼ਰ, ਿਯਸ਼ਈ, ਅਲੀਏਲ, ਅਜ਼ਰੀਏਲ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ,
ਹੋਦਵਯਾਹ, ਯਹਦੀਏਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹਾਦੁਰ ਵੀਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ
ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ
ਆਗੂ। 25 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

26 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪੂਲ ਨੂੰ ਉਕਸਾਿਰਆ ਉਹ
ਿਤਲਗਥ ਿਪਲਨਸਰ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਅਤੇ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਲਿੜਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਹਲਹ, ਹਾਬੋਰ, ਹਾਰਾ, ਅਤੇ ਗੋਜ਼ਾਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਿਗਆ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੀਕ ਵੀ ਓੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

ਲੇਵੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

ਲੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਸਨ: ਗੋਰਸ਼ੇਨ, ਕਹਾਥ ਅਤੇ ਮਰਾਰੀ।
2 ਅਮਰਾਮ, ਿਯਸਹਾਰ, ਹਬਰੋਨ ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਅੱਗੋਂ ਕਹਾਥ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸਨ।

3 ਅਮਰਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਹਾਰੂਨ, ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਿਮਰਯਮ।
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਬ, ਅਬੀਹੂ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਸਨ। 4

ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਅਬੀਸ਼ੂਆ ਦਾ। 5

ਅਬੀਸ਼ੂਆ ਬੁੱਕੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਕੀ ਉਜ਼ੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। 6 ਉਜ਼ੀ
ਜ਼ਰਹਯਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਾਯੋਥ ਸੀ। 7 ਮਰਾਯੋਥ
ਅਮਰਯਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰਯਾਹ ਤੋਂ ਅਹੀਟਬੂ ਜੰਿਮਆ। 8

ਅਹੀਟਬੂ ਸਾਦੋਕ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਾਅਸ ਸੀ। 9

ਅਹੀਮਾਅਸ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਸਾਹ ਯੋਹਾਨਾਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
10 ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਯੋਹਾਨਾਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। (ਇਹ ਉਹੀ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ
ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।) 11 ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਅਮਰਯਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਤੇ
ਅਮਰਯਾਹ ਅਹੀਟਬੂ ਦਾ। 12 ਅਹੀਟਬੂ ਤੋਂ ਸਾਦੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਦੋਕ
ਤੋਂ ਸ਼ੱਲੂਮ। 13 ਸ਼ੱਲੂਮ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ
ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ। 14 ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਸਰਾਯਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਾਯਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਸੀ।
15 ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਿਪਆ, ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਨਬੁਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ।

ਲੇਵੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

16 ਲੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੇਰਸ਼ੋਮ, ਕਹਾਬ ਅਤੇ ਮਰਾਰੀ ਸਨ।
17 ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਿਲਬਨੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਸੀ।
18 ਕੋਹਾਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਾਮ, ਿਯਸਹਾਰ, ਹਬਰੋਨ ਤੇ ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਸਨ।
19 ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਮਹਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੀ।
ਇਹ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪਤਰਾ ਂਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ:
20 ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੀ: ਿਲਬਨੀ ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਲਬਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹਥ ਤੇ ਯਹਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਂਸੀ ਿਜ਼ੰਮਾਹ।
21 ਿਜ਼ੰਮਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸੀ ਯੋਆਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਂਸੀ
ਇੱਦੋ। ਇੱਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰਹ ਤੇ ਜ਼ਰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਅਥਰਈ ਸੀ।
22 ਕਹਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਇਉਂ ਸਨ: ਕਹਾਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ
ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਰਹ। ਅੱਸੀਰ ਕੋਰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 23

ਅੱਸੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਕਾਨਾਹ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਯਾਸਾਫ਼ ਤੇ ਉਸਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਰ ਸੀ। 24 ਅਸੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਹਥ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਊਰੀਏਲ। ਊਰੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਂਉਜ਼ੀਯਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ
ਸ਼ਾਊਲ ਸੀ।
25 ਅਲਕਾਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਸਈ ਅਤੇ ਅਹੀਮੋਥ ਸਨ। 26 ਸੋਫ਼ਈ
ਅਲਕਾਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਨਹਥ ਸੋਫ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। 27 ਅਲੀਆਬ
ਨਹਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਯਹੋਰਾਮ ਅਲੀਆਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਲਕਾਨਾਹ
ਯਰੋਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਮੂਏਲ ਅਲਕਾਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 28 ਸ਼ਮੂਏਲ ਦਾ
ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਏਲ ਅਤੇ ਅਬੀਯਾਹ ਸੀ।
29 ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਵੇਂ ਸਨ: ਮਹਲੀ ਮਰਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਹਲੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਲਬਨੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਜ਼ਾਹ ਸੀ।
30 ਉੱਜ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਆ ਤੇ ਹੱਗੀਯਾਹ ਿਸ਼ਮਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਸਾਯਾਹ ਹੱਗੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।

ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ

31 ਇਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ
ਸੰਗੀਤਕਾਰਾ ਂਵਜੋਂ ਥਾਿਪਆ ਜਦੋਂ ਿਕ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਸਥਾਨ
ਉੱਪਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 32 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਿਵਖੇ ਭਜਨ ਅਤੇ
ਧਾਰਿਮਕ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਵੀ ਕਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਓੱਥੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਤੀਕ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆਂ
ਿਬਧੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

33 ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ ਸਭਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਗੀਤ
ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ:

ਕੋਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ: ਹੇਮਾਨ ਗੱਵਯਾ। ਹੇਮਾਨ ਯੋਏਲ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੋਏਲ ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 34 ਸ਼ਮੂਏਲ ਅਲਕਾਨਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਅਲਕਾਨਾਹ ਯਰੋਹਾਮ ਦਾ। ਯਰੋਹਾਮ ਅਲੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ
ਅਲੀਏਲ ਤੋਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 35 ਤੋਆਹ ਸੂਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਸੂਫ਼
ਅਲਕਾਨਾਹ ਦਾ ਤੇ ਅਲਕਾਨਾਹ ਮਹਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਹਥ ਅਮਾਸਈ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 36 ਅਲਕਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਸਈ ਅਤੇ ਅਲਕਾਨਾਹ ਯੋਏਲ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਯੋਏਲ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਦਾ।
37 ਤਹਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਤੇ ਤਹਥ ਅੱਸੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਸੀਰ
ਅਬਯਾਸਾਫ਼ ਦਾ ਤੇ ਅਬਯਾਸਾਫ਼ ਕੋਰਹ ਦਾ। 38 ਕੋਰਹ ਿਯਸਹਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ ਤੇ ਿਯਸਹਾਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਕਹਾਥ ਤੇ ਕਹਾਥ ਦਾ ਿਪਤਾ ਲੇਵੀ ਤੇ ਲੇਵੀ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਸੀ।
39 ਆਸਾਫ਼ ਹੇਮਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੇਮਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਸਾਫ਼ ਬਰਕਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਬਰਕਯਾਹ ਿਸ਼ਮਆ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 40 ਿਸ਼ਮਆ ਮੀਕਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੀਕਾਏਲ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਬਅਸੇਯਾਹ ਤੇ ਬਅਸੇਯਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਮਲਕੀਯਾਹ ਸੀ। 41 ਮਲਕੀਯਾਹ
ਅਬਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਬਨੀ ਜ਼ਰਹ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰਹ ਅਦਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 42

ਅਦਾਯਾਹ ਏਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਏਥਾਨ ਿਜ਼ੰਮਾਹ ਦਾ ਤੇ ਿਜ਼ੰਮਾਹ ਸ਼ਮਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। 43 ਸ਼ਮਈ ਯਹਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯਹਥ ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦਾ ਤੇ ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਲੇਵੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
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44 ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹੇਮਾਨ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਹੇਮਾਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਗਵੈਯਾ ਂਦੇ ਟੋਲੇ ਵਜੋਂ ਖੜੋਂਦੇ ਸਨ। ਏਥਾਨ ਕੀਸ਼ੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਕੀਸ਼ੀ ਅਬਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅਬਦੀ ਮੱਲੂਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 45 ਮੱਲੂਕ
ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਅਮਸਯਾਹ ਤੇ ਉਹ ਿਹਲਕਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। 46 ਿਹਲਕਯਾਹ ਅਮਸੀ ਦਾ, ਅਮਸੀ ਬਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 47 ਸ਼ਾਮਰ ਮਹਲੀ ਦਾ, ਮਹਲੀ ਮੂਸ਼ੀ ਦਾ, ਮੂਸ਼ੀ ਮਰਾਰੀ ਦਾ ਤੇ
ਮਰਾਰੀ ਲੇਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
48 ਹੇਮਾਨ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ

ਲੇਵੀ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਵਨ ਸੀ। 49

ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਤ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ
ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਈਆ,ਂ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੂਸਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

50 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ: ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ
ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਅਬੀਸ਼ੂਆ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 51 ਬੁੱਕੀ
ਅਬੀਸ਼ੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਊੱਜੀ ਬੁੱਕੀ ਦਾ, ਜ਼ਰਹਯਾਹ ਊੱਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 52

ਮਰਾਯੋਥ ਜ਼ਰਹਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਮਰਾਯੋਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਯਾਹ ਤੇ
ਅਮਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਟਬੂ ਸੀ। 53 ਸਾਦੋਕ ਅਹੀਟਬੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ
ਅਹੀਮਅਸ ਸਾਦੋਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਲਈ ਘਰ

54 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚਲੇ ਡੇਿਰਆਂ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਕੋਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ ਜੋ
ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 55 ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਬਰੋਨ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੇ ਚਰਾਦਂਾ ਵਾਲੀਆ ਂਜਗ੍ਹਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 56

ਪਰ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਿਪੰਡ ਤੇ ਪੈਲੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਯਫ਼ੁੰਨਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ। 57 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ
ਹਬਰੋਨ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀ ਿਮਲੇ: ਿਲਬਨਾਹ,
ਯੱਿਤਰ, ਅਸਤਮੋਆ। 58 ਹੀਲੇਨ ਅਤੇ ਦੇਬੀਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ। 59

ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲਾਤਾ ਂਸਮੇਤ, ਤੇ ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਤਾ ਂਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲੇ। 60 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਗਿਬਓਨ, ਗਬਾ, ਅੱਲਮਥ ਅਤੇ ਅਨਾਥੋਥ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਿਮਲੇ।

ਕਹਾਥੀ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਕੁੱਲ 13 ਸ਼ਿਹਰ ਿਮਲੇ।
61 ਕਹਾਥ ਦੇ ਬਾਕੀ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਚੋ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ

ਉਸ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਗੁਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦਸ ਸਿਹਰ ਿਮਲੇ।
62 ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ 13 ਸ਼ਿਹਰ ਿਮਲੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਯੱਸਾਕਾਰ, ਆਸ਼ੇਰ, ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਸ਼ਾਨ
ਿਵੱਚ ਇਉਂ ਤੇਰਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 63 ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ
ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਤੇ ਜ਼ਬੁਲੂਨ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਤੋਂ ਗੁਣੇ ਪਾਕੇ 12 ਸ਼ਿਹਰ ਿਮਲੇ।

64 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ। 65

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ, ਯਹੂਦਾਹ, ਿਸ਼ਮਓਨ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹਾ ਂਤੋਂ ਿਦੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗੁਣੇ ਪਾਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਹਰ ਲੇਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਿਕਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਮਲੇ।

66 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਕਹਾਥੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਨੂੰ
ਕੁਝ ਸ਼ਿਹਰ ਿਦੱਤੇ। 67 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਕਮ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਗਜ਼ਰ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। 68 ਯਾਕਮਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲਾਤਾ,ਂ ਬੈਤ-
ਹੋਰੋਨ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲਾਤਾ,ਂ 69 ਅਯਾਲੋਨ, ਗਥ-ਿਰੰਮੋਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਤਾ,ਂ 70 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਅਨੇਰ ਅਤੇ
ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਨਗਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਸਮੇਤ ਕੋਹਾਥ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ
ਿਦੱਤੇ।

ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਅੰਸ ਲਈ ਘਰ

71 ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆ ਂਨੂੰ ਬਾਸ਼ਾਨ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਗੋਲਾਨ ਦੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਸਮੇਤ ਿਮਲੇ।

72 ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਗਰਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕਦਸ਼, ਦਾਬਰਥ, ਰਮੋਥ ਅਤੇ ਆਨੇਮ ਨਗਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ
ਸਮੇਤ ਿਮਲੇ।

74 ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਆਸ਼ੇਰ ਘਰਾਣੇ ਚੋ ਮਾਸ਼ਾਲ, ਅਬਦੋਨ,
ਹੂਕੋਕ ਅਤੇ ਰਹੋਬ ਨਗਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਗਰਾ ਂਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ
ਦੀਆ ਂਪੈਲੀਆ ਂਵੀ ਿਮਲੀਆ।ਂ

76 ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਗੋਤ ਤੋਂ, ਕਦਸ਼, ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਹੰਮੋਨ
ਨਗਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਗਰਾ ਂਦੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲਾਤਾ ਂਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆ।ਂ

77 ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੇਵੀ ਲੋਕ ਮਰਾਰੀ ਗੋਤ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਜ਼ਬੁਲੂਨ ਦੇ ਗੋਤ
ਤੋਂ ਿਰੰਮੋਨ ਅਤੇ ਤਾਬੋਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲਾਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲੀਆ।ਂ

78 ਮਰਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਰਊਬੇਨ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਬਸਰ,
ਯਹਸਾਹ, ਕਦੇਮੋਥ, ਅਤੇ ਮਫੇਅਥ ਨਗਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਸਮੇਤ ਿਮਲੇ।
ਰਊਬੇਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ
ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।

80 ਮਰਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਦ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲਾਤਾ ਂਸਮੇਤ ਮਹਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਸ਼ਬੋਨ ਨਗਰ ਅਤੇ ਯਾਜ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆ ਂਪੈਲੀਆ ਂਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਲਾ, ਫ਼ੂਆਹ, ਯਾਸ਼ੂਬ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਰੋਨ
ਸਨ।
2 ਤੋਲਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਜ਼ੀ, ਰਫ਼ਾਯਾਹ, ਯਰੀਏਲ, ਯਹਮਈ, ਿਯਬਸਾਮ

ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ 6 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ
ਆਗੂ ਸਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ
ਵੀਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ। ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵੀਰ ਯੋਿਧਆ ਂ(ਜੋ ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਬਰ ਿਤਆਰ ਸਨ) ਦੀ ਿਗਣਤੀ
22,600 ਸੀ।
3 ਉਜ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯਜ਼ਰਹਯਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਜ਼ਰਹਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਮੀਕਾਏਲ, ਓਬਦਯਾਹ, ਯੋਏਲ ਅਤੇ ਿਯੱਿਸ਼ਯਾਹ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜੋ ਆਦਮੀ
ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ। 4 ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਤਹਾਸ ਤੋਂ
ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਜੰਗੀ ਿਤਆਰ ਬਰ ਿਤਆਰ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੀ
ਿਗਣਤੀ 36,000 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬੜਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆ ਂਅਨੇਕ ਬੀਵੀਆ ਂਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ।
5 ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ 87,000 ਸੂਰਮੇ ਸਨ।

ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

6 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਬਲਾ, ਬਕਰ ਅਤੇ ਿਯਦੀਅਏਲ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
7 ਬਲਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 5 ਪੁੱਤਰ ਅਸਬੋਨ, ਉਜ਼ੀ, ਉੱਜ਼ੀਏਲ, ਿਯਰਮੋਥ ਅਤੇ ਈਰੀ
ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵੀ ਕੁਲ
ਪੱਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ 22,034 ਸੂਰਮੇ ਸਨ।
8 ਬਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਜ਼ਮੀਰਾਹ, ਯੋਆਸ਼, ਅਲੀਅਜ਼ਰ, ਅਲਯੋਏਨਈ,
ਆਮਰੀ, ਿਯਰੇਮੋਥ, ਅਬੀਯਾਹ, ਅਨਾਥੋਥ ਅਤੇ ਆਲਾਮਾਥ। ਇਹ ਸਾਰੇ
ਬਕਰ ਦੇ 9 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 9 ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਕੁਲ ਪੱਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੁਖੀਏ ਜਾ ਂਆਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ
ਵੀਰ ਸੂਰਮੇ 20,200 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ।
10 ਯਦੀਅਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਹਾਨ ਅਤੇ ਿਬਲਹਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਊਸ਼,
ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਏਹੂਦ, ਕਨਅਨਾਹ, ਜ਼ੇਥਾਨ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਹੀਸ਼ਾਹਰ ਸਨ।
11 ਿਯਦੀਅਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ 17,200 ਵੀਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸਨ।
12 ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਪੀਮ ਅਤੇ ਹੁੱਪੀਮ ਈਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ। ਹੁਸ਼ੀਮ ਅਹੇਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
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ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

13 ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਯਹਸੀਏਲ, ਗੂਨੀ, ਯਸਰ ਤੇ ਸ਼ੱਲੂਮ।
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਬਲਹਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ।

ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

14 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਇਉਂ ਹਨ: ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਅਰਾਮੀ ਦਾਸੀ ਨੇ
ਪੁੱਤਰ ਜਿਣਆ ਿਜਸਦਾ ਨਾ ਂਅਸਰੀਏਲ ਸੀ-ਉਹ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਮਾਕੀਰ ਜਣੀ। 15 ਮਾਕੀਰ ਨੇ ਹੁੱਪੀਮ ਤੇ ਸ਼ੁੱਪੀਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾ ਂਮਅਕਾਹ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਂਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਸੀ। ਸਲਾਫ਼ਹਾਦ ਕੋਲ ਿਸਰਫ਼ ਧੀਆ ਂਹੀ
ਸਨ। 16 ਮਾਕੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਅਕਾਹ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ
ਮਅਕਾਹ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾ ਂਪਰਸ਼ ਰੱਿਖਆ। ਪਰਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾ ਂਸ਼ਰਸ਼ ਸੀ
ਅਤੇ ਊਲਾਮ ਅਤੇ ਰਾਕਮ ਸ਼ਰਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
17 ਊਲਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਾਨ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ। ਿਗਲਆਦ ਮਾਕੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਕੀਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 18 ਮਾਕੀਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੰਮੋਲਕਥ ਨੇ
ਈਸ਼ਹੋਦ, ਅਬੀਅਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਹਲਾਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
19 ਤੇ ਿਸ਼ਮੀਦਾ ਦੇ ਅਹਯਾਨ, ਸ਼ਕਮ, ਿਲਕਹੀ ਅਤੇ ਅਨੀਆਮ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।

ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

20 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:
ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੂਥਾਲਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਦ ਤੇ ਬਰਦ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਤਹਥ ਸੀ। 21 ਤਹਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਅਲਆਦਾਹ ਸੀ ਤੇ
ਅਲਆਦਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਹਥ ਤੇ ਤਹਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਂਸ਼ੂਥਾਲਹ ਸੀ।
ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਗਥ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਜ਼ਰ ਤੇ ਅਲਆਦ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਜ਼ਰ ਤੇ ਅਲਆਦ ਗਥ ਿਵੱਚ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਸ਼ੂ, ਭੇਡਾ ਂਤੇ ਬੱਕਰੀਆ ਂਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। 22 ਅਜ਼ਰ ਤੇ
ਅਲਆਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬੜੇ
ਿਦਨ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ
ਆਇਆ। 23 ਉਪਰੰਤ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾ ਂਬਰੀਆਹ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬੁਿਰਆਈ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। 24 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਅਰਾਹ ਸੀ
ਿਜਸਨੇ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਜ਼ੇਨ-ਸ਼ਅਰਾਹ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
25 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਫ਼ਹ ਸੀ ਰਫ਼ਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਸ਼ਫ਼ ਤੇ ਰਸ਼ਫ਼ ਦਾ
ਤਲਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਤਲਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਹਨ। 26 ਤਹਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਅਦਾਨ
ਤੇ ਲਅਦਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮੀਹੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਮੀਹੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ।
27 ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂਨ ਤੇ ਨੂਨ ਦਾ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

28 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਧਰਤੀਆ ਂਤੇ ਨਗਰਾ ਂਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ: ਬੈਤੇਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਿਪੰਡ, ਨਅਰਾਨ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਿਹੱਸਾ,
ਗਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲਗਦੇ ਿਪੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-
ਪਾਸ ਦੇ ਿਪਂਡ ਅੱਜ਼ਾਹ ਤੀਕ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਿਪੰਡ ਵੀ, 29 ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ੀਆ
ਦੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਕੋਲ ਬੈਤ-ਿਸ਼ਆਨ ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡਾ ਂਸਣੇ, ਤਅਨਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਲਾਗਲੇ ਿਪੰਡ, ਮਿਗੱਦੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਿਪੰਡ ਅਤੇ ਦੌਰ ਨਗਰ ਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਜੋ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ

30 ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਮਨਾਹ, ਿਯਸ਼ਵਾਨ, ਿਯਸ਼ਵੀ ਤੇ ਬੀਰਆਹ ਸਨ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਸਰਹ।
31 ਬਰੀਅਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਹਬਰ ਅਤੇ ਮਲਕੀਏਲ। ਮਲਕੀਏਲ
ਿਬਰਜ਼ਾਿਵਥ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
32 ਹਬਰ-ਯਫ਼ਲੇਟ, ਸ਼ੋਮਰ ਤੇ ਹੋਥਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ੂਆ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।

33 ਯਫ਼ਲੇਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਸਨ ਪਾਸੱਕ, ਿਬਸਹਾਲ ਤੇ ਅਸ਼ਵਥ।
34 ਅਤੇ ਸ਼ਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀ, ਰੋਹਗਾਹ, ਹੁੱਬਾਹ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਸਨ।
35 ਸ਼ਮਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੇਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਲਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੋਫ਼ਹ,
ਿਯਮਨਾ, ਸ਼ੇਲਸ਼ ਅਤੇ ਆਮਲ ਸਨ।
36 ਸ਼ੋਫ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੂਅਹ, ਹਰਨਫ਼ਰ, ਸ਼ੂਆਲ, ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਿਯਮਰਾਹ, 37

ਬਸਰ, ਹੋਦ, ਸ਼ੰਮਾ, ਿਸ਼ਲਸ਼ਾਹ, ਿਯਬਰਾਨ ਤੇ ਬਏਰਾ ਸਨ।
38 ਯਫ਼ੁੰਨਾਹ ਿਪਸਪਾ ਅਤੇ ਅਰਾ ਯਥਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਸਨ।
39 ਉੱਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰਹ, ਹੰਨੀਏਲ ਅਤੇ ਿਰਸਯਾ ਸਨ।

40 ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ
ਮੁਖੀਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ
ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਰਵਾਿਰਕ ਇਤਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਬਰ ਿਤਆਰ 26000 ਿਸਪਾਹੀ
ਸਨ।

ਸ਼ਾਊਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਇਤਹਾਸ

ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਬਲਾ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਾ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਬੇਲ, ਤੀਜਾ ਅਹਰਹ ਸੀ। 2 ਨੋਹਾਹ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ, ਪੰਜਵਾ ਂਪੁੱਤਰ ਰਾਫ਼ਾ ਸੀ।

3 ਅੱਦਾਰ, ਗੇਰਾ, ਅਬੀਹੂਦ, ਅਬੀਸ਼ੂਆ, ਨਅਮਾਨ, ਅਹੋਅਹ, ਗੇਰਾ,
ਸ਼ਫ਼ੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹੂਰਾਮ ਇਹ ਸਭ ਬਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
6 ਇਹ ਅਹੂਦ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਗਬਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ
ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਦੀਆ ਂਵਜੋਂ ਮਾਨਾਹਥ ਨੂੰ ਿਲਜਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਿਪਆ। ਅਹੂਦ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਚੋਂ:
ਨਅਮਾਨ, ਅਹੀਯਾਹ ਅਤੇ ਗੇਰਾ। ਗੇਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰੋ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ। ਗੇਰਾ ਉਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਹੀਹੂਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
8 ਸ਼ਹਰਿਯਮ ਨੇ ਮੋਆਬ ’ਚ ਆਪਣੀਆ ਂਬੀਵੀਆ ਂਹੂਸ਼ੀਮ ਅਤੇ ਬਅਰਾ ਨੂੰ
ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ। 9

ਸ਼ਹਰਿਯਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਬੀਵੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾ ਂਹੋਦਸ਼ ਸੀ ਤੋਂ ਯੋਬਾਬ,
ਿਸਬਯਾ, ਮੇਸ਼ਾ, ਮਲਕਮ, ਯਊਸ, ਸ਼ਾਕਯਾਹ ਅਤੇ ਿਮਰਮਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਮੁਖੀਏ ਬਣੇ। 11 ਸ਼ਹਰਿਯਮ ਨੇ ਹੁਸ਼ੀਮ ਤੋਂ ਦੋ
ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਅਬੀਟਥੂ ਤੇ ਅਲਪਾਅਲ ਸਨ।
12 ਅਲਪਾਅਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਬਰ, ਿਮਸ਼ਾਮ, ਸ਼ਾਮਰ, ਬਰੀਆਹ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ
ਸਨ। ਸ਼ਾਮਰ ਨੇ ਓਨੋ ਅਤੇ ਲੋਦ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਅਤੇ ਲੋਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਛੋਟੇ
ਿਪੰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਬਰੀਆਹ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ ਅੱਯਲੋਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ
ਆਗੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗਥ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ।
14 ਬਰੀਅਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਿਯਰੇਮੋਥ, 15 ਜ਼ਬਦਯਾਹ, ਅਰਾਦ ਅਤੇ
ਆਦਰ, 16 ਮੀਕਾਏਲ, ਿਯਸ਼ਪਾਹ ਅਤੇ ਯੋਹਾ ਸਨ। 17 ਅਲਪਾਅਲ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਜ਼ਬਦਯਾਹ, ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ, ਿਹਜ਼ਕੀ, ਹਬਰ, 18 ਿਯਸ਼ਮਰੇ,
ਿਯਜ਼ਲੀਆਹ ਅਤੇ ਯੋਬਾਬ ਸਨ।
19 ਿਸ਼ੰਮਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੀਮ, ਿਜ਼ਕਰੀ, ਜ਼ਬਦੀ ਅਤੇ 20 ਅਲੀਏਨਈ,
ਿਸੱਲਥਈ, ਅਲੀਏਲ, 21 ਅਦਾਯਾਹ, ਬਰਾਯਾਹ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਰਾਥ ਸਨ।
22 ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸ਼ਪਾਨ, ਏਬਰ ਅਲੀਏਲ, 23 ਅਬਦੋਨ, ਿਜ਼ਕਰੀ ਤੇ
ਹਾਨਾਨ, 24 ਹਨਨਯਾਹ, ਏਲਾਮ ਅਤੇ ਅਨਥੋਥੀਯਾਹ, 25 ਿਯਫ਼ਦਯਾਹ ਅਤੇ
ਫਨੂਏਲ ਸਨ।
26 ਯਹੋਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ਰਈ, ਸ਼ਹਰਯਾਹ, ਅਥਲਯਾਹ, 27

ਯਅਰਸ਼ਯਾਹ, ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਿਜ਼ਕਰੀ ਸਨ।
28 ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ
ਕੁਲ ਪੱਤ੍ਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਗੂਆ ਂਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।

29 ਿਗਬਓਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਯਈੇਲ ਸੀ ਉਹ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾ ਂਮਅਕਾਹ ਸੀ। 30 ਯਈੇਲ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਬਦੋਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਸੂਰ, ਕੀਸ਼, ਬਅਲ ਤੇ ਨਾਦਾਬ
ਸਨ, 31 ਅਤੇ ਗਦੋਰ, ਅਹਯੋ ਅਤੇ ਜ਼ਾਕਰ ਿਮਲਕੋਥ ਸਨ। 32 ਿਮਲਕੋਥ
ਿਸ਼ਮਆਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ-ਂਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨਾਲ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ।
33 ਨੇਰ ਕੀਸ਼ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਸ਼ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਿਪਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਯੋਨਾਥਾਨ, ਮਲਕੀ-ਸ਼ੂਆ, ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਸ਼ਬਅਲ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 7:13 294 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 8:33
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34 ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੀਬ-ਬਅਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੀਕਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
35 ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਪੀਥੋਨ, ਮਲਕ, ਤਅਰੇਆ ਅਤੇ ਆਹਾਜ਼ ਸਨ।
36 ਆਹਾਜ਼ ਯਹੋਅੱਦਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਯਹੋਅੱਦਾਹ ਆਲਮਥ, ਅਜ਼ਮਾਵਥ
ਅਤੇ ਿਜ਼ਮਰੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਿਜ਼ਮਰੀ ਤੋਂ ਮੋਸਾ ਜੰਿਮਆ। 37 ਮੋਸਾ ਿਬਨਆ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਫਾਹ ਿਬਨਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਲਾਸਾਹ ਰਾਫ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ ਤੇ ਅਲਾਸਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸੇਲ।
38 ਆਸੇਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 6 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਅਜ਼ਰੀਕਾਮ, ਬੋਕਰੂ,
ਇਸ਼ਮਾਏਲ, ਸ਼ਅਰਯਾਹ, ਓਬਦਯਾਹ ਅਤੇ ਹਾਨਨ ਸਨ।
39 ਏਸ਼ਕ ਆਸੇਲ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਏਸ਼ਕ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਊਲਾਮ ਏਸ਼ਕ
ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਯਊਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਅਲੀਫ਼ਲਟ ਉਸਦਾ
ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 40 ਊਲਾਮ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ
ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ-ਪੋਤਰੇ ਸਨ ਜੋ ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ
ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ 150ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕੁਲ ਪੱਤ੍ਰੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾਿਣਆ ਂਦਾ ਇਤਹਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚਲੇ ਲੋਕ

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ।
ਉਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਰਹੇ। 2 ਪਿਹਲੇ ਵਾਸੀ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ, ਜਾਜਕ, ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਸਨ।

3 ਇਹ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਿਵੱਚੋਂ, ਮਨੱਸ਼ੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ।

4 ਊਥਈ ਅੰਮੀਹੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀਹੂਦ ਆਮਰੀ ਦਾ। ਆਮਰੀ ਅੱਗੋਂ
ਇਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਮਰੀ ਬਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਫ਼ਰਸ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਚੋ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਸ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
5 ਸ਼ੀਲੋਨੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ-ਅਸਾਯਾਹ
ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਸਨ।
6 ਜ਼ਰਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ: ਯਊੇਏਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ 690 ਸਨ।
7 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੱਲੂ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਦਵਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਹਸਨੂਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 8 ਿਯਬਨਯਾਹ
ਯਰੋਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਏਲਾਹ ਉੱਜ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਜ਼ੀ ਿਮਕਰੀ ਦਾ।
ਅਤੇ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਸ਼ਫ਼ਟਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਫ਼ਟਯਾਹ ਰਊੇਏਲ ਦਾ ਤੇ
ਰਊੇਏਲ ਿਯਬਨੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। 9 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਕੁਲ ਪੱਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ 956 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ।
10 ਜਾਜਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਵੇਂ ਸਨ:
ਯਦਅਯਾਹ, ਯਹੋਯਾਰੀਬ, ਯਾਕੀਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ। 11 ਅਜ਼ਰਯਾਹ
ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ
ਸਾਦੋਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਦੋਕ ਮਰਾਯੋਥ ਦਾ ਤੇ ਮਰਾਯੋਥ ਅਹੀਟਬੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। ਅਹੀਟਬੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ। 12 ਤੇ ਯਰੋਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦਾਯਾਹ ਵੀ ਸੀ। ਯਹੋਰਾਮ
ਪਸ਼ਹੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ਹੂਰ ਮਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਅਦੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਅਸਈ ਵੀ ਸੀ। ਅਦੀਏਲ ਯਹਜ਼ੇਰਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਯਹਜ਼ੇਰਾਹ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਮਿਸ਼ੱਲੇਿਮਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ
ਮਿਸ਼ੱਲੇਿਮਥ ਇਮੰੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
13 ਉੱਥੇ 1,760 ਜਾਜਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਆਗੂ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
14 ਇਹ ਲੇਵੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੇ ਸਨ: ਹਸ਼ੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਸੀ। ਹਸ਼ੂਬ ਅਜ਼ਰੀਕਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। ਅਜ਼ਰੀਕਾਮ ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਮਰਾਰੀ ਦਾ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸੀ। 15 ਹੋਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਬਕਬਕਰ, ਹਰਸ਼, ਗਾਲਲ ਅਤੇ ਮੱਤਨਯਾਹ ਸਨ। ਮੱਤਨਯਾਹ ਮੀਕਾ ਦਾ

ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਮੀਕਾ ਿਜ਼ਕਰੀ ਦਾ ਤੇ ਿਜ਼ਕਰੀ ਆਸਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। 16

ਓਬਦਯਾਹ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਗਾਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਗਾਲਾਲ ਯਦੂਥੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬਰਕਯਾਹ ਆਸਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਆਸਾ
ਅਲਕਾਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬਰਕਯਾਹ ਨਟੋਫ਼ਾਥੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ
ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।
17 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਦਰਬਾਨ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਇਵੇਂ ਹਨ:
ਸ਼ੱਲੂਮ, ਅੱਕੂਬ, ਟਲਮੋਨ ਅਤੇ ਅਹੀਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਸ਼ੱਲੂਮ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ। 18 ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਿਹੱਸੇ
ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚਲੇ ਦਰਬਾਨ
ਸਨ। 19 ਸ਼ੱਲੂਮ ਕੋਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕੋਰੇ ਅਬਯਾਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਅਬਯਾਸਾਫ਼ ਕੋਰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸ਼ੱਲੂਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋਰਹ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਦਰਬਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਵਾਗਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ
ਕਾਰਜ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨਾ ਸੀ। 20

ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਰਬਾਨਾ ਂਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਫ਼ੀਨਹਾਸ
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਵੱਲ ਸੀ। 21

ਮਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦਾ
ਦਰਬਾਨ ਸੀ।
22 ਕੁੱਲ, ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਲਈ 212 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ

ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਛੋਟੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ
ਇਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਚੁਿਣਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਸਨ। 23 ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਰਬਾਨਾ ਂਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾਂ
ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। 24 ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੋ-ਪਾਸੇ ਫ਼ਾਟਕ ਸਨ: ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ,
ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚਾਰੋ ਿਦਸ਼ਾਵਾ ਂਵੱਲ। 25 ਦਰਬਾਨਾ ਂਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਜਹੜੇ ਿਕ
ਛੋਟੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਰਬਾਨਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾ ਂਦਰਬਾਨਾ ਂਦੀ ਹਰ ਵਾਰ 7
ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ।

26 ਚਾਰ ਦਰਬਾਨ ਅਿਜਹੇ ਸਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਰਬਾਨਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਇਹ
ਮਨੁੱਖ ਲੇਵੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕਾਰਜ ਕਮਿਰਆ ਂਦੀ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। 27 ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਕਵਾੜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੀ।

28 ਕੁਝ ਦਰਬਾਨਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਭਾਿਂਡਆ ਂਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਤਨ ਅੰਦਰ ਿਲਆਏ ਜਾਦਂੇ ਤਾ ਂਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਿਗਆ ਂਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦੇ।
29 ਬਾਕੀ ਦਰਬਾਨਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਭਾਿਂਡਆ ਂਦੀ
ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਟੇ, ਮੈਅ, ਤੇਲ, ਧੂਫ਼, ਅਤੇ
ਖਾਸ ਤੇਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। 30 ਪਰ ਖਾਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਿਮਲਾਉਣ ਦੀ
ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿਸਰਫ ਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਸੀ।

31 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਤੱਥਯਾਹ ਨਾ ਂਦਾ ਲੇਵੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਕੰਮ ਭੇਟਾ ਦੀ
ਰੋਟੀ ਤੰਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਮਿਤੱਥਯਾਹ ਸ਼ੱਲੁਮ ਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ
ਸ਼ੱਲੁਮ ਕੁਰਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। 32 ਅਤੇ ਕਹਾਥੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਦਰਬਾਨਾ ਂਦਾ ਕਾਰਜ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਰ ਸਬਤ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ।

33 ਉਹ ਲੇਵੀ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਗਵੈਯੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ
ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਉਹ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਕਮਰੇ ਿਜਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੰਦੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਿਦਨ-ਰਾਤ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚਲੇ ਕੰਮਾ ਂ’ਚ ਰੁਝੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।

34 ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ। ਇਹ ਆਪੋ-
ਆਪਣੀਆ ਂਪੀੜ੍ਹੀਆ ਿਵੱਚ ਮੁਖੀਏ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਵੱਸਦੇ ਸਨ।

ਸ਼ਾਊਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਇਤਹਾਸ

35 ਯਈੇਏਲ ਿਗਬਓਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾ ਂਮਅਕਾਹ ਸੀ। 36 ਯਈੇਏਲ ਦਾ
ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੋਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰ, ਕੀਸ਼, ਬਅਲ,
ਗੇਰ, ਨਾਦਾਬ, 37 ਗਦੋਰ, ਅਹਯੋ, ਜ਼ਕਾਰਯਾਹ ਅਤੇ ਿਮਕਲੋਥ ਸਨ। 38
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ਿਮਕਲੋਥ ਿਸ਼ਮਆਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਈੇਏਲ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਸੀ।
39 ਕੀਸ਼ ਦਾ ਿਪਤਾ ਨੇਰ ਸੀ ਤੇ ਕੀਸ਼ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ, ਮਾਲਕੀ-ਸ਼ੂਆ, ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਸ਼ਬਆਲ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
40 ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੀਬ-ਬਅਲ ਸੀ ਤੇ ਮਰੀਬ-ਬਅਲ ਮੀਕਾਹ ਦਾ
ਿਪਤਾ।
41 ਮੀਕਾਹ ਦੇ ਪੀਥੋਨ, ਮਲਕ ਤਹਰੇਆ ਅਤੇ ਆਹਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 42

ਆਹਜ਼ ਯਦਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਦਹ ਯਰਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਯਾਰਾਹ
ਆਲਮਥ , ਅਜ਼ਮਾਵਥ ਤੇ ਿਜ਼ਮਰੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਿਜ਼ਮਰੀ ਮੋਸਾ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਸੀ। 43 ਮੋਸਾ ਿਬਨਆ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਰਫ਼ਾਯਾਹ ਿਬਨਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਅਲਆਸਾਹ ਰਫ਼ਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਆਸੇਲ ਅਲਆਸਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
44 ਆਸੇਲ ਦੇ ਅਗਾਹਂ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਅਜ਼ਰੀਕਾਮ, ਬੋਕਰੂ,
ਇਸ਼ਮਾਏਲ, ਸ਼ਅਰਯਾਹ, ਓਬਦਯਾਹ ਅਤੇ ਹਾਨਨ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਆਸੇਲ
ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ।

ਸ਼ਾਊਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਿਫ਼ਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਗਲਬੋਆ ਦੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। 2

ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਊਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਪਕੜ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਯੋਨਾਥਾਨ, ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਮਲਕੀਸ਼ੂਆ ਸਨ। 3

ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਚੌਿਗਰਦ ਲੜਾਈ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ
ਤੀਰਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

4 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੁੰਨਤੀ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰ ਸੱਕਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾ ਸੱਕਣ।”

ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ
ਨੁਕਰ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਲਆ। 5 ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਚੁੱਕਣ
ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ
ਿਡੱਗ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਲਆ। 6 ਇਉਂ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਇਕੱਿਠਆ ਂਹੀ ਮਿਰਆ।

7 ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੈਨਾ ਉੱਥੋਂ
ਭੱਜ ਖੜੋਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮਰੇ ਪਏ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠ ਗਏ। ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਗਰਾ ਂਨੂੰ ਆਏ
ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪਏ।

8 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਥਾ ਂਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾ ਂਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋਥਾ ਂਵੇਖੀਆ ਂਜੋ ਿਕ ਿਗਲਬੋਆ ਦੇ
ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਪਈਆ ਂਸਨ। 9 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਲੋਥ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ
ਉਤਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ-ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਲੈ ਕੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤੇ ਤਾ ਂਜੋ ਹਲਕਾਰੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ-
ਦੇਵਿਤਆ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ। 10 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਿਸਰ ਦਾਗੋਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ।

11 ਸਾਰੇ ਯਾਬੋਸ਼-ਿਗਲਆਦ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ
ਸੁਣੀ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। 12 ਿਫ਼ਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦੁਰ
ਯਾਬੋਸ਼-ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਿਮ੍ਰਤਕ ਸ਼ਰੀਰ ਲੈਣ
ਲਈ ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋਥਾ ਂਯਾਬੋਸ਼-ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਏ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਾਬੋਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਅ ਿਦੱਤਾ। ਇਉਂ 7 ਿਦਨ ਤੀਕ ਵਰਤ
ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

13 ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਮੌਤ ਇਉਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ। ਇਹੀ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭੂਤ-ਿਮ੍ਰਤ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 14

ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੇ ਭੂਤਨੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਿਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਿਦੱਤਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲਹੂ-ਮਾਸ ਹਾ।ਂ 2

ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ
ਰਾਜਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਦਾਊਦ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦਾ ਅਯਾਲੀ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦਾ ਆਗੂ
ਹੋਵੇਂਗਾ।’”

3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ।
ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਬਣਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਿਪਆ। ਇਹ ਓਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਰਾਹੀਂ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

4 ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਨ੍ਹੀ ਿਦਨੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਯਬੂਸ ਨਾਉਂ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਬੂਸੀ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ 5 ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।” ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਦਾ ਿਕਲਾ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਜੋ ਉਪਰੰਤ ਦਾਊਦ
ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਕਹਾਇਆ।

6 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯਬੂਸੀਆ ਂਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।” ਤਾ ਂਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ
ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਣਆ।

7 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਉੱਥੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਗਰ ਅਖਵਾਇਆ। 8 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਮਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੀਕ ਿਕਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੇਆਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਯੋਆਬ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਹੋਰ ਿਹਿਸਆ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 9 ਦਾਊਦ ਿਦਨ ਬਰ
ਿਦਨ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕੀਤਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ।

ਿਤੰਨ ਨਾਇੱਕ

10 ਦਾਊਦ ਦੇ ਖਾਸ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ
ਨਾਇੱਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੱਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ।

11 ਦਾਊਦ ਦੇ ਖਾਸ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੀ:
ਹਕਮੋਨੀ ਯਾਸ਼ਾਬਆਮ ਜੋ ਿਕ ਰਥਵਾਨਾ ਂਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ 300

ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਬਰਛਾ ਚਲਾਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ।
12 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਅਹੋਹ ਤੋਂ

ਸੀ। ਇਹ ਿਤੰਨ ਨਾਇੱਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 13 ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਫ਼ਸਦੰਮੀਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ
ਪੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਕੁੜਾ ਜੌਆ ਂਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। 14 ਪਰ ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਨਾਇੱਕ ਉਸ ਖੇਤ ਿਵੱਚ
ਖੜੋਤੇ ਰਹੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਇਉਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਵੱਡੀ ਿਜੱਤ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

15 ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਊਦ ਅਦੁੱਲਾਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਫ਼ੌਜ
ਹੇਠਾ ਂਰਫ਼ਾਈਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਹ 3 ਨਾਇੱਕ ਜੋ 30 ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨ
ਉੱਪਰ ਰੀਂਗਦੇ ਹੋਏ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।

16 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦਾਊਦ ਿਕਲ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦਾ
ਇੱਕ ਦਸਤਾ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਸੀ। 17 ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਤਲਬ ਹੋਈ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕਾਸ਼! ਕੋਈ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ
ਿਜਹੜਾ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਵੇ।” (ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਉਂ ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਵਾਸਤਵ ’ਚ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਰਹਾ।) 18 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਤੰਨਾ ਂਨਾਇੱਕਾ ਂਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਦੇ ਡੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਲਈ ਲੜਕੇ
ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਖੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਲਆ ਕੇ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 9:39 296 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 11:18



12

ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 19 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਪੀ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ ਇਹ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਲਹੂ
ਪੀਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਿਖਮ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।” ਇਸ ਕਾਰਣ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਈ ਬਹਾਦੁਰੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਨਾਇੱਕਾ ਂਨੇ
ਿਵਖਾਈਆ।ਂ

ਹੋਰ ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀ

20 ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਨਾਇੱਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹ
300 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨਾਲ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਮਾਰ
ਮੁਕਾਇਆ। ਅਬਸ਼ਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਨਾਇੱਕਾ ਂਿਜੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਸੀ। 21

ਅਬਸ਼ਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੀਹਾ ਂਨਾਇੱਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੁਖੀਆ
ਬਿਣਆ ਹਾਲਾਿਂਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਨਾਇੱਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

22 ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਇੱਕ ਕਬਿਸਏਲੀ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਿਜਸਨੇ ਵੱਡੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਨਾਯਾਹ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਬਹਾਦੁਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਤਾ ਂਬਨਾਯਾਹ
ਇੱਕ ਸੁਰਂਗ ਿਜਹੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਖੁੱਡ ਵਾਗਂ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ
ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਆਇਆ। 23 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ
ਿਮਸਰੀ ਿਸਪਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਜੁਆਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਰਾ
ਲੰਬਾ ਬਰਛਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਤੁਰ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਨਾਯਾਹ ਕੋਲ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਸੀ। ਬਨਾਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸਦਾ ਬਰਛਾ
ਖੋਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਿਸਪਾਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਮਾਰ
ਮੁਕਾਇਆ। 24 ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਅਨੇਕਾ ਂਬਹਾਦੁਰ
ਕਰਨੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਿਤੰਨਾ ਨਾਇੱਕਾ ਂਿਜੰਨਾ ਂਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਿਗਆ। 25

ਬਨਾਯਾਹ 30 ਨਾਇੱਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾਂ
ਨਾਇੱਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਿਖਅਕਾ ਦਾ
ਮੁਖੀਆ ਥਾਿਪਆ।

ਤੀਹ ਨਾਇੱਕ

26 ਤੀਹ ਨਾਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ ਨਾ ਂਇਉਂ ਸਨ:
ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ ਅਸਾਹੇਲ,
ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਦੋਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਹਾਨਾਨ।
27 ਹਰੋਰ ਦਾ ਸ਼ੰਮੋਥ,
ਪਲੋਨੀ ਹਲਸ,
28 ਤਕੋਆ ਤੋਂ ਇੱਕੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਈਰਾ,
ਅੰਨਥੋਥ ਤੋਂ ਅਬੀਅਜ਼ਰ,
29 ਹੁਸ਼ਾਥ ਤੋਂ ਿਸੱਬਕਈ,
ਆਹੋਹ ਤੋਂ ਈਲਈ,
30 ਨਟੋਫ਼ਾਥ ਮਹਰਈ ਤੋਂ,
ਨਟੋਫ਼ਾਥ ਤੋਂ ਬਅਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੇਲਦ,
31 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਗਬਆਹ ਚੋ ਰੀਬਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਈਥਈ,
ਪਰਆਥੋਨ ਤੋਂ ਬਨਾਯਾਹ,
32 ਗਾਅਸ਼ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਹੂਰਈ,
ਅਬੀਏਲ ਅਰਬਾਥੀ,
33 ਬਹਰੂਮੀ ਅਜ਼ਮਾਵਥ,
ਸ਼ਅਲਬੋਨ ਤੋਂ ਅਲਯਹਬਾ,
34 ਿਗਜ਼ੋਨੀ ਹਾਸੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਹਰਾਰੀ ਸ਼ਾਗੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ,
35 ਹਗਰੀ ਸਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਆਮ,
ਊਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਫ਼ਾਲ,
36 ਮਕੇਰਾਥ ਦਾ ਹੇਫ਼ਰ,
ਪਲੋਨੀ ਅਹੀਯਾਹ,
37 ਕਰਮਲੀ ਹਸਰੋ,
ਅਜ਼ਬਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਅਰਈ,
38 ਨਾਥਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਯੋਏਲ,
ਹਗਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਮਬਹਾਰ,

39 ਸਲਕ ਅੰਮੋਨੀ,
ਬੇਰੋਥ ਤੋਂ ਨਹਰਈ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਦਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
40 ਿਯਥਰੀ ਈਰਾ,
ਿਯਥਰੀ ਗਾਰੇਬ,
41 ਿਹੱਤੀ ਊਰੀਯਾਹ,
ਅਹਲਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਬਾਦ,
42 ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦੀਨਾ। (ਅਦੀਨਾ
ਰਊਬੇਨ ਪਰਿਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਨਾਇੱਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।)
43 ਮਅਕਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਨਾਨ,
ਯੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦਾ ਿਮਥਨੀ,
44 ਉੱਜੀਯਾਹ ਅਸ਼ਤਾਰਾਥੀ,
ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਹੋਥਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਾ ਤੇ ਯਈੇਏਲ,
45 ਿਸ਼ਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਦੀਅਏਲ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਯੋਹਾ ਅਤੇ ਤੀਸੀ,
46 ਮਹਵੀ ਅਲੀਏਲ,
ਅਲਨਅਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਰੀਬਈ ਅਤੇ ਯੋਸ਼ਵਯਾਹ,
ਅਤੇ ਮੋਆਬੀ ਿਯਥਮਾਹ।
47 ਅਲੀਏਲ, ਓਬੇਦ, ਯਅਸੀਏਲ ਅਤੇ ਮਸੋਬਾਯਾਥੀ।

ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸੰਗੀ

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਿਸਕਲਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ
ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਲੁਕਦਾ ਿਫ਼ਰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ

ਦਾਊਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਇਹ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਦੋਹਾ ਂਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਧਨੁਸ਼ ਤੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਣ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗੁਲੇਲ ਨਾਲ
ਸੁੱਟਣ ਿਵੱਚ ਿਨਪੁਣ ਸਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਇਉਂ ਸਨ:

3 ਅਹੀਅਜ਼ਰ ਜੋ ਆਗੂ ਸੀ, ਯੋਆਸ਼ (ਅਹੀਅਜ਼ਰ ਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਿਗਬਆਥ ਦੇ
ਸ਼ਮਾਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।) ਿਯਜ਼ੀਏਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਟ (ਇਹ ਦੋਨੋ ਅਜ਼ਮਾਵਥ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸਨ) ਬਰਾਕਾਹ ਅਤੇ ਯੇਹੂ ਜੋ ਿਕ ਅਨਥੋਥ ਤੋਂ ਸਨ। 4 ਿਗਬਓਨ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਿਯਸ਼ਮਅਯਾਹ (ਉਹ ਿਤੰਨਾ ਂਨਾਇੱਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ
ਨਾਇੱਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਸੀ।) ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹਜ਼ੀਏਲ, ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ
ਗਦੇਰਾਥ ਤੋਂ ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ। 5 ਅਲਊਜ਼ਈ, ਿਯਰੀਮੋਥ, ਬਅਲਯਾਹ, ਸ਼ਮਰਯਾਹ
ਅਤੇ ਸ਼ਫ਼ਟਯਾਹ ਹਰੁਫ਼ੀ, 6 ਅਲਕਾਨਾਹ ਅਤੇ ਿਯੱਸ਼ੀਯਾਹ, ਅਜ਼ਰੇਲ,
ਯੋਅਜ਼ਰ ਅਤੇ ਯਾਸ਼ਾਬਆਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਸਨ: 7

ਯੋਏਲਾਹ ਤੇ ਜ਼ਬਦਯਾਹ ਜੋ ਿਕ ਗਦੋਰ ਤੋਂ ਯਰੋਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।

ਗਾਦੀ

8 ਗਾਦ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਆਏ, ਅਤੇ ਿਕਲੇ ਿਵੱਚ
ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਬਰਛੇ ਅਤੇ ਢਾਲ ’ਚ ਿਨਪੁਣ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਂਵਾਗਂ
ਿਭਅੰਕਰ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਗਜ਼ੇਲਾ ਂਵਾਗਂ ਤੇਜ ਸਨ।

9 ਗਾਦ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਏਜ਼ਰ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਓਬਦਯਾਹ ਕਮਾਨ
ਿਵੱਚ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਅਲਯਾਬ ਕਮਾਨ ਿਵੱਚ ਤੀਜਾ ਸੀ। 10 ਿਮਸ਼ਮੰਨਾਹ ਚੌਥਾ ਤੇ
ਪੰਜਵਾ ਂਿਯਰਿਮਯਾਹ। 11 ਅੱਤਈ ਛੇਵਾ ਂਅਤੇ ਅਲੀਏਲ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 12 ਯੋਹਾਨਾਨ ਅੱਠਵਾ ਂਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਬਾਦ ਨੌਵਾ।ਂ
13 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਤੇ ਿਗਆਰ੍ਹਵੇਂ ਤੇ ਮਕਬੰਨਈ।

14 ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ 100 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਿਵਰੁੱਧ ਲੜ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬਹਾਦੁਰ
ਿਸਪਾਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ 1,000 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। 15

ਗਾਦ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੜ੍ਹ
ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਭਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਾਦੀ ਦੇ
ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਿਹੱਸੇ ਵੱਲ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ।

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 11:19 297 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 12:15
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ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਸਪਾਹੀ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਰਲੇ

16 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ
ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਗੜ੍ਹ ਿਵੱਚ ਆ ਰਲੇ। 17 ਦਾਊਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਏ ਹੋ; ਤਾ ਂਜੀ ਆਇਆ ਂਨੂੰ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਵੈਰੀਆ ਂਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੜਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਡ
ਦੇਵੇ।”

18 ਅਮਸਈ 30 ਨਾਇੱਕਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਅਮਸਈ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਹੇ ਦਾਊਦ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਾ,ਂ
ਹੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋਵੇ,
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ!”
ਇਉਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆ ਂਦਾ

ਆਗੂ ਥਾਿਪਆ।
19 ਮਨੱਸ਼ਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਲ

ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਰਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ
ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੀ
ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਦਦ ਬਾਰੇ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਾਸਕਾਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਲੇਗਾ, ਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।” 20 ਇਹ ਲੋਕ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ
ਿਸਕਲਗ ਨੂੰ ਤੁਿਰਆ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਅਦਨਾਹ,
ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਯਿਦਏਲ, ਮੀਕਾਏਲ, ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਅਲੀਹੂ ਤੇ ਿਸੱਲਥਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। 21 ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਘਰਾ ਂਚੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ
ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਆਗੂ ਬਣੇ।

22 ਿਦਨੋ-ਿਦਨ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆ ਕੇ ਰਲਦੇ ਰਹੇ ਇਉਂ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬੜੀ ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈ।

ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਰਲਣਾ

23 ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਜੁੜ
ਗਏ, ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਉਂ ਹੈ:

24 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ 6,800 ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਢਾਲਾ ਂਅਤੇ ਬਰਛੇ
ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
25 ਿਸ਼ਮਓਨੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 7,100 ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਯੁੱਧ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਸਨ।
26 ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 4,600 ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ। 27

ਯਹੋਯਾਦਾ ਉਸੇ ਧੜੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 3,700 ਆਦਮੀ ਸਨ। 28

ਸਾਦੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ 22 ਸਰਦਾਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।
29 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 3,000 ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੀਕ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ।
30 ਇਫ਼ਰਾਮੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 20,800, ਿਜਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਆਪੋ-
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ।
31 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 18,000 ਆਦਮੀ ਸਨ ਜੋ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਮਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਆਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸੱਕਣ।
32 ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 200 ਿਸਆਣੇ ਆਗੂ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਆਣਪ

ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ
ਸਨ।
33 ਜ਼ਬੁਲੂਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 50,000 ਕਾਿਬਲ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ,
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਿਵਿਦਆ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ।
34 ਨਫ਼ਤਾਲੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 1,000 ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 37,000 ਆਦਮੀ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਢਾਲਾ ਂਅਤੇ ਬਰਛੇ
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
35 ਦਾਨ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 28,600 ਿਸਪਾਹੀ ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਸਨ।
36 ਅਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 40,000 ਲੜਾਈ ਲਈ ਹਰ ਪਲ
ਿਤਆਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ।
37 ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਿਹੱਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਪਰਿਵਾਰ-
ਸਮੂਹਾ ਂਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 1,20,000 ਿਸਪਾਹੀ
ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ
ਸਨ।
38 ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਬਨਾਉਣੀਆ ਂਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਨਾਉਣ
ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਤਆਰ ਹੋਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ। 39 ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ
ਦਾਊਦ ਨਾਲ 3 ਿਦਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਹ ਰੱਜ ਕੇ 3 ਿਦਨ ਤੀਕ ਖਾਦਂੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਿਕਉਂ
ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭਾਈਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। 40 ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਬੁਲੂਨ
ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਤੀਕ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਖੋਿਤਆ,ਂ ਊਠਾ,ਂ ਖੱਚਰਾ ਂਅਤੇ
ਬਲਦਾ ਂਉੱਪਰ ਲੱਦ-ਲੱਦ ਕੇ ਰੋਟੀਆ,ਂ ਆਟਾ, ਅੰਜੀਰਾ,ਂ ਿਕਸ਼ਿਮਸ਼, ਤੇਲ, ਪਸ਼ੂ
ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹੀ ਿਦਨੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ
ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ।

ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣਾ

ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ।
2 ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬੁਲਾ
ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਿਵੱਚਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ

ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਨਗਰਾ ਂਅਤੇ ਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਰਿਹੰਦੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਦਆ ਂਹੋਇਆਂ
ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 3 ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈੇਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇ
ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।” 4 ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਗੱਲ
ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਿਝਆ।

5 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸ਼ੀਹੋਰ ਦਿਰਆ ਤੋਂ
ਹਮਾਥ ਦੇ ਲਾਘਂੇ ਤੀਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਿਕਰਯਥ-
ਯਾਰੀਮ ਤੋਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 6 ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਆਲਹ ਨੂੰ ਗਏ। (ਬਆਲਹ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ
ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਨਾ ਂਹੈ।) ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾ ਂਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਂਜਾਦਂਾ ਹੈ।

7 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਰੱਿਖਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉੱਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਹਯੋ ਚੱਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।

8 ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਸਨ
ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਿਵੱਤਰ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਸਤਾਰ, ਤੰਬੂਰਾ, ਢੋਲਕ, ਛੈਣੇ
ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

9 ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਕੀਦੋਨ ਦੇ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਂਉਜ਼ਾ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਥੰਮਣ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਗ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂਿਕ ਬਲਦਾ ਂਨੇ ਠੁੱਡਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਤੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਿਡੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। 10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋ੍ਰਧ ਆਇਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਜ਼ਾ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉੱਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ। ਤੇ ਉੱਜ਼ਾ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉੱਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੋਪੀ ਿਵਖਾਈ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਰੋਧ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 12:16 298 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 13:11



14

15

ਵਕਤਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ “ਪਰਸ ਉੱਜ਼ਾ” ਦੇ ਨਾ ਂਨਾਲ ਜਾਿਣਆਂ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

12 ਦਾਊਦ ਉਸ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸੱਕਦਾ!” 13 ਇਸ ਲਈ ਿਫ਼ਰ
ਦਾਊਦ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਨੇਮ ਦੇ
ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ। ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਗਥ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਸੀ। 14 ਇਉਂ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਦਿਸਆ ਂਅਤੇ
ਿਜਸ ਕਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਿਲਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਾਜ

ਹੀਰਾਮ ਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਹਲਕਾਰੇ
ਭੇਜੇ। ਉਸ ਨੇ ਿਦਆਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ਤੀਰਾ,ਂ ਸੰਗਤਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਤਰਖਾਨ
ਵੀ ਭੇਜੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਦਾਊਦ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸੱਕਣ।

2 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਵਾਕਇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ
ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

3 ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਧੇਰੇ ਧੀਆ-ਂਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 4 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੰਮੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਨਾ ਂਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਸ਼ੰਮੂਆ, ਸ਼ੋਬਾਬ, ਨਾਥਾਨ,
ਸੁਲੇਮਾਨ, 5 ਿਯਬਹਾਰ, ਅਲੀਸ਼ੂਆ ਤੇ ਅਲਪਾਲਟ, 6 ਨੋਗਹ, ਨਫ਼ਗ ਤੇ
ਯਾਫ਼ੀਆ, 7 ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ, ਬਅਲਯਾਦਾ ਅਤੇ ਅਲੀਫ਼ਾਲਟ।

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ

8 ਜਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਣਨ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਤੁਰ
ਆਏ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਨ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਇਆ। 9 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ
ਰਫ਼ਾਈਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਵਸਤਾਂ
ਲੁੱਟ ਲਈਆ।ਂ 10 ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਂਗਾ?”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜਾਹ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ
ਮਦਦ ਕਰਾਗਂਾ।”

11 ਤਦ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਬਅਲ ਪਰਾਸੀਮ ਤਾਈਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ,
ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਨ੍ਹ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਫ਼ਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ
ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸਮਣਾ ਂਤੇ ਫ਼ਟ ਿਪਆ ਹੈ।” ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਬਅਲ
ਪਰਾਸੀਮ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। 12 ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਬੁੱਤ
ਬਅਲ ਪਰਾਸੀਮ ’ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ।

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਜੱਤ

13 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਰਫ਼ਾਈਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
14 ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੁੜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਦਾਊਦ, ਇਸ ਵਾਰ, ਪਹਾੜੀਆਂ
ਤਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂਹਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਲੁਕ ਜਾਵੀਂ। 15 ਇੱਕ ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਹਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤਾ ਂਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖੀਂ।
ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਿਦਆ ਂਸੁਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਗਾਹਂ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।”
16 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ। ਇਉਂ ਦਾਊਦ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਦਲ
ਨੂੰ ਿਗਬਓਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਜ਼ਰ ਤੀਕ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। 17 ਇਉਂ ਦਾਊਦ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੇ ਉਸਦਾ
ਡਰ ਪਾ ਿਦੱਤਾ।

ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ

ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਘਰ
ਉਸਾਰੇ। ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ
ਬਣਵਾਈ ਿਜਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੰਬੂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। 2 ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੇ

ਿਕਹਾ, “ਿਸਰਫ਼ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।”

3 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਸੱਿਦਆ। ਜਦ ਿਕ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਤੀਕ ਚੁੱਿਕਆ ਿਜਹੜੀ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। 4 ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।

5 ਕਹਾਥੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 120 ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਊਰੀਏਲ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਸੀ।
6 ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 220 ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਅਸਾਯਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਆਗੂ ਸੀ।
7 ਗੇਰਸ਼ੋਮੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ 130 ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਏਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਆਗੂ ਸੀ।
8 ਅਲੀਸਾਫ਼ਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਚੋ 200 ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਅਯਾਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਸੀ।
9 ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ 80 ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀਏਲ
ਸੀ।
10 ਉਜ਼ੀਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 112 ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮੀਨਾਦਾਬ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਦੀ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ

11 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਬੁਲਾਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਊਰੀਏਲ, ਅਸਾਯਾਹ, ਯੋਏਲ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਅਲੀਏਲ
ਅਤੇ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ। 12 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਿਜਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ
ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 13 ਿਪੱਛਲੀ ਵਾਰੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।”

14 ਤਦ ਿਫ਼ਰ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ। 15 ਤਾਂ
ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੋਬਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆ ਂਤੇ ਚੁੱਿਕਆ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਮੁਤਾਬਕ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ।

ਗਵੈਯੇ

16 ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੇਵੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਗਵੈਯੇ ਭਾਈਆ ਂਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ
ਆਿਖਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਿਸਤਾਰਾ,ਂ ਤੰਬੂਰੇ ਅਤੇ ਮਜੀਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਨੰਦਮਈ ਗਾਨ ਗਾਉਣ।

17 ਤਦ ਲੇਵੀ ਹੇਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਿਕ ਆਸਾਫ਼ ਅਤੇ
ਯੇਥਾਨ ਸਨ। ਹੇਮਾਨ ਯੋਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਬਰਕਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। ਅਤੇ ਯੇਥਾਨ ਕੂਸ਼ਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। 18 ਉੱਥੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲ ਵੀ ਸੀ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਨ: ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਬੇਨ, ਯਅਜ਼ੀਏਲ, ਸ਼ਮੀਰਾ ਂਮੋਥ, ਯਹੀਏਲ, ਉੱਨੀ,
ਅਲੀਆਬ, ਬਨਾਯਾਹ, ਮਅਸੇਯਾਹ, ਮਿਤੱਥਯਾਹ, ਅਲੀਫ਼ਲੇਹੂ, ਿਮਕਨੇਯਾਹ,
ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਯਈੇਏਲ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਲੇਵੀ ਦਰਬਾਨ ਸਨ।

19 ਹੇਮਾਨ, ਆਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਏਥਾਨ ਗਵੈਯੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਛੈਣੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। 20

ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਅਜ਼ੀਏਲ, ਸ਼ਮੀਰਾਮੋਥ, ਯਹੀਏਲ, ਉੱਨੀ, ਅਲੀਆਬ, ਮਅਸੇਯਾਹ
ਤੇ ਬਨਾਯਾਹ ਅਲਾਮੋਥ ਸੁਰ ਉੱਤੇ ਿਸਤਾਰਾ ਂਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। 21 ਮਿਤੱਥਯਾਹ,
ਅਲੀਫ਼ਲੇਹੂ, ਿਮਕਨੇਯਾਹ, ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ, ਯਈੇਏਲ, ਅਤੇ ਅਜ਼ਜ਼ਯਾਹ
ਸ਼ਮੀਨੀਥ, ਸਾਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਵੈਯਾ ਂਦੀ ਆਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 13:12 299 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 15:21
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22 ਲੇਵੀਆ ਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਨਨਯਾਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗਵੈਯਾ ਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ
ਕਨਨਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਗਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵੀਣ ਸੀ।

23 ਬਰਕਯਾਹ ਅਤੇ ਅਲਕਾਨਾਹ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਲਈ
ਦਰਬਾਨ ਸਨ। 24 ਜਾਜਕ ਸ਼ਬਨਯਾਹ, ਯੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ, ਨਥਨਏਲ, ਅਮਾਸਈ,
ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਬਨਾਯਾਹ ਤੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
ਚਲਦੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਿਯਰਯਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ
ਸੰਦੂਕ ਲਈ ਹੋਰ ਦਰਬਾਨ ਸਨ।

25 ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਕੇ ਓਬੇਦ-
ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰੋ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। 26

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੱਤ ਬਲਦ ਅਤੇ ਸੱਤ ਭੇਡੂ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਏ। 27 ਉਹ ਸਾਰੇ
ਲੇਵੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ
ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਨਨਯਾਹ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਚੰਾਰਜਾ ਂਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਸੰਗੀਤਕਾਰਾ ਂਨੇ ਵੀ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ
ਚੋਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨ ਿਲਨਨ ਦਾ ਏਫੋਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

28 ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਲ ਕੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਜ ਵਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਭੇਡੂ ਦੇ
ਿਸੰਗ, ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਈਆ ਂਅਤੇ ਮਜੀਰੇ, ਿਸਤਾਰਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੰਗੀਆ ਂਵਰਗੇ ਸਾਜ
ਵਜਾਏ।

29 ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ
ਨੇ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਿਖਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਨੱਚਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ, ਉਸਨੇ ਸੋਿਚਆ ਉਹ ਮੂਰੱਖਾ ਂਵਾਗਂ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ।

ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਿਲਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ,
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ 2 ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ
ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾ ਂਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ 3

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਸਭ
ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਰੋਟੀ, ਖਜ਼ੂਰਾ ਂਅਤੇ ਿਕਸ਼ਿਮਸ਼ ਵੰਡੀ।

4 ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੇਵੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਤਤਾ ਂਗਾਉਣਾ ਸੀ। 5 ਆਸਾਫ਼
ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੋਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖੜਤਾਲਾਂ
ਵਜਾਉਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੂਜੇ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਲੇਵੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂ’ਚ ਸਨ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ: ਯਈਏਲ, ਸ਼ਮੀਰਾਮੋਥ, ਿਯਹੀਏਲ, ਮਿਤੱਥਯਾਹ, ਅਲੀਆਬ,
ਬਨਾਯਾਹ, ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਿਯਈੇਏਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਿਦਲਰੁਬਾ ਤੇ
ਸਾਰੰਗੀਆ ਂਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। 6 ਬਨਾਯਾਹ ਅਤੇ ਯਹਜ਼ੀਏਲ ਜਾਜਕ ਸਨ ਜੋ ਿਕ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। 7 ਇਹ ਉਸ
ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਦਾ ਗਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਿਪਆ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਗੀਤ

8 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ
ਲੋਕਾਈ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾ ਂਦਾ ਯਸ਼ਗਾਨ ਕਰੋ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗੁਨਗਾਨ ਕਰੋ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਗਾਨ ਕਰੋ
ਲੋਕਾਈ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀਆ ਂਕਰਾਮਾਤਾ ਂਦਾ ਯਸ਼ਗਾਨ ਕਰੋ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਂਤੇ ਫ਼ਖਰ ਕਰੋ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ-ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ।

11 ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖੋ,
ਸਦਾ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜੋ।

12 ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਸ਼ਿਮਆ ਂਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ
ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

13 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ।
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ।

14 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ।
15 ਉਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ,
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਪੀੜੀਆ ਂਲਈ ਿਦੱਤੇ।

16 ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ।
ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਉਸ ਜੋ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ।

17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ।
ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

18 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇਵਾਗਂਾ,

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।”
19 ਉੱਥੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਥੋੜੇ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਪਰਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਅਜਨਬੀ।

20 ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ,
ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੀਕ ਗਏ।

21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁਚਾਉਣ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ।

22 ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਮੇਰੇ ਮਸਹ ਕੀਿਤਆ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੋ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆ ਂਦਾ ਜੀਅ

ਦੁੱਖਾਓ।”
23 ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ: ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸੋ।

24 ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਸ਼ਿਮਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

25 ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ!
ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧੀਕ ਭੈ ਦਾਇੱਕ ਹੈ।

26 ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਕੇਵਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ
ਹਨ,

ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਕਾਸ਼ਾ ਂਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ।
27 ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਤਾਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਉਸਦੀ ਿਰਹਾਇਸ ਦੀ ਥਾ ਂਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਹਨ।

28 ਪਿਰਵਾਰੋ ਅਤੇ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ।

29 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ,
ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਂਨੂੰ ਆਦਰ ਦਰਸਾਵੋ। ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਿਲਆਵੋ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ।

30 ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਕੰਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਦ੍ਰੜ ਬਣਾਇਆ, ਤਾ ਂਜੋ ਦੁਨੀਆ ਂਿਹੱਲੇ ਨਾ।

31 ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਣ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਇੱਕਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।”

32 ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੀ ਿਸ਼੍ਰਸ਼ਟੀ ਗਰਜੇ ਖੇਤ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਨਸਪਤੀ ਮੌਲਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ।

33 ਜੰਗਲਾ ਂਿਵੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰੱਖਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਉਣਗੇ,
ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

34 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਥਰ ਹੈ।

35 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ,
“ਹੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤਾਂ

ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਨਾ ਂਦਾ ਗੁਨਗਾਨ ਕਰ ਸੱਕੀਏ ਿਫਰ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਗੁਨਗਾਨ ਕਰ ਸੱਕੀਏ।”

36 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਵੇ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਈ ਹੈ!
ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਸਤਤਾ ਂਗਾਈਆ ਂਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਆਮੀਨ।”
37 ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਕੋਲ ਛੱਡ

ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੱਕਣ। 38 ਦਾਊਦ ਨੇ
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ਆਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ 68 ਹੋਰ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸੇਵਾ
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ। ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਯਦੀਥੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਹੋਸਾਹ ਨੂੰ ਦਰਬਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ।

39 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾ ਂਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 40 ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋਮ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਿਬਵਸਬਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆ ਂਸਨ। 41 ਹੇਮਾਨ,
ਯਦੁਥੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਾ ਂਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ
ਿਗਆ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਸਤਿਤ ਗਾਉਣ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ
ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਥਰ ਹੈ। 42 ਹੇਮਾਨ ਅਤੇ ਯਦੂਥੂਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੰਗ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਕੰਮ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਅਤੇ ਸਾਰੰਗੀਆ ਂਵਜਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ
ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਯਦੁਥੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ।

43 ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਪਏ। ਦਾਊਦ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਿਤਆ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ

ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਿਤਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ! ਮੈਂ ਤਾ ਂਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਕੇਵਲ ਤੰਬੂ ਹੇਠ ਿਪਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ”
2 ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਆਏ ਸੋ ਕਰ ਿਕਉਂ ਿਕ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ।”
3 ਪਰ ਉਸ ਰਾਤ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ। 4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ

ਆਿਖਆ,
“ਜਾਹ! ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸ: ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਦਾਊਦ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂ।
5 ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ
ਹਾ,ਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਆਜੜੀ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾ ਂਤੇ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਿਦਆਰ ਦਾ ਭਵਨ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ?’
7 “ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ: ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਰਾਦਂਾ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਭੇਡਾ ਂਚਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ
ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਿਪਆ। 8

ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਜਾਕੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਆਦਮੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 9 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਲਈ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਹੇਠਾ ਂਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ
ਬੈਠ ਸੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਉਹ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਵਾਪਰੀਆ ਂਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਤੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ
ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਵਾਗਂਾ।
“‘ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। 11 ਜਦ
ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। ਇਹ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।
12 ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਵਨ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਦੀ
ਸਦੀਵ ਤੀਕ ਅਚੱਲ ਰੱਖਾਗਂਾ। 13 ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵਾਗਂਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਊਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾਅ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਸਦੀਵ ਿਪਆਰ ਕਰਾਗਂਾ। 14 ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਖੀਆ ਂਰੱਖਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ
ਅਚੱਲ ਰਹੇਗਾ।’”

15 ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

16 ਤਦ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ,
“ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਰਿਹਮਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦਾ ਕਾਰਣ। 17 ਅਤੇ ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਭਿਵੱਖ
ਦੱਿਸਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਝੰ ਦਰਸਾਇਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵਾ।ਂ 18 ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾ ਂਜੋ ਕੁਝ ਆਖਾ ਂਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੀ
ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ ਤੂੰ ਤਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾ!ਂ 19 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਖਾਿਤਰ ਇਹ ਅਚਰਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ! 20 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਤੈਥੋਂ ਿਸਵਾ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ
ਿਦਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ! 21 ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਅਿਜਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ!
ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਕੌਮ ਿਸਰਫ਼ ਇਸਰਾਏਲ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੂੰ ਅਿਜਹੇ
ਅਚਰਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ
ਆਪਣਾ ਨਾਉਂ ਜੱਸ ਆਪੇ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਭੂਮੀ ਹਿਥਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ!
22 ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ ਿਗਆ।
23 “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਿਜਹੜਾ ਵਚਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁਲ ਲਈ
ਆਿਖਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿਥਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਿਜਵੇਂ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਂ! 24 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਂ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾ ਂਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ। ਤਦ ਲੋਕ ਕਿਹਣਗੇ, ‘ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।’ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਤਾ ਂਜੋ ਸਦੀਵ
ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ।
25 “ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਇਹ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉਪਰੰਤ, ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇਂਗਾ।
ਇਸੇ ਕਾਰਣ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਗੱਲਾ ਂਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਸੱਿਕਆ ਹਾ।ਂ 26 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਹੇ ਸੱਚੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। 27 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ
ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਉਹ ਸਦੀਵ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ। ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਤੂੰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤਾ ਂਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਤੇਰੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਿਮਹਰ ਿਵੱਚ
ਰਹੇ।”

ਦਾਊਦ ਦੀ ਦੂਜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਉੱਪਰ ਿਜੱਤ

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ
ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਗਥ
ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਿਜੱਤ

ਿਲਆ।
2 ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੋਆਬੀ ਦਾਊਦ ਦੀ

ਪਰਜ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
3 ਦਾਊਦ ਸ਼ੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਦਰਅਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਿਖਲਾਫ

ਲਿੜਆ। ਉਹ ਹਮਾਥ ਤੀਕ ਲਿੜਆ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਹਦਰਅਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ
ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਤੀਕ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 4 ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਦਰ
ਅਜ਼ਰ ਤੋਂ 1,000 ਰੱਥ, 7,000 ਸਾਰਥੀ, 20,000 ਿਸਪਾਹੀ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋਿੜਆ ਂਨੂੰ ਲੰਗਿੜਆ ਂਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਰੱਥਾ ਂਨੂੰ ਿਖੱਚਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਰੱਥਾ ਂਨੂੰ ਿਖੱਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖ ਲਏ।

5 ਦੰਿਮਸਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅਰਾਮੀ ਲੋਕ ਸ਼ੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਦਰਅਜ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ
ਲਈ ਆਏ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਰਾਮੀਆ ਂਦੀ ਆਈ ਫੌਜ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ 22,000

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 16:39 301 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 18:5
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ਸੈਿਨਕ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ। 6 ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ।
ਅਰਾਮੀ ਉਸਦੀ ਪਰਜ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਿਲਆਏ। ਇਉਂ
ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਦਾਊਦ ਿਗਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਦੱਤੀ।

7 ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਦਰਅਜ਼ਰ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਲੈ
ਲਈਆ ਂਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। 8 ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਦਰਅਜ਼ਰ ਦੇ
ਨਗਰ ਿਟਬਹਥ ਅਤੇ ਕੂਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਿਪੱਤਲ ਵੀ ਿਲਆਦਂਾ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹੀ ਿਪੱਤਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਹੌਜ਼, ਥੰਮ ਅਤੇ
ਭਾਡਂੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ।

9 ਹਮਾਥ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਊ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ,
ਹਦਰਅਜ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 10 ਤਾ ਂਤੋਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ,
ਹਦੋਰਾਮ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਿਜੱਤ ਲਈ ਵੱਧਾਈਆ ਂਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਦਰਅਜ਼ਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਦਰਅਜ਼ਰ
ਤੋਊ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਹਲਾ ਂਲੜਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਦੋਰਾਮ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਕਾਸਂੀ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਭੇਟ ਕੀਤੀਆ।ਂ 11 ਦਾਊਦ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ
ਕੀਤੀਆ।ਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੋਨੇ-ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਵੀ ਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਉਹ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਭਾਵ ਅਦੋਮ, ਮੋਆਬ, ਅੰਮੋਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਅਤੇ
ਅਮਾਲੇਕ ਤੋਂ ਿਲਆਏ ਸਨ, ਸਭ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

12 ਅਿਬਸ਼ਈ ਜੋ ਸਰੂਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨੇ ਲੂਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ 18,000
ਅਦੋਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 13 ਅਿਬੱਸਈ ਨੇ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਗਰੀਜ਼ਨਾ ਂਨੂੰ
ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦੋਮੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਰਜਾ ਬਣ ਗਏ। ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਦਾਊਦ
ਿਗਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਦੱਤੀ।

ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ

14 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਧਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਨਆਈਂ ਸੀ। 15

ਯੋਆਬ ਜੋ ਸਰੂਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ
ਯਹੋਸ਼ਫ਼ਟ ਜੋ ਅਹੀਲੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾ ਂਦਾ ਇਤਹਾਸ
ਿਲਿਖਆ। 16 ਸਾਦੋਕ ਅਹੀਟਬੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅਿਬਯਾਥਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਬੀਮਲਕ ਜਾਜਕ ਸਨ। ਸ਼ੌਵਸ਼ਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ। 17 ਿਬਨਾਯਾਹ ਜੋ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਕਰੇਤੀਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ਲੇਤੀਆ ਂਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦੇਣਾ

ਨਾਹਾਸ਼ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਨਾਹਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। 2 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਨਾਹਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਦਆਲੂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ

ਪੁੱਤਰ, ਹਾਨੂਨ ਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੋਵਾਗਂਾ।” ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਾਨੂਨ ਕੋਲ ਉਸ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਹਲਕਾਰੇ ਅੰਮੋਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਾਨੂਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ
ਪਹੁੰਚੇ।

3 ਪਰ ਅੰਮੋਨੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਹਾਨੂਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ
ਮੌਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਂਤੇਰੇ ਮੁਰਦਾ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ
ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ!” 4 ਤਾ ਂਹਾਨੂਨ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਪਕੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਦਾੜੀਆ ਂਮੁਨਵਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪੋਸ਼ਾਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾੜ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧੜੋਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਇਉਂ ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਵਾਿਪਸ
ਭੇਿਜਆ।

5 ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉਸ ਨੂੰ
ਸੁਣਾਈ। ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ,
“ਜਦ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਮੁੜ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਿਟਕੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਮੁੜ ਆਉਣਾ।”

6 ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ
ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ
ਹਾਨੂਨ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਨੇ 34,000 ਿਕਲੋ ਚਾਦਂੀ ਮਸੋਪੋਤਾਮੀਆ ਂਤੋਂ ਰਥਾ ਂਅਤੇ
ਅਸਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਿਵੱਚੋਂ ਮਾਕਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ੋਬਾਹ
ਦੇ ਨਗਰਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਰਥਾ ਂਅਤੇ ਅਸਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਏ। 7 ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 32,000
ਰਥਾ ਂਅਤੇ ਮਕਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭਾੜੇ ਤੇ ਖਰੀਿਦਆ ਤਾ ਂਜੋ
ਉਹ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਮਕਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਦਬਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਗਰਾ ਂਤੋਂ ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਏ।

8 ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ
ਹਨ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। 9 ਅੰਮੋਨੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ
ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਤਪਰ ਸਨ। ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰੋ ਦੂਰ ਪੈਲੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਟਕੇ ਰਹੇ।

10 ਯੋਆਬ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਿਪੜ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੋ ਦਲਾ ਂਿਵੱਚ
ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਲ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਵੱਲ ਸੀ। ਤਾ ਂਯੋਆਬ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਖਾਸ ਸੂਰਿਮਆ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਰਾਮ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। 11 ਯੋਆਬ ਨੇ
ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠਾ ਂਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲ ਪਏ। 12 ਯੋਆਬ ਨੇ ਅਬਸ਼ਈ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਮੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ
ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਗਂਾ। 13 ਆਪਾ ਂਤਕੜੇ ਬਣੀਏ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬਹਾਦੁਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਲਈ ਲੜ ਰਹੀਏ ਹੋਈੇਏ! ਯਹੋਵਾਹ ਓਹੀ ਕਰੇ ਜੋ
ਉਹ ਸੋਚੇ ਿਕ ਸਹੀ ਹੈ!”

14 ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀ ਫ਼ੌਜ ਸੀ ਅਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ
ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਅਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। 15 ਜਦੋਂ
ਅੰਮੋਨੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਵੀ
ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾ ਂਅੰਮੋਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਬਸ਼ਈ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਖੜੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਿਫ਼ਰ ਵਾਿਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆ ਿਗਆ।

16 ਜਦੋਂ ਅਰਾਮੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਅਰਾਮੀ ਲੋਕਾਂ
ਕੋਲ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਹਲਕਾਰੇ ਘੱਲੇ। ਹਦਰਅਜ਼ਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ
ਆਗੂ ਸੋਫਕ, ਬਾਕੀ ਅਰਾਮੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਵੀ ਆਗੂ ਸੀ।

17 ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਅਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਅਰਾਮੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਹਮਣੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਿਗਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ
ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਅਰਾਮੀਆ ਂਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 18 ਤਦ ਅਰਾਮੀ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ 7,000 ਅਰਾਮੀ
ਸਾਰਥੀਆ ਂਅਤੇ 40,000 ਅਰਾਮੀ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਦਾਊਦ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸ਼ੋਫ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।

19 ਜਦੋਂ ਹਦਰਅਜ਼ਰ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਉਂ ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੇ ਮੁੜ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਯੋਆਬ ਦਾ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਯੋਆਬ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ। ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾ ਂਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਯੁੱਧ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੀ

ਿਰਹਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅੰਮੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਰੱਬਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ
ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸੱਕੇ। ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੈਨਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੀਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 18:6 302 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 19:19
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2 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਿਲਆ। ਉਸ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਭਗ 75 ਪੌਂਡ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਜੜੇ
ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਕਟ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 3 ਦਾਊਦ ਨੇ
ਰੱਬਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਰੀਆ,ਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆ ਂਸਲਾਖਾਂ
ਅਤੇ ਕੁਹਾੜੀਆ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਝੰ ਹੀ
ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਸੈਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ।

ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੈਂਤਾ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ

4 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨਾਲ ਗਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਜੰਗ
ਹੋਈ। ਤਦ ਹੁੱਸ਼ਾਥੀ ਿਸਬਕਾਈ ਨੇ ਿਸੱਪਈ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਰਫ਼ਾ ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ।

5 ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਯਾਈਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਹਨਾਨ ਨੇ ਿਗੱਤੀ ਗੋਿਲਅਥ ਦੇ ਭਰਾ ਲਹਮੀ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਲਹਮੀ ਦਾ ਨੇਜਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਤੁਰ ਿਜੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ।

6 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀਆਂ
ਵੀਹ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੱਥਾ ਂਪੈਰਾ ਂਦੀਆ ਂ24 ਉਂਗਲਾ ਂਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ
ਦੀਆ ਂਛੇ-ਛੇ ਉਂਗਲਾ ਂਸਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਿਦਓਆ ਂ(ਰਫ਼ਾ) ਦੀ ਕੁਲ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। 7

ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਤਾ ਂਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਯੋਨਾਥਾਨ ਿਸ਼ਮਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਭਰਾ ਸੀ।

8 ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਆਦਮੀ ਗਥ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੈਂਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੈਂਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।

ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਪਾਪ

ਸ਼ਤਾਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। 2 ਤਾਂ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾਓ ਅਤੇ

ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਤੀਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਕੰਨੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ
ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਕੁਲ ਿਗਣਤੀ ਿਕੰਨੀ ਹੈ?”

3 ਪਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਚਾਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਇਸ
ਨਾਲੋਂ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵੱਧੇਰੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ
ਨੌਕਰ ਰਿਹਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਿਕਉਂ ਬਨਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?”

4 ਪਰ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਿੜਆ ਿਰਹਾ ਇਸ ਲਈ ਯੋਆਬ
ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਿਪਆ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਿਫ਼ਰ ਯੋਆਬ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ। 5 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀਆ ਂਦੀ
ਿਗਣਤੀ 11,00,000 ਸੀ। ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ 4,70,000 ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ
ਸਨ। 6 ਯੋਆਬ ਨੇ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਨਾ
ਿਗਿਣਆ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਯੋਆਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 7 ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ

8 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੂਰੱਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ
ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇ।”

9 ਗਾਦ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸੰਤ ਸੀ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾਹ, ਅਤੇ
ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਤੰਨ
ਚੋਣ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉਸ
ਚੋਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

11 ਤਦ ਗਾਦ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਦਾਊਦ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਿਕਹੜਾ ਦੰਡ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ: ਿਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਅੰਨ ਕਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਸਾਹਮਿਣਓ ਿਤੰਨਾਂ
ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ ਭੱਜਦਾ ਿਫਰੇਂ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ
ਭਜਾਉਣ ਜਾ ਂਿਤੰਨ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋਪੀ ਰਹੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਹਾਮਂਾਰੀ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇ।’ ਦਾਊਦ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਤੂੰ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵਾ।ਂ”

13 ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤਾ ਂਵੱਡੀ ਦੁਿਵਧਾ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਹੋਵਾਹ
ਬੜਾ ਦਯਾਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਿਜਵੇਂ
ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੇ।”

14 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਭੇਜੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 70,000
ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। 15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਤ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਪਰ ਜਦ ਹੀ ਦੂਤ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਨਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪਛਤਾਇਆ। ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜੋ
ਨਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਆਿਖਆ, “ਰੁਕ ਜਾ! ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਿਗਆ!” ਉਸ ਵਕਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਅਜੇ ਯਬੂਸੀ ਆਰਨਾਨ ਦੇ ਿਪੜ ਕੋਲ ਖੜੋਤਾ ਸੀ।

16 ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। ਦੂਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਿਨਕਲੀ
ਹੋਈ ਸੀ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਸਰ ਿਨਵਾ ਂਕੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ। ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ
ਤੱਪੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 17 ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਪੀ
ਹਾ ਂਿਜਸਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਪਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਂਉੱਪਰ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ
ਦੇਵੋ।”

18 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਏ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ
ਜਗਵੇਦੀ ਯਬੂਸੀ ਆਰਨਾਨ ਦੇ ਿਪੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣਾਵੇ। 19 ਗਾਦ ਨੇ ਉਹ
ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੀਆਂ
ਸਨ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਆਰਨਾਨ ਦੇ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਿਗਆ।

20 ਉਸ ਵਕਤ ਆਰਨਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਗਾਹ ਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ
ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਦੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾ ਂਆਰਨਾਨ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪੁੱਤਰ ਲੁਕਣ
ਲਈ ਭੱਜ ਖੜੋਤੇ। 21 ਦਾਊਦ ਆਰਨਾਨ ਕੋਲ ਪਹਾੜੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਆਰਨਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ
ਕੰਮ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ
ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਿਗਆ।

22 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਰਨਾਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਪੜ ਵੇਚ
ਦੇ, ਤਾ ਂਜੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ ਸੱਕਾ।ਂ
ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

23 ਆਰਨਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇਹ ਿਪੜ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਤੂੰ ਤਾ ਂਮੇਰਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਆਮੀ ਹੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਿਜਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਮ
ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਕਣਕ ਵੀ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

24 ਪਰ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਨਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਭ
ਕਾਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਜਸ ਵਸਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ
ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਉਹ ਭੇਟ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ”

25 ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਰਨਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ 15 ਪੌਂਡ
ਿਦੱਤੇ। 26 ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ
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ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾ ਂਜਵਾਬ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਭੇਜੀ। 27

ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ
ਿਫ਼ਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਪਾ ਲਵੇ।

28 ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਬੂਸੀ ਆਰਨਾਨ ਦੇ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। 29 (ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ
ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਉੱਚੇ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 30 ਦਾਊਦ ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਉਸ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸੱਿਕਆ। ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਦੀ
ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ।)

ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ‘ਮੰਦਰ’ ਅਤੇ ਹੋਮ
ਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਜੋ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਥਾਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ।”

ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੰਦਰ ਲਈ ਿਤਆਰੀ

2 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਪੱਥਰ ਘੜਨੇ ਸੀ। 3 ਦਾਊਦ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ
ਲਈ ਮੇਖਾ ਂਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਤੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਕਾਸਂੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। 4 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੀਦੋਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ, ਿਜਹੜੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੇਿਹਸਾਬ
ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਲਈ।

5 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ
ਮਹਾਨ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਅਤੇ
ਤਜ਼ਰਬਾਹੀਣ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇਸਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਮੈਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਮੰਦਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀਆ ਂਬੜੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ

6 ਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ। 7 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ! ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ 8 ਪਰ ਮੇਰੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਦਾਊਦ ਤੂੰ ਬੜੀਆ ਂਲੜਾਈਆ ਂਲਿੜਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਲਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ
ਬਨਵਾ ਸੱਕਦਾ। 9 ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਸ ਦੇ ਚੌਿਗਰਦੇ ’ਚ ਪਸਰੇ
ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾ ਂਸੁਲੇਮਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਤਂੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ
ਰਾਜ ਦੇਵਾਗਂਾ। 10 ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਵਾਸਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ
ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਰਾਜ
ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਹੇਗਾ।’”

11 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-
ਸੰਗ ਰਹੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਮੰਦਰ
ਬਨਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਂ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
12 ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤੇ
ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਿਨਆ ਂਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਹੇ ਪਾ ਸੱਕੇਂ। 13 ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਨੇਮ ਮੰਨੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਸਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ
ਸਨ, ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੂੰ
ਬਹਾਦੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ, ਡਰ ਨਹੀਂ।

14 “ਸੁਲੇਮਾਨ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਬੜੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 3,750 ਟੱਨ ਸੋਨਾ, 37,500
ਟੱਨ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਸਂੀ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਲੇਮਾਨ, ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਜੋੜ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 15 ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਕਾਰੀਗਰ
ਵੀ ਹਨ। 16 ਜੋ ਿਕ ਸੋਨੇ, ਚਾਦਂੀ, ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਆਿਦ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ’ਚ
ਬੜੇ ਿਨਪੁਣ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾ ਂਅਿਜਹੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੇਿਹਸਾਬ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ।”

17 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ। 18 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਬਖਿਸ਼ਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ’ਚ ਮੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਿਬਜ਼
ਹਨ। 19 ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਿਦਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾ ਂਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਦੇ
ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਿਟਕਾਅ ਦੇਵੋ।”

ਲੇਵੀਆ ਂਲਈ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾਂ

ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ। 2 ਦਾਊਦ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ। 3 ਦਾਊਦ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਜਾ ਂ30
ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਿਗਿਣਆ, ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 38,000 ਲੇਵੀਆਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਣੀ। 4 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “24,000 ਲੇਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 6,000 ਲੇਵੀ ਿਨਆਕਂਾਰ ਅਤੇ
ਪੁਲਸੀਏ ਹੋਣਗੇ। 5 ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੇਵੀ ਦਰਬਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ
4,000 ਲੇਵੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਸਾਜ਼ ਬਣਵਾਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਇਹ ਵਜੰਤਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਸਤਿਤ ਗਾਨ ਕਰਣਗੇ।”

6 ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ 3 ਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ। ਇਹ ਲੇਵੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਸਨ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਗੇਰਸ਼ੋਨ, ਕਹਾਥ ਅਤੇ ਮਰਾਰੀ ਸਨ।

ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ

7 ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਲਅਦਾਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਸਨ। 8

ਲਅਦਾਨ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੀਏਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜ਼ੇਥਾਮ ਅਤੇ ਯੋਏਲ। 9 ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਸ਼ਲੋਮੀਥ,
ਹਜ਼ੀਏਲ ਅਤੇ ਹਾਰਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਿਤੰਨੋ ਲਅਦਾਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀਏ
ਸਨ।
10 ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ-ਯਹਥ, ਜ਼ੀਨਾ, ਿਯਊਸ਼ ਅਤੇ ਬਰੀਆ ਸੀ। 11

ਯਹਥ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਜ਼ਾਹ ਦੂਜਾ। ਪਰ ਿਯਊਸ਼ ਅਤੇ
ਬਰੀਆਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਦੋਨੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰਾਣੇ
ਿਵੱਚ ਿਗਣੇ ਗਏ।

ਕਹਾਥ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ

12 ਕਹਾਥ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਅਮਰਾਮ, ਿਯਸਹਾਰ, ਹਬਰੋਨ
ਤੇ ਉਜ਼ੀਏਲ ਸਨ। 13 ਅਮਰਾਮ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਸਨ। ਹਾਰੂਨ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ
ਲਈ ਵੀ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਵੀ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
14 ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੇਵੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਦੇ ਅੰਗ ਸਨ। 15 ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਅਤੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਮੂਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 16

ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਂਸਬੁਏਲ ਸੀ। 17 ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਦਾ ਨਾ ਂਰਹਾਬਯਾਹ ਸੀ ਤੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਰਹਾਬਯਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ।

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 21:27 304 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 23:17
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18 ਿਯਸਹਾਰ ਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸ਼ਲੋਮੀਥ ਸੀ।
19 ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਯਰੀਯਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ
ਅਮਰਯਾਹ। ਯਹਜ਼ੀਏਲ ਉਸਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯਕਮਆਮ ਸੀ।
20 ਉਜ਼ੀਏਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾਹ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਿਯੱਸੀਯਾਹ ਸੀ।

ਮਰਾਰੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ

21 ਮਹਲੀ ਅਤੇ ਮੂਸ਼ੀ ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਮਹਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ
ਅਤੇ ਕੀਸ਼ ਸਨ। 22 ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ
ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਸਰਫ਼ ਧੀਆ ਂਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਆਹ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਕ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 23 ਮੂਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ
ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਮਹਲੀ, ਏਦਰ ਅਤੇ ਿਯਰੇਮੋਥ ਸੀ।

ਲੇਵੀਆ ਂਦਾ ਕੰਮ

24 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਆਪਿਣਆ ਂਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਮੁਤਾਬਕ ਨਾਂ
ਸੂਚੀ ’ਚ ਅੰਿਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤੇ
ਹਰੇਕ ਲੇਵੀ ਦਾ ਨਾ ਂਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਸਨ
ਉਹ 20 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜਾ ਂਉਸਤੋਂ ਵੱਧੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

25 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਤਂੀ ਵਰਤਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦੀਵ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 26 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਨ ਵਾਲੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ।ਂ”

27 ਦਾਊਦ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਿਹਦਾਇਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਿਜਹੜੀ ਸੀ ਉਹ
ਸੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਆਏ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ। ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 20 ਵਰ੍ਹ ੇ ਜਾ ਂਉਸਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ।

28 ਲੇਵੀਆ ਂਦਾ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਪਾਿਸਆ ਂਵਾਲੇ ਕਮਿਰਆ ਂਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। 29 ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਮੈਦੇ
ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਖਮੀਰੀ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀਆ ਂਕੜਾਹੀਆ ਂਅਤੇ
ਰਲੀਆ ਂਿਮਲੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਲੇਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਮਣਤੀ
ਕਰਦੇ ਸਨ। 30 ਲੇਵੀ ਹਰ ਸਵੇਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਉਸਤਤ
ਕਰਦੇ। ਇਝੰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਉਸਤਿਤ ਗਾਨ ਉਹ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ।
31 ਲੇਵੀ ਸਬਤਾ ਂਦੇ ਿਦਨਾ ਂਅਤੇ ਅਮਿਸਆ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਜਾਣ
ਵਾਲੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਸਵਾ ਂਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਿਕੰਨੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਸਨ। 32 ਇਉਂ, ਲੇਵੀਆ ਂਿਜੰਮੇ
ਜੋ-ਜੋ ਕਾਰਜ ਲੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਖੂਬੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂ(ਜਾਜਕਾ)ਂ ਜੋ ਿਕ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ।

ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਟੋਲੇ

ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਇਉਂ ਸਨ: ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਬ,
ਅਬੀਹੂ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਸਨ। 2 ਪਰ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ
ਅਬੀਹੂ ਬੇਔਲਾਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ

ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਨੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ। 3 ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੋ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੋ-ਜੋ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ
ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਕਰਨ। ਦਾਊਦ ਨੇ
ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਹੀਮਲਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਦੋਕ
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹੀਮਲਕ ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ। 4

ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਧੇਰੇ ਸਰਦਾਰ
ਆਗੂ ਸਨ। ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੋਲ੍ਹਾ ਂਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਠ ਆਗੂ ਸਨ। 5 ਗੁਣਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਰੇਕ ਘਰਾਿਣਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ

ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਖੀ
ਥਾਿਪਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਿਲਆ ਿਗਆ। ਪਰ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ।

6 ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਨਥਿਨਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੰਸ਼ਜਾ ਂਦੇ ਨਾਂ
ਿਲਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਗੂ ਸਨ: ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ, ਅਹੀਮਲਕ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ
ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਅਹੀਮਲਕ ਅਬਯਾਥਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਰ
ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਿਲਖਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਨਾਉਂ ਿਲਖ ਿਦੰਦਾ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਲਆਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ
ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ।

7 ਪਿਹਲਾ ਸਮੂਹ ਯਹੋਯਾਰੀਬ ਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਿਯਦਅਯਾਹ ਦਾ।
8 ਤੀਜਾ ਸਮੂਹ ਹਾਰੀਮ ਦਾ
ਚੌਥਾ ਸਓਰੀਮ ਦਾ।
9 ਪੰਜਵਾ ਸਮੂਹ ਮਲਕੀਯਾਹ
ਅਤੇ ਛੇਵਾ ਂਮੀਯਾਮੀਨ ਦਾ।
10 ਸੱਤਵਾ ਂਸਮੂਹ ਹੱਕੋਸ ਦਾ
ਅਤੇ ਅੱਠਵਾ ਂਸਮੂਹ ਅਬੀਯਾਹ ਦਾ।
11 ਨੌਵਾ ਂਯੇਸ਼ੂਆ ਦਾ ਸਮੂਹ ਤੇ
ਦਸਵਾ ਂਸ਼ਕਨਯਾਹ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ।
12 ਿਗਆਰ੍ਹਵਾ ਂਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਦਾ
ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵਾ ਂਸਮੂਹ ਯਾਕੀਮ ਦਾ ਸੀ।
13 ਤੇਰ੍ਹਵਾ ਂਸਮੂਹ ਹੁੱਪਾਹ ਦਾ ਤੇ
ਚੌਦਵਾ ਂਸਮੂਹ ਯਸ਼ਬਆਬ ਦਾ।
14 ਪੰਦਰਵਾ ਂਸਮੂਹ ਿਬਲਗਾਹ ਦਾ
ਸੋਲ੍ਹਵਾ ਂਇਮੰੇਰ ਦਾ।
15 ਸਤਾਰ੍ਹਵਾ ਂਹੇਜ਼ੀਰ ਦਾ ਸਮੂਹ
ਅਤੇ ਅੱਠਾਰ੍ਹਵਾ ਂਸਮੂਹ ਹੱਪੀਸੇਂਸ ਦਾ।
16 ਉਨ੍ਹੀਵਾ ਂਸਮੂਹ ਪਥਹਯਾਹ,
20ਵਾ ਂਯਹਜ਼ਕੇਲ ਦਾ ਸੀ।
17 ਇੱਕੀਵਾ ਂਸਮੂਹ ਯਾਕੀਨ ਦਾ
22ਵਾ ਂਗਾਮੂਲ ਦਾ।
18 ਤੇਈਵਾ ਂਦਲਾਯਾਹ ਦਾ ਸਮੂਹ
ਅਤੇ ਚੌਵੀਵਾ ਂਮਅਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ।
19 ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ

ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਲੇਵੀ

20 ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਬਾਕੀ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਨਾ ਂਇਉਂ ਸਨ:
ਅਮਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ੂਬਾਏਲ
ਅਤੇ ਸ਼ੂਬਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜਹਦਯਾਹ।
21 ਰਹਬਯਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਯੱਸ਼ਾਯਾਹ (ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।)
22 ਿਯੱਸਹਾਰੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਲੋਮੋਥ
ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਮੋਥ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹਥ।
23 ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਰੀਯਾਹ ਸੀ
ਅਤੇ ਅਮਰਯਾਹ ਹਬਰੋਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਯਹਜ਼ੀਏਲ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਯਕਮਆਮ ਚੌਥਾ ਸੀ।
24 ਉਜ਼ੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾਹ
ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮੀਰ ਸੀ।
25 ਿਯੱਸ਼ੀਯਾਹ ਮੀਕਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਯੱਸ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ।
26 ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਮਹਲੀ ਤੇ ਮੂਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਅਜ਼ੀਯਾਹ ਸੀ।
27 ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਅਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੋਹਮ, ਜ਼ੱਕੂਰ ਅਤੇ ਇਬਰੀ
ਸਨ।
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28 ਮਹਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਸੀ ਪਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ
ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜੰਿਮਆ।
29 ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਂਯਰਹਮੇਲ ਸੀ।
30 ਮੂਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਲੀ, ਏਦਰ ਅਤੇ ਿਯਰੀਮੋਥ ਸਨ।

ਇਹ ਲੇਵੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 31

ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ,ਂ
ਜਾਜਕਾ ਂਵਾਗਂ ਗੁਣੇ ਪਾਏ। ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਾਜੇ
ਦਾਊਦ, ਸਾਦੋਕ, ਅਹੀਮਲਕ, ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀ
ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਣੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ
ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਮੂਹ

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆ ਂਨੇ ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਖਾਸ
ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੇਮਾਨ ਅਤੇ
ਯਦੂਥੂਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਣੀ

ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਬਰਬਤਾ,ਂ ਿਦਲਰੁਬਾ, ਛੈਿਣਆ ਂਆਿਦ ਸਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਲੋਕਾਂ
ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਸੀ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ
ਿਲਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ:

2 ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ: ਜ਼ਕੂਰ, ਯੂਸੁਫ਼, ਨਥਾਨਯਾਹ ਤੇ ਅਸ਼ਰੇਲਾਹ।
ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
3 ਯਦੂਥੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਗਦਾਲਯਾਹ, ਸਰੀ, ਯਸ਼ਆਯਾਹ, ਿਸ਼ਮਈ
ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਅਤੇ ਮਿਤੱਥਯਾਹ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਲ 6 ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਦੂਥੂਨ ਨੇ
ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਿਪਆ। ਯਦੂਥੂਨ ਬਰਬਤ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਕੇ
ਨਬੁੱਵਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
4 ਹੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਕੀਯਾਹ ਮਤਨਯਾਹ, ਉਜ਼ੀਏਲ, ਸ਼ਬੂਏਲ, ਯਰੀਮੋਥ,
ਹਨਨਯਾਹ, ਹਨਾਨੀ, ਅਲੀਆਥਾਹ, ਗੱਦਲਤੀ, ਰੋਮਮਤੀ-ਅਜ਼ਰ,
ਯਾਸ਼ਬਕਾਸ਼ਾਹ, ਮੱਲੋਥੀ, ਹੋਥੀਰ ਅਤੇ ਮਹਜ਼ੀਓਥ ਸਨ। 5 ਇਹ ਸਭ ਹੇਮਾਨ,
ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਮਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੇਮਾਨ ਨੂੰ 14 ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਧੀਆ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ
6 ਹੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ

ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਾਨ ਵੇਲੇ ਛੈਣੇ, ਿਦਲਰੁਬਾ ਤੇ
ਬਰਬਤਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 7 ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਗਾਨ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ 288 ਸੀ। 8 ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਕਹੜਾ ਕੰਮ ਆਵੇ,
ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਾ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ
ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਿਨਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ।

9 ਪਿਹਲੇ ’ਚ ਆਸਾਫ਼ (ਯੂਸੁਫ਼) ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12
ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ’ਚ ਗਦਾਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਸਨ।
10 ਤੀਜੇ ’ਚ ਜ਼ਕੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਸਨ।
11 ਚੌਥੇ ’ਚ ਯਸਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਸਨ।
12 ਪੰਜਵੇਂ ’ਚ ਨਥਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਸਨ।
13 ਛੇਵੇਂ ’ਚ ਬੁੱਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਸਨ।
14 ਸੱਤਵੇਂ ’ਚ ਯਸ਼ਰੇਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਸਨ।
15 ਅੱਠਵੇਂ ’ਚ ਯਸ਼ਆਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਸਨ।

16 ਨੌਵੇਂ ਿਵੱਚ ਮੱਤਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਸਨ।
17 ਦਸਵੇਂ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਸਨ।
18 ਿਗਆਰ੍ਹਵੇ ’ਚ ਅਜ਼ਰੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਸਨ।
19 ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ’ਚ ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਸਨ।
20 ਤੇਰਵੇਂ ’ਚ ਸ਼ੂਬਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਸਨ।
21 ਚੌਦ੍ਹਵੇਂ ਸਮੂਹ ’ਚ ਮਿਤੱਥਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12
ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
22 ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਸਮੂਹ ’ਚ ਯਰੇਮੋਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12
ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
23 ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ’ਚ ਹਨਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਸਨ।
24 ਸਤਾਰ੍ਹਵੇਂ ’ਚ ਯਾਸ਼ਬਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ
ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
25 ਅੱਠਾਰ੍ਹਵੇਂ ਸਮੂਹ ’ਚ ਹਨਾਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12
ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
26 ਉਨ੍ਨੀਁਵੇਂ ’ਚ ਮੱਲੋਥੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਸਨ।
27 ਵੀਹਵੇਂ ’ਚ ਅਲੀਯਾਥਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਸਨ।
28 ਇੱਕੀਵੇਂ ’ਚ ਹੋਥੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਸਨ।
29 ਬਾਈਵੇਂ ’ਚ ਿਗੱਦਲਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਸਨ।
30 ਤੇਈਵੇਂ ’ਚ ਮਹੀਜ਼ਓਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ
ਗਏ ਸਨ।
31 ਚੌਵੀਵੇਂ ’ਚ ਰੋਮਮਤੀ-ਅਜ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 12 ਆਦਮੀ
ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦਰਬਾਨ

ਦਰਬਾਨਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ: ਿਜਹੜੇ ਦਰਬਾਨ ਕਾਰਾਹੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਉਂ ਹੈ।
ਮਸ਼ਲਮਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। (ਮਸ਼ਲਮਯਾਹ ਕੋਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ

ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ।) 2 ਮਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਯਦੀਅੇਲ ਦੂਜਾ, ਜ਼ਬਦਯਾਹ ਤੀਜਾ
ਅਤੇ ਯਥਨੀਏਲ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 3 ਏਲਾਮ ਮਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦਾ ਪੰਜਵਾ,ਂ
ਯਹੋਹਾਨਾਨ ਛੇਵਾ ਂਅਤੇ ਅਲਯਹੋਏਨਈ ਸੱਤਵਾ ਂਪੁੱਤਰ ਸੀ।
4 ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ
ਨਾਉਂ ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਯਹੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਯੋਆਹ ਤੀਜਾ ਸਾਕਾਰ ਚੌਥਾ ਅਤੇ
ਨਥਾਿਨਏਲ ਪੰਜਵਾ ਂਸੀ। 5 ਅੰਮੀਏਲ ਉਸਦਾ ਛੇਵਾ ਂਪੁੱਤਰ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ
ਸੱਤਵਾ ਂਅਤੇ ਪਉਲਥਈ ਉਸਦਾ ਅੱਠਵਾ ਂਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸੀ। 6 ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਵੀਰ ਬਹਾਦੁਰ ਸਨ। 7 ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਆਥਨੀ,
ਰਫ਼ਾਏਲ, ਓਬੇਦ, ਅਲਜ਼ਾਬਾਦ, ਅਲੀਹੂ ਅਤੇ ਸਮਕਯਾਹ। ਅਲਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਿਨਪੁਣ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ। 8 ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਸਭ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦਰਬਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਓਬੇਦ-
ਅਦੋਮ ਦੇ 62 ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ।
9 ਮਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ 18 ਸੀ।
10 ਮਰਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦਰਬਾਨ ਇਹ ਸਨ: ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਸਾਹ ਸੀ।
ਿਸ਼ਮਰੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। (ਭਾਵੇਂ ਿਸ਼ਮਰੀ ਉਸਦਾ
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ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲੋਠਾ ਜੰਿਮਆ
ਪੁੱਤਰ ਚੁਿਣਆ।) 11 ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਟਬਲਯਾਹ
ਤੀਜਾ ਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਚੌਥਾ। ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਹੋਸਾਹ ਦੇ 13 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ
ਸਨ।
12 ਇਹ ਦਰਬਾਨਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਦਰਬਾਨਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ

ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 13 ਹਰ
ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਾਟਕ ਅਤੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਣੇ
ਪਾਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੁੱਿਢਆ ਂਅਤੇ ਜਵਾਨਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

14 ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਫ਼ਾਟਕ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਿਫ਼ਰ ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਲਈ ਗੁਣੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਇੱਕ
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਫ਼ਾਟਕ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ।
15 ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਫ਼ਾਟਕ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਬੜੀਆਂ
ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਵਸਤਾ ਂਪਈਆ ਂਸਨ। 16 ਸ਼ੱਪੀਮ ਅਤੇ ਹੋਸਾਹ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਫ਼ਾਟਕ ਦੀ
ਰੱਖਵਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਸ਼ੱਲਕਥ ਫ਼ਾਟਕ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਦਾ
ਕੰਮ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ।

ਦਰਬਾਨ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਕੇ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।
17 ਛੇ ਲੇਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੂਰਬੀ ਫ਼ਾਟਕ ਉੱਪਰ, ਚਾਰ ਉੱਤਰੀ ਫ਼ਾਟਕ ਵੱਲ, 4
ਦੱਖਣੀ ਫ਼ਾਟਕ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਲੇਵੀ ਦਰਬਾਨ ਘਰ
ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। 18 ਪੱਛਮੀ ਪਰਬਾਰ ਤੇ ਹਰ
ਰੋਜ਼ 4 ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦੇ
ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

19 ਇਹ ਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਰਬਾਨਾ ਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਰਾਹੀਆ ਂਅਤੇ ਮਰਾਰੀਆ ਂਦੇ
ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਨ।

ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ

20 ਅਹੀਯਾਹ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰਲੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਹੀਯਾਹ ਦੀ ਹੀ ਸੀ।

21 ਲਅਦਾਨ ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਯਹੀਏਲੀ ਲਅਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 22 ਯਹੀਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੇਥਨ ਅਤੇ ਜ਼ੇਥਨ
ਦੇ ਭਰਾ ਯੋਏਲ ਸੀ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾ ਂਲਈ
ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।

23 ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰਾਮ, ਿਯਸਹਾਰ, ਹਬਰੋਨ ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀਏਲ ਚੋ ਚੁਣੇ
ਗਏ।

24 ਸ਼ਬੁਏਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ
ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਮੂਸਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।
25 ਸ਼ਬੁਏਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਉਂ ਸਨ: ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਤੋਂ ਰਹਬਯਾਹ, ਉਸਦਾ
ਪੁੱਤਰ। ਯਸ਼ਅਯਾਹ, ਰਹਬਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਯੋਰਾਮ ਯਸ਼ਅਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।
ਿਜ਼ਕਰੀ, ਯੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਮੋਥ, ਿਜ਼ਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। 26 ਸ਼ਲੋਮੋਥ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਿਜਹੜਾ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੱਤਾ। 27 ਕੁਝ
ਸਮਾਨ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਯੁੱਧਾ ਂਚੋ ਿਜੱਤ ਕੇ ਿਲਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਵੇ।
28 ਸ਼ਲੋਮੋਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾ ਂਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕੀਤੀ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਸਮੂਏਲ ਅਗੰਮ ਿਗਆਨੀ ਨੇ, ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸ਼ਾਊਲ, ਨੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ, ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਅਰਪਣ
ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। ਸ਼ਲੋਮੋਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ-ਭਾਈ ਸਭ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ
ਸਨ।
29 ਕਨਨਯਾਹ ਿਯਸਹਾਰੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਕਨਨਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਗਾ ਂਿਵੱਚ ਿਨਆਕਂਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪੁਲਸੀਆ ਂਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 30

ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਹਬਰੋਨ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ

ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਉਪਾਰ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਿਵੱਚ 1,700 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਸਨ। 31 ਹਬਰੋਨ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯਰੀਯਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ
40 ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਇਿਤਹਾਸਾ ਂਰਾਹੀਂ
ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਮਾਿਹਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਅਜ਼ੇਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਿਗਲਆਦ ਤੋਂ ਹਬਰੋਨ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭੇ। 32 ਯਰੀਯਾਹ ਦੇ 2,700 ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ
ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ
ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿਦੱਤੀ।

ਫ਼ੌਜੀ ਸਮੂਹ

ਇਹ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ
ਕੰਮ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਥੇ

ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਸ਼ਾਸਕ, ਕਪਤਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਏ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੀ
ਸੇਵਾ ’ਚ ਹਾਿਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ 24,000 ਮਨੁੱਖ ਸਨ।

2 ਯਸ਼ਾਬਆਮ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁਖੀਆ
ਿਰਹਾ। ਯਸ਼ਾਬਆਮ ਜ਼ਬਦੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਸ਼ਾਬਆਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ
24,000 ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ। 3 ਯਸ਼ਾਬਆਮ ਪਰਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਪਲਟਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਆਗੂ ਸੀ।
4 ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਪਲਟਨ ਦਾ ਆਗੂ ਅਹੋਹ ਤੋਂ ਦੋਦਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਪਲਟਨ ਿਵੱਚ 24,000 ਸੈਿਨਕ ਵੀ ਸਨ ਿਮਕਲੋਥ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ।
5 ਬਨਾਯਾਹ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਪਲਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬਨਾਯਾਹ
ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਹੋਯਾਦਾ ਇੱਕ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਬਨਾਯਾਹ
ਦੀ ਪਲਟਨ ਿਵੱਚ ਵੀ 24,000 ਸੈਿਨਕ ਸਨ। 6 ਇਹ ਉਹੀ ਬਨਾਯਾਹ ਸੀ
ਿਜਸਦਾ ਨਾ ਂ30 ਨਾਇੱਕਾ ਂਿਵੱਚ ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬਨਾਯਾਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਬਨਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਉਂ ਅੰਮੀਜ਼ਾਬਾਦ ਸੀ।
7 ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਚੌਥਾ ਮੁਖੀਆ ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ ਅਸਾਹੇਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਅਸਾਹੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਦਯਾਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਿਣਆ। ਅਸਾਹੇਲ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਵੀ 24,000 ਮਨੁੱਖ ਸਨ।
8 ਪੰਜਵਾ ਂਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਹੂਥ ਇਜ਼ਰਾਹੀ ਸੀ, ਿਜਸਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਵੀ 24,000 ਸੈਿਨਕ ਸਨ।
9 ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਈਰਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਤਕੋਆ ਦੇ ਇੱਕੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ ਅਤੇ 24,000 ਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ।
10 ਸੱਤਵਾ ਂਸਰਦਾਰ ਹੇਲਸ ਸੀ। ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ 24,000 ਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ
ਿਨਰਦੇਸ਼ਣ ਹੇਲਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਲੋਨੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀ।
11 ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 24,000 ਸੈਿਨਕਾ ਂਦਾ ਅੱਠਵਾ ਂਸਰਦਾਰ ਿਸਬਕਈ ਸੀ
ਜੋ ਹੱਸ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰਹੀਆ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀ।
12 ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੌਵਾ ਂਪ੍ਰਧਾਨ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ,
ਅਨਥੋਥ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅਬੀਅਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਵੀ 24,000
ਸੈਿਨਕ ਸਨ।
13 ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 24,000 ਮਨੁੱਖਾ ਂਲਈ ਦਸਵਾ ਂਸਰਦਾਰ ਜ਼ਰਹੀਆ
ਿਵੱਚੋਂ ਮਹਰਈ ਨਟੋਫ਼ਾਥੀ ਸੀ।
14 ਿਗਆਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਿਗਆਰ੍ਹਵਾ ਂਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਾਯਾਹ ਸੀ। ਬਨਾਯਾਹ
ਿਫਰਾਥੋਨ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਲਟਨ
ਿਵੱਚ 24,000 ਆਦਮੀ ਸਨ।
15 ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵਾ ਂਸਰਦਾਰ ਹਲਦਈ ਸੀ। ਹਲਦਈ ਨਟੋਫ਼ਾਥ
ਤੋਂ ਆਥਨੀਏਲ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਲਦਈ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਵੀ 24,000
ਮਨੁੱਖ ਸਨ।

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 26:11 307 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ 27:15
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ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਆਗੂ

16 ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:
ਰਊਬੇਨ: ਿਜ਼ਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਅਜ਼ਰ।
ਿਸ਼ਮੋਨ: ਮਆਕਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਫ਼ਟਯਾਹ।
17 ਲੇਵੀਆ ਂਚੋ ਕਮੂਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਸ਼ਬਯਾਹ, ਹਾਰੂਨ ਤੋਂ ਸਾਦੋਕ।
18 ਯਹੂਦਾਹ: ਅਲੀਹੂ (ਅਲੀਹੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।)
ਿਯੱਸਾਕਾਰ: ਮੀਕਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮਰੀ।
19 ਜ਼ਬੂਲੁਨ: ਓਬਦਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸ਼ਮਅਯਾਹ।
ਨਫ਼ਤਾਲੀ: ਅਜ਼ਰੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਰੀਮੋਥ।
20 ਅਫ਼ਰਾਈਮ: ਅਜ਼ਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ।
ਪੱਛਮੀ ਮਨੱਸ਼ਹ: ਪਦਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਏਲ।
21 ਪੂਰਬੀ ਮਨੱਸ਼ਹ: ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯੱਦੋ।
ਿਬਨਯਾਮੀਨ: ਅਬਨੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਅਸੀਏਲ।
22 ਦਾਨ: ਯਰੋਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰੇਲ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਿਗਣਨਾ

23 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਰਣਾ
ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅਣਿਗਣਤ ਸਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲੇ ਤਾਿਰਆ ਂਿਜੰਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ
ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਿਗਣੇ ਿਜਹੜੇ 20 ਵਰ੍ਹ ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਸਨ। 24 ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ
ਿਗਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸੱਿਕਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਉੱਤੇ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋ
ਿਗਆ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸਾਹ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ

25 ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਿਮਲਖ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ
ਸਨ:

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਅਦੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਮਾਵਥ ਸੀ।
ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਨਾਥਾਨ ਛੋਟੇ ਨਗਰਾ,ਂ ਿਪੰਡਾ,ਂ ਖੇਤਾ ਂਅਤੇ ਮੁਨਾਿਰਆਂ
ਦੇ ਭੰਡਾਰਾ ਂਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ।
26 ਕਲੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰੀ ਿਕਸਾਨਾ ਂਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ।
27 ਦਾਖ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾ ਂਉੱਪਰ ਿਸ਼ਮਈ ਰਾਮਾਥੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦਾਖ ਰਸ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ਾ ਂਚੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮੈਅ ਨੂੰ
ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੁਖੀ ਿਸ਼ਫ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਬਦੀ ਸੀ।
28 ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗਾ ਂਅਤੇ ਗੁੱਲ੍ਹਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾ ਂਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ
ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾ ਂਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਆਲ-ਹਨਾਨ ਸੀ ਜੋ
ਗਦਰ ਤੋਂ ਸੀ।
ਯੋਆਸ਼ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਭਂਣ ਦਾ ਇਚੰਾਰਜ ਸੀ।
29 ਿਸ਼ਟਰਈ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚਲੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਉੱਪਰ
ਸੀ।
ਅਦਲਾਇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਫ਼ਾਟ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਸ਼ੂਆ ਂਉੱਪਰ ਸੀ ਜੋ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸਨ।
30 ਓਬੀਲ ਇਸ਼ਮਾਏਲੀ ਊਠਾ ਂਉੱਤੇ ਮੁਖੀਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਖੋਿਤਆ ਂਉੱਪਰ ਯਹਦੇਯਾਹ ਮੇਰੋਨੀ ਸੀ।
31 ਯਾਜ਼ੀਜ਼ ਹਗਰੀ ਭੇਡਾ ਂਦਾ ਇਚੰਾਰਜ ਸੀ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਿਮਲਖ ਦੀ ਸਾਭਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।
32 ਯੋਨਾਥਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦਾ

ਚਾਚਾ ਸੀ। ਯਹੀਏਲ ਹਕਮੋਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।
33 ਅਹੀਤੋਫ਼ਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਲਾਹ-ਕਾਰ ਸੀ। ਹੂਸ਼ਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਸੀ ਜੋ
ਿਕ ਅਰਕੀ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। 34 ਯਹੋਯਾਦਾ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੇ ਅਹੀਤੋਫ਼ਲ ਦੇ
ਬਾਅਦ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਯਹੋਯਾਦਾ ਬਨਾਯਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯੋਆਬ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੰਦਰ ਲਈ ਿਵਉਂਤ

ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆ ਂਹੋਣ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚਲੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ

ਸਾਰੇ ਆਗੂਆ,ਂ ਸੈਨਾ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਕਮਾਡਂਰਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਸਰਦਾਰਾ,ਂ ਮੁਖੀਆ,ਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੀ ਦੇਖ-
ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਮੰਤਰੀਆ,ਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਸੂਰਿਮਆ ਂਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ।

2 ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਲੋਕੋ! ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ! ਮੈਂ ਿਦਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਲਈ
ਅਸਥਾਨ ਬਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਅਸਥਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਅਿਜਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਭਵਨ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ। 3 ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਨਹੀਂ ਦਾਊਦ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਉਂ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਕਈ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਹਿਤਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।’

4 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਤੇ
ਆਗੂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਚੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ
ਲਈ ਚੁਿਣਆ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਵਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। 6

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਦਾਊਦ! ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦਾ
ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਉਸਾਰੇਗਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਹਾ।ਂ 7

ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਿਨਆਵਾ ਂਨੂੰ ਿਦਰੜਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਦਾ
ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।’”

8 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਜਦ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤਾ ਂਅਤੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇਸ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਅਗਾਹਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

9 “ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਤਿਹ
ਿਦਲੋਂ ਅਤੇ ਇਿਛੱਤ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ
ਿਹਰਿਦਆ ਂਦੀ ਮਨਾ ਂਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾ ਂਦਾ ਜਾਣੀ
ਜਾਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪਾਵੋਗੇ ਪਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੋਂਗੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਤਲਾਜਂਲੀ ਦੇਵੇਗਾ।
10 ਸੁਲੇਮਾਨ! ਤੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ
ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵੇਂ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਣ
ਉੱਠ, ਿਹੰਮਤ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ।”

11 ਉਪਰੰਤ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦਾਲਾਨ, ਇਸ ਦੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾ,ਂ ਇਸ ਦੇ ਕਮਿਰਆ,ਂ
ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਿਰਆ,ਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਿਰਆ,ਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਿਰਆ ਂਅਤੇ
ਦਇਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸਨ। 12 ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹਿਸਆ ਂਦਾ
ਨਕਸ਼ੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਦੇ ਦਲਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਮਿਰਆ,ਂ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਗੋਦਾਮਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੋਦਾਮਾ ਂਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ
ਵਸਤਾ ਂਰੱਖੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਸਨ। 13 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ
ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹਾ ਂਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾ ਂਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਿਸਆ। 14 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ
ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵਸਤਾ ਂਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਸੋਨੇ ਅਤੇ
ਚਾਦਂੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਸੁਿਨਹਰੀ ਦੀਵਟ ਅਤੇ ਸੁਿਨਹਰੀ ਦੀਿਵਆ ਂਦੇ
ਲਈ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਦੀਵਟਾ ਂਲਈ ਵੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ
ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਦੀਵਟ ਲਈ ਿਕੰਨਾ-ਿਕੰਨਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ
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ਚਾਦਂੀ ਵਰਤੋਂ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਅਲਗ-ਅਲਗ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਿਕੱਥੇ
ਿਕਹੜਾ ਦੀਵਾ ਵਰਤੋਂ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। 16 ਦਾਊਦ
ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੇਜ਼ਾ ਂਦੀ ਬਣਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਸੋਨਾ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ
ਬਾਬਤ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਮੇਜ਼ਾ ਂਉੱਪਰ ਿਕੰਨੀ ਚਾਦਂੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਿਸਆ। 17 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਬਾਿਟਆ,ਂ
ਕਟੋਿਰਆ,ਂ ਚਮਿਚਆ ਂਅਤੇ ਕਾਿਟਆ ਂਲਈ ਿਕੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਵੀ ਿਕ ਹਰ ਭਾਡਂੇ ਨੂੰ ਿਕੰਨਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਲੱਗੇਗੀ। 18 ਉਸ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਧੂਫ਼ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ
ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਥਾ ਂਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ
ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਖੰਭਾ ਂਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਦਇਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਦੱਿਸਆ। ਇਹ ਕਰੂਬੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

19 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਨਕਿਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਨਕਿਸ਼ਆ ਂਿਵੱਚਲੇ ਸਭ
ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।”

20 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਬਹਾਦੁਰ ਹੋਕੇ
ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਗੱਲੋ ਘਬਰਾਈ ਨਾ,
ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪੂਰਾ
ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੀਕ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦ ਤੀਕ
ਉਸਦਾ ਮੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ। 21 ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ
ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। ਹਰ
ਕੁਸ਼ਲ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।”

ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਸੁਗਾਤਾਂ

ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਜੇ ਮਸੂਮ ਅਤੇ ਨਾ-

ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਜਸ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ
ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਹੈ। 2 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਲਈ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਜੋ ਵਸਤਾ ਂਬਨਾਉਣੀਆ ਂਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਚਾਦਂੀ ਵੀ ਦੇ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਬਂੇ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਲਈ ਤਾਬਂਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਲਈ ਲੋਹਾ
ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ
ਬਲੌਰੀ ਪੱਥਰ, ਜੜਤ ਤੇ ਘੜਤ ਲਈ ਭਾਤਂ-ਭਾਤਂ ਦੇ ਰੰਗੀਲੇ ਪੱਥਰ, ਸਫ਼ੇਦ
ਸੰਗਮਰਮਰੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਿਜਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 3 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਰਧਾ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਗਾਤ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 4 ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਮੈਂ 110 ਟੱਨ ਸੋਨਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਦਂੀ ਦੇ 260 ਟੱਨ ਿਦੱਤੇ। ਇਹ
ਚਾਦਂੀ ਮੰਦਰ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੀ। 5 ਇਹ ਸੋਨਾ ਚਾਦਂੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਦੀ ਿਨਰਮਾਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨਾ
ਚਾਦਂੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਰੀਗਰ
ਇਸਤੋਂ ਭਾਤਂ-ਭਾਤਂ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਮੰਦਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸੱਕਣ। ਸੋ ਉਹ
ਿਕਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ
ਇਿਛੱਤ ਹਨ?”

6 ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਸਰਦਾਰ,
ਮੰਤਰੀ, ਮੁਖੀਏ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਲਈ ਜੋ
ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾ ਂਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹੋ ਗਏ। 7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: 190 ਟੱਨ ਸੋਨਾ, 375 ਟੱਨ ਚਾਦਂੀ, 675 ਟੱਨ
ਕਾਸਂਾ ਅਤੇ 3,750 ਟੱਨ ਲੋਹਾ। 8 ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਪਏ
ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਵੱਡਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਦੀ
ਸੰਭਾਲ ਯਹੀਏਲ ਜੋ ਿਕ ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। 9 ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼

ਸਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸੱਚੇ
ਿਦਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ।

ਦਾਊਦ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

10 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਾਿਜ਼ਰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਿਵੱਚ
ਆਿਖਆ:
“ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ!

11 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮਹਾਨਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਤਾਪ, ਿਜੱਤ ਅਤੇ ਆਦਰ
ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ!

ਿਕਉਂ ਿਕ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਇੱਕਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ: ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ!
ਇਹ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੈ
ਤੂੰ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਹੈਂ।

12 ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਆਦਰ ਤੈਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ।

ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਓੁੱਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਵਿਡਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ!

13 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

14 ਸੱਚਮੁੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਸੁਗਾਤਾ ਂਮੇਰੇ ਜਾ ਂਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਗਈਆ ਂਸਨ।

ਇਹ ਤਾ ਂਤੇਰੀਆ ਂਦਾਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ
ਹੈਂ।

15 ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਵਾਗਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅਜਨਬੀ ਇਸ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਆਏ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹੋਂਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛਾਯਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।

ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ।
16 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾ ਂਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਲਈ

ਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਨੂੰ

ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ
ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਵਣਹਾਰ ਹੈਂ।

17 ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਲੈਂਦਾ
ਹੈਂ

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾ ਂਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ
ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ, ਸੱਚੇ ਮਨੋ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਂਿਕ ਿਕਵੇਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ

ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕਤ੍ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
18 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ

ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲਾ ਂਿਵਉਂਤਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼।

19 ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣਾਵੀ,
ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ।

ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ‘ਚ
ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਾਰਨ ’ਚ

ਮਦਦ ਕਰੀਂ।”
20 ਉਪਰੰਤ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,

“ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ।” ਤਾ ਂਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਸਰ ਝੁਕਾਅ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਦਰਸਾਇਆ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ

21 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਲੀਆ ਂਭੇਟ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 1,000 ਬਲਦ, 1,000
ਛੱਤਰੇ, 1,000 ਲੇਲੇ ਚੜ੍ਹਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੋਰ ਵੀ
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ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ 22 ਉਸ ਿਦਨ
ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਗ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ।

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵਜੋਂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਦੋਕ ਨੂੰ ਜਾਜਕ
ਵਜੋਂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।

23 ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਬੜਾ
ਸਫ਼ਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 24 ਸਾਰੇ
ਆਗੂ, ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ। 25 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਤਾਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਜਹਾ ਿਕ
ਪਿਹਲਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ।

ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੌਤ

26 ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ 40 ਵਰ੍ਹ ੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਰਹਾ। 7
ਸਾਲ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ 33 ਸਾਲ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 28 ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਿਬਰਧ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਖੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰੀ, ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਿਸਲ ਹੋਈ।
ਦਾਊਦ ਉਪਰੰਤ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

29 ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੀਕ ਦੇ ਕਾਰਨਾਿਮਆ ਂਦਾ ਿਬਰਤਾਤਂ,
ਨਬੀ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ, ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨਬੀ ਗਦ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 30 ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਿਲਖਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਦਾਊਦ
ਦੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆ।ਂ
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆ।ਂ
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ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਮੰਗ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੰਾ
ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ।

2 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਕਪਤਾਨਾ,ਂ ਸਰਦਾਰਾ,ਂ
ਿਨਆਕਂਾਰਾ,ਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇਿਰਆ ਂਤੇ ਮੁਖੀਆਂ
ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਿਮਲਕੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਥਾ ਂਜੋ
ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਗਏ ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਉੱਥੇ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸਨ। 4 ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਿਕਰਯਥ-ਯਆਰੀਮ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾ ਂਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। 5 ਊਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸਿਲਏਲ ਨੇ
ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਿਗਬਓਨ
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਮੱਤ ਲੈਣ ਲਈ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਗਏ। 6 ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਸ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਿਜਹੜੀ ਉੱਚੇ ਥਾ ਂਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਿਗਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ 1,000 ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ
ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ

7 ਉਸ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਸੁਲੇਮਾਨ, ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾ!ਂ”

8 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਉੱਪਰ ਇਨੰੀ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। 9 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਿਜੰਨੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 10 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇਵੋ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਸੱਕਾ।ਂ ਿਕਉਂ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਕਰਪਾ ਿਬਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਸੱਕਦਾ।”

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਿਨਰਪੱਖ ਿਬਨ ਸਵਾਰਥ ਦਾ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਦੌਲਤ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਅਮੀਰੀ, ਮਾਨ-ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ
ਰੁਤਬਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ
ਬੁੱਧ-ਿਵਵੇਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਸਹੀ ਿਨਆ ਂਕਰ
ਸੱਕੇਂ, ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ। 12 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ
ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇਵਾਗਂਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਅਮੀਰੀ,
ਮਾਨ-ਵਿਡਆਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨੰਾ ਿਕ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਜਾ ਂਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ
ਿਮਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇਨੰਾ ਿਮਲੇਗਾ।”

13 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਿਗਆ। ਿਫ਼ਰ
ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਧਨ ਬਨਾਉਣਾ

14 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲਈ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੇ। ਉਸ ਕੋਲ 1,400 ਰੱਥ ਅਤੇ 12,000 ਘੁੜਸਵਾਰ ਸਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੱਥਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ। ਕੱਝ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਹਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਿਖਆ। 15 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ

ਇਨੰਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਚੱਟਾਨਾ ਂਵਾਗਂ ਆਮ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਇਨੰਾ ਿਦਆਰ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੇਫ਼ਲਾਹ ਦੇ ਗੂਲਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਿਜੰਨਾ
ਅਿਧਕ ਸੀ। 16 ਸੁਲੇਮਾਨ ਘੋੜੇ ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਿਸਲੀਸੀਆ ਂਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।
17 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਵਉਪਾਰੀ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੱਥ ਚਾਦਂੀ ਦੇ 15 ਪੌਂਡ ਦਾ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਚਾਦਂੀ ਦੇ 3 3/4 ਪੌਂਡ ਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਘੋੜੇ
ਅਤੇ ਰੱਥ ਿਹੱਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤੇ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਲ ਲਈ ਿਵਉਂਤ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾ ਂਦੀ ਵਿਡਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ
ਬਨਵਾਉਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਹਲ
ਬਨਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। 2 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ 70,000 ਮਨੁੱਖ ਭਾਰ ਢੋਣ

ਲਈ, 80,000 ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ 3,600 ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੱਖੇ।

3 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਹੂਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਸੂਰ ਦੇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ,
“ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਮਿਹਲ ਬਿਣਆ ਉਸ ਲਈ ਤੂੰ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਭੇਜੀ
ਸੀ। 4 ਮੈਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗਾ
ਹਾ।ਂ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਧੂਪ
ਧੁਖਾਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਟੀ ਅਰਪਣ ਕਰਾਗਂੇ।
ਹਰ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਹਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਅਮੱਿਸਆ ਦੇ ਪਰਬ ਤੇ ਹੋਮ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਪਰਬ ਤੇ ਿਤਉਹਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਨਾਵਾਗਂੇ। ਇਹ
ਹੁਕਮ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੰਨਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
5 “ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ
ਮਹਾਨ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 6 ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਮੰਦਰ ਬਨਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੌਣ
ਹੈ? ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਤਾ ਂਭਲਾ ਉਸ ਲਈ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾ?ਂ ਮੈਂ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼
ਉਸ ਦੇ ਮਾਨ ਿਵੱਚ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
7 “ਸੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਜੋ ਸੋਨੇ, ਤੇ
ਚਾਦਂੀ, ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ
ਿਕਰਮਚੀ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਹਰ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਾਹਰਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। 8 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦਆਰ, ਸਰੂ ਅਤੇ ਅਲਗਮ
ਲਬਾਨੋਨ ਿਵੱਚੋਂ ਭੇਜੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਲਬਾਨੋਨ ਿਵੱਚ ਲੱਕੜਾ ਂਨੂੰ
ਕੱਟਣ ’ਚ ਉਸਤਾਦ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
9 ਿਜਹੜਾ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਬਨਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਉਹ ਬੜਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਬਦਲੇ ’ਚ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ 1,50,000 ਮਣ ਕਣਕ, 1,50,000 ਮਣ ਜੌਁ, 1,15,000
ਗੈਲਨ ਮੈਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ 1,15,000 ਗੈਲਨ ਤੇਲ, ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ
ਦੇਵਾਗਂਾ।”

11 ਤਦ ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ:
“ਸੁਲੇਮਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਥਾਿਪਆ ਹੈ।” 12 ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਿਸਆਣਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਹਲ
ਬਣਾ ਸੱਕੇ। 13 ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਿਜਸਦਾ ਨਾ ਂਹੂਰਾਮ ਅਬੀ ਹੈ
ਨੂੰ ਭੇਜਾਗਂਾ। 14 ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਂਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ
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ਸੂਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਹੂਰਾਮ ਅਬੀ ਸੋਨੇ, ਚਾਦਂੀ, ਿਪੱਤਲ, ਲੋਹੇ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ
ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਾਿਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਿਪਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ,
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਹਰ ਕਾਿਮਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
15 “ਸੋ ਹੁਣ ਕਣਕ ਤੇ ਜੌਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖ ਰਸ ਿਜਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਟਿਹਲੂਆ ਂਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 16 ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਿਜੰਨੀ
ਲੱਕੜ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਬਾਨੋਨ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਢਾਗਂੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਾਗਰ
ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਗਂੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੀਕ ਲੈ ਜਾਵੀਂ।”

17 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਗਿਣਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਹ 1,53,600 ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ
ਿਨਕਲੇ। 18 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ 70,000 ਨੂੰ ਭਾਰ ਢੋਣ ਲਈ, 80,000
ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ 3,600 ਨੂੰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤੇ
ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨਾ

ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੋਰੀਯਾਹ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਨਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਿਜੱਥੇ ਆਰਨਾਨ ਯਬੂਸੀ ਦੇ
ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟ

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਿਜਹੜੀ ਥਾ ਂਦਾਊਦ ਨੇ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ
ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਇਆ। 2 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 14 ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

3 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਹੱਥਾ ਂਦੀਆ ਂਪੁਰਾਣੀਆ ਂਿਮਣਤੀਆ ਂਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬਾਈ ਿਵੱਚ 60 ਹੱਥ ਅਤੇ
ਚੁੜਾਈ ਿਵੱਚ 20 ਹੱਥ ਸੀ। 4 ਅਤੇ ਿਡਉੜੀ ਜੋ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾਈ, ਉਸਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਿਵੱਚ 20 ਹੱਥ ਸੀ
ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਡਓੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਸਾਰੀ ਕੰੁਦਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੜਤ ਕੀਤੀ। 5

ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਦੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਉੱਪਰ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਜੜੀ
ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੜ੍ਹਤ ਿਵੱਚ ਕੰੁਦਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ
ਜੰਜੀਰੀਆ ਂਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤਾ ਂਦੀ ਨਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। 6 ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਉਸ ਨੇ ਪਰਵਾਇਮ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 7 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਤੀਰਾ,ਂ ਉਸਦੀ ਿਡਉੜੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾ ਂਉੱਪਰ ਅਤੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ
ਮਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾ ਂਉੱਪਰ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੀ ਨਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।

8 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ। ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਮੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਹੱਥ ਅਤੇ 20 ਹੱਥ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਮੰਦਰ
ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਚੌੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਉੱਪਰ
ਕੰੁਦਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਿਵੱਚ 20,400 ਿਕੱਲੋ ਦੇ
ਕਰੀਬ ਸੀ। 9 ਉਸ ਦੀਆ ਂਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਮੇਖਾ ਂਦਾ
ਭਾਰ ਲੱਗਭਗ 1 1/4 ਪੌਂਡ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉੱਪਰਿਲਆ ਂਕਮਿਰਆ ਂਨੂੰ ਸੋਨੇ
ਨਾਲ ਮਿੜ੍ਹਆ। 10 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਨੂੰ ਸੋਨੇ
ਨਾਲ ਜਿੜ੍ਹਆ। 11 ਕਰੂਬੀ ਫਿਰਸਿਤਆ ਂਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਖੰਭ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜ
ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਖੰਭਾ ਂਦੀ ਲੰਬਾਈ 20 ਹੱਥ ਸੀ। ਪਿਹਲੇ ਕਰੂਬੀ
ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਭ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਖੰਭ ਦੂਜੇ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖੰਭ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਸੀ। 12 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੰਭ ਦੂਜੇ
ਕਰੂਬੀ ਦਾ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਸੀ। 13 ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋ
ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਖੰਭਾ ਂਨੇ ਕੁੱਲ ਵੀਹ ਹੱਥ ਕੰਧ ਨੂੰ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੂਬੀ ਫਿਰਸ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਤੇ
ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

14 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗਾ ਂਦਾ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜਾ ਲੈ
ਕੇ ਪਰਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੀ ਕੱਢਾਈ
ਕੀਤੀ।

15 ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਲਈ 35 ਹੱਥ ਦੇ 2 ਥੰਮ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹੱਥ ਿਜੱਡਾ ਮੁਕਟ ਸੀ। 16 ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ
ਵਰਗੀਆ ਂਜ਼ੰਜੀਰਾ ਂਬਣਵਾਈਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਥੰਮਾ ਂਦੇ ਿਸਿਰਆ ਂਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ।
ਅਤੇ 100 ਅਨਾਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜੰਜੀਰਾ ਂਿਵੱਚ ਲਟਕਾ ਿਦੱਤਾ। 17 ਿਫ਼ਰ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਦੇ ਦੂਜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਥੰਮ ਦਾ ਨਾ ਂ“ਯਾਕੀਨ” ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ
ਵਾਲੇ ਥੰਮ ਦਾ ਨਾ ਂ“ਬੋਅਜ਼” ਰੱਿਖਆ।

ਮੰਦਰ ਲਈ ਸਮਾਨ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ 20 ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵੀ 20 ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚਾਈ
10 ਹੱਥ ਸੀ। 2 ਿਫ਼ਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹੌਦ ਬਨਾਉਣ

ਲਈ ਢਾਿਲਆ ਹੋਇਆ ਿਪੱਤਲ ਵਰਿਤਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤਲਾਅ ਦਾ ਜੋ ਿਕ ਗੋਲ ਸੀ
ਉਸਦਾ ਘੇਰਾ 10 ਹੱਥ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਉਚਾਈ 5 ਹੱਥ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਿਮਣਤੀ 30
ਹੱਥ ਸੀ। 3 ਕਾਸਂੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੌਦ ਦੇ ਿਰੰਮ ਹੇਠਾ ਂਬਲਦਾ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤਾ ਂਘੜੀਆਂ
ਗਈਆ ਂਸਨ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੋ ਕਤਾਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੌਦ
ਨੂੰ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਲਦਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਵੇਂ ਘਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਹੌਦ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 4 ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੌਦ12 ਬਲਦਾ ਂਜੋ ਿਕ
ਅਕਾਰ ਿਵੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ 3
ਬਲਦਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਿਤੰਨਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਨ। ਿਤੰਨ
ਬਲਦਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਬਲਦਾ ਂਦੇ ਮੁੱਖ ਪੂਰਬ ਵੱਲ
ਨੂੰ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਹੌਦ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਲਦਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਿਟਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਬਲਦਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਿਹੱਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਸਨ। 5 ਵੱਡੇ ਹੌਦ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਿਤੰਨ ਇਚੰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਢਾ ਿਪਆਲੇ ਦੇ
ਕੰਢੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਮਿਦਨੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ 17,500
ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।

6 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ 10 ਹੌਦੀਆ ਂਬਣਵਾਈਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਵੱਡੇ
ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਹੌਦ ਦੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਇਹ 10 ਹੌਦੀਆਂ
ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ। ਪਰ
ਵੱਡਾ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਤਲਾਅਨੁਮਾ ਹੌਦ ਬਲੀ ਭੇਂਟ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਅਸ਼ਨਾਨ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

7 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਦਸ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਮਾਦਾਨਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਵਾ ਿਦੱਤਾ। ਪੰਜ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਖੱਬੇ
ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। 8 ਉਸ ਨੇ 10
ਮੇਜ਼ਾ ਂਬਣਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ
ਪੰਜ-ਪੰਜ ਰੱਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਅਤੇ 100 ਹੌਦੀਆ ਂਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨਾ
ਵਰਿਤਆ। 9 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਵਲਗਣ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਨੂੰ ਕਾਸਂੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ। 10 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਿਪੱਤਲ
ਦੇ ਹੌਦ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ।

11 ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਭਾਡਂੇ, ਬੇਲਚੇ ਅਤੇ ਹੌਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ ਿਫ਼ਰ ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਉਹ
ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।

12 ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਦੋ ਥੰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥੰਮਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁਕਟਨੁਮਾ ਕਟੋਰੇ
ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸਜਾਵਟੀ ਜਾਲੀਆ,ਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥੰਮਾ ਂਦੇ ਮੁਕਟਾ ਂਨੂੰ ਕੱਜਦੀਆ ਂਸਨ, ਵੀ ਬਣਾਈਆ।ਂ 13 ਹੂਰਾਮ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋ ਸਜਾਵਟੀ ਜਾਲੀਆ ਂਲਈ ਵੀ 400 ਅਨਾਰ ਬਣਵਾਏ। ਹਰ ਜਾਲੀ
ਲਈ ਦੋ ਕਤਾਰਾ ਂਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਅਨਾਰ ਜੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਲੀਆਂ
ਖੰਿਭਆ ਂਦੇ ਉਪਰਲੇ ਮੁਕਟਾ ਂਨੂੰ ਕੱਜਦੀਆ ਂਸਨ। 14 ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਬੜੇ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਿਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਟੋਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। 15 ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਹੌਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਿਟਕਾਅ ਲਈ 12 ਬਲਦ
ਵੀ ਬਣਾਏ। 16 ਉਸ ਨੇ ਭਾਡਂੇ, ਬੇਲਚੇ, ਚਮਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਵਸਤਾ ਂਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆ।ਂ
ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾ ਂਚਮਕਦੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ।ਂ 17 ਪਿਹਲਾਂ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਚੀਕਣੀ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਸਾਿਂਚਆ ਂ’ਚ
ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਚਂੇ ਯਰਦਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਿਕ ਸੁਕੋਥ
ਅਤੇ ਸਰੇਦਾਥਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। 18 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨੰੀ
ਤਾਦਾਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਵਾਇਆ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਿਪੱਤਲ ਨੂੰ
ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਕਦਾ।

19 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਸ
ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਵਾਈ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਮੇਜ਼ਾ ਂਉੱਪਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ
ਵੀ ਬਣਵਾਈਆ।ਂ 20 ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲਦੇ ਰਿਹਣ। 21 ਸੁਲੇਮਾਨ
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ਨੇ ਫ਼ੁੱਲ, ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਿਚਮਟੇ ਆਿਦ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਵਰਿਤਆ। 22

ਉਸ ਨੇ ਗੁਲਤਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਾਤਾ,ਂ ਕਟੋਰੀਆ ਂਅਤੇ ਧੂਫ਼ਦਾਨ ਸਭ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ
ਬਣਵਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਉੱਪਰ, ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਿਜਆ ਂਉੱਪਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੰਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜਆ ਂਉੱਪਰ ਵੀ
ਸੌਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ।

ਇਉਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਦੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਵਸਤਾ ਂਯਾਨੀ ਿਕ ਸੋਨਾ,ਂ ਚਾਦਂੀ

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਡਂੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਖਜਾਨੇ ਿਵੱਚ ਧਰ ਿਦੱਤਾ।

ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਮੰਦਰ ’ਚ ਿਲਆਇਆ ਿਗਆ

2 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਗੋਤਾ ਂਦੇ ਮੁਖੀਆ,ਂ
ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ। (ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਮੁਖੀਆ ਸਨ।) ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਸੀਯੋਨ ਹੈ
ਉੱਥੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ। 3 ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਮਨੁੱਖ ਪਰਬ ਲਈ ਜੋ ਿਕ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

4 ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਨੇਮ ਦੇ
ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਤਦ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾ ਂਉੱਥੇ ਸਨ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ। 6 ਸੁਲੇਮਾਨ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਮਲੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੇ ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਬਲਦਾ ਂਦੀ ਬਲੀ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ
ਬਲਦਾ ਂਇਨੰੀ ਤਾਦਾਤ ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। 7

ਤਦ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਿਲਆਦਂਾ ਿਜਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸਿਤਆ ਂਦੇ ਖੰਭਾ ਂਹੇਠਾਂ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 8 ਿਜੱਥੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਉੱਥੇ ਕਰੂਬੀ
ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਪਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਇਵੇਂ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਨੇ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਦੀਆਂ
ਚੋਬਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 9 ਇਹ ਚੋਬਾ ਂਇਨੰੀਆ ਂਲੰਬੀਆ ਂਸਨ
ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ
ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ।
ਇਹ ਚੋਬਾ ਂਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। 10 ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਦੋ ਤਖਤੀਆ ਂਸਨ। ਇਹ ਤਖਤੀਆ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਹੋਰੇਬ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆ ਂਸਨ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਸਨ।

11 ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਸਮ ਕੀਤੀ। ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾਜਕ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕੇ
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। 12 ਲੇਵੀ ਗਵਈਏ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਲੋ ਗਏ।
ਗਵਈਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ, ਆਸਾਫ਼, ਹੀਮਾਨ, ਅਤੇ ਯਦੂਥੂਨ ਅਨਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਇੱਕਤ੍ਰ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਲੇਵੀ ਗਵਈਆ ਂਨੇ ਿਚੱਟੇ ਸੂਤੀ ਚੋਲੇ ਪਾਏ
ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਸਰੰਗੀਆ,ਂ ਿਚਮਟੇ ਅਤੇ ਿਸਤਾਰਾ ਂਸਨ। ਓੱਥੇ
ਲੇਵੀ ਗਵਈਆ ਂਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 120 ਜਾਜਕ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 120 ਜਾਜਕ
ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਵਈਏ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਿਵੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। 13 ਜਦੋਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੇ
ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਿਵੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਿਵੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ,
“ਉਸਦੇ ਿਕਰਪਾਲਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਅਨਂਤ ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।”
ਤਦ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। 14 ਇਸ ਬੱਦਲ

ਕਾਰਣ ਜਾਜਕ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸੱਕੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਸ ਦੇ
ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਸੀ।

ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਘਨਾ ਬੱਦਲ
ਹਨੇਰ ਿਵੱਚ ਵਸੇਗਾ। 2 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸੇਂ। ਇਹ ਉੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਸਦੀਵ ਰਹੇਂ।”

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਕਥਨ

3 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। 4 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਮੂੰਹੋਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ
ਿਨਭਾਇਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ: 5 ‘ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਪਿਹਲਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਂਰਹੇ ਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। 6 ਪਰ ਹੁਣ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਂਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ।’
7 “ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਉਂ ਲਈ
ਮੰਦਰ ਬਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 8 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
‘ਦਾਊਦ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਉਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੀ
ਗੱਲ ਹੈ। 9 ਲੇਿਕਨ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸੱਕਦਾ ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ
ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਨਵਾਏਗਾ।’ 10 ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਨਵਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਦਾਊਦ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ
ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 11 ਮੈਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

12 ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਖੜੋਤਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਬਾਹਵਾ ਂਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਫ਼ੈਲਾਅ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ। 13 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਹੱਥ ਲੰਮਾ, ਪੰਜ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਿਤੰਨ
ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਵਾਕੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਵਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਉੱਪਰ ਉਹ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ
ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫ਼ੈਲਾਏ। 14 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ:
“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਨਾ ਧਰਤੀ
ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਿਮਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉੱਪਰ ਕਰੇ। ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਿਦਲੋਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਠੀਕ ਰਾਹੇ
ਚਲਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। 15 ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੌਲ ਿਨਭਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਤੇ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। 16 ਹੁਣ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ: ‘ਤੇਰੇ ਵਾਿਰਸਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਸ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠੇਗਾ ਪਰ ਤਾ ਂਹੀ
ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਿਬਧੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ’ 17 ਸੋ ਹੁਣ, ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਿਜਹੜਾ ਿਕ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
18 “ਪਰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਭੌਿਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੀ ਤੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੋ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹ
ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸੱਕਦਾ! 19 ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦਯਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਸੋ ਹੇ ਿਕਰਪਾਲੂ
ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਨੂੰ ਸੁਣ। 20

ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਤਾ ਂਜੋ ਤੇਰੀਆ ਂਅੱਖੀਆ ਂਇਸ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ
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ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਗਂਾ ਿਜੱਥੇ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਦਨ-
ਰਾਤ ਖੁਲ੍ਹੀਆ ਂਰਿਹਣ ਤਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਇਸ
ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਕਰੇ। 21 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਥਾ ਂਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤਾ ਂਸੁਣ
ਲਵੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾ ਂਤੂੰ ਿਜੱਥੇ ਵੀ
ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਗਾ ਂ’ਚ ਹੋਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੀਂ।
22 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾ ਂਜੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਸੌਂਹ ਖੁਆਈ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਂਹ ਖਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। 23 ਤਾ ਂਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਪੁਕਾਰ
ਸੁਣੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਆ ਂਦੇਵੀਂ। ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਦੀ ਿਲਆਵੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੀਂ ਿਕ ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨੇਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਰਸਾਿਕਰਤ ਕਰੀਂ।
24 “ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕ, ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ
ਹਾਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਵਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਉਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, 25 ਤੂੰ ਸੁਰਗ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਿਖਮਾ ਂਕਰੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਮੋੜ ਦੇਵੀਂ।
26 “ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਿਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਥਾਵੇਂ ਆਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨੋ ਹਟ ਜਾਣ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ। 27 ਤਾ ਂਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾ ਂਤੇ ਪਰਜਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਿਖਮਾ ਂਕਰੀਂ। ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਦੀ ਜਾਚਂ ਿਸੱਖਾਵੀਂ ਤੇ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਿਰਸ਼ ਭੇਜੀਂ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ।
28 “ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਜਾ ਂਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾ ਂਨੂੰ
ਕੀੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਾ ਂਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇ ਜਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ’ਚ
ਕੋਈ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, 29 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਚੋ ਕੋਈ ਵੀ
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਜਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ
ਸਾਰੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫ਼ੈਲਾਏ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੱਥ ਫ਼ੈਲਾਏ। 30 ਤਾ ਂਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਫ਼ਿਰਆਦ ਸੁਣੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰਗੀ ਭਵਨ ’ਚ ਬੈਠਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਖਮਾਂ
ਕਰੀਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੀਂ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਿਦਲਾ ਂਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। 31 ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਬਤਾਉਣ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲਣ।
32 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਜਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਜਦੋਂ
ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਉਪਮਾ, ਨਾਉਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਣ ਦੂਰੋ ਦੇਸੋਂ-ਪਰਦੇਸੋਂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ
ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। 33 ਤਾ ਂਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਸ਼ੀ ਭਵਨ ’ਚ ਬੈਠਾ
ਸੁਣਕੇ ਉਸ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਫ਼ਿਰਆਦ ਸੁਣ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀਂ ਤਾ ਂਜੋ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਉਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਗਂ
ਤੇਰਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਇਹ ਮੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂ
ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਉਂ ਦਾ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
34 “ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜੇਂ ਤੇ
ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਉਂ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। 35 ਤਾ ਂਤੂੰ
ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਂ।
36 “ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਜਸਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ-ਤੇ ਜੇ ਉਹ
ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਂਨੇੜੇ ਿਕਸੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। 37

ਜਦ ਿਕ ਹਾਲੇ ਉਹ ਉਸ ਪਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੈਦੀ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਬਦਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ‘ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਬਦ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ 38 ਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਤੇ ਿਜਹੜੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ
ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤੂੰ ਚੁਿਣਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਂਲਈ
ਬਣਵਾਇਆ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 39 ਜਦੋਂ ਇਹ

ਸਭ ਵਾਪਰੇ ਤਾ ਂਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਫ਼ਿਰਆਦ ਸੁਣੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਤੇਰਾ ਭਵਨ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀਂ
ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀਂ। 40 ਹੁਣ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਥਾ ਂਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾ ਂਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾ,ਂ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਸੁਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਕਰ।

41 “ਹੁਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਠ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਥਾ ਂਤੇ
ਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੇਰੇ ਜਾਜਕ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਿਭਤ ਹੋਣ।
ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਚੰਿਗਆਈ ਿਵੱਚ ਆਨੰਿਦਤ ਹੋਣ।

42 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ।”

ਮੰਦਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ

ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾ ਂਅਕਾਸ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗ
ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਬਲੀਆ ਂਸਭ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਗਈ ਤੇ
ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। 2 ਜਾਜਕ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸੱਕੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੰਦਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। 3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਹੇਠਾਂ
ਉਤਰਦੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਵੀ ਵੇਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਿਕ
“ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ
ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਉਂ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਰਹੇੇ।”
4 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ

ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ 5 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 22,000 ਬਲਦ ਅਤੇ
1,20,000 ਭੇਡਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ ਇਉਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 6 ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੋ
ਗਏ ਤੇ ਲੇਵੀ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਈ ਸਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਸਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ।
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰ੍ਹਦੀ ਰਵੇ। ਜਾਜਕ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਪਾਰ ਖੜੋਕੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।

7 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਿਵੱਚਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ ਂਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦੀ ਚਰਬੀ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ
ਿਵੱਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਿਲਆਦਂੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਿਪੱਤਲ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ, ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ, ਤੇ
ਚਰਬੀ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਥਾ ਂਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦੀ ਤਾਦਾਤ ਵੱਧੇਰੇ ਸੀ।

8 ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਪਰਬ ਸੱਤ ਿਦਨ
ਮਨਾਇਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸਮੂਹ ਇਨੰਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹਾਮਾਥ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੀਕ ਫ਼ੈਲ ਗਏ। 9 ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇੱਕ
ਧਾਰਿਮਕ ਸਭਾ ਹੋਈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਲਈ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਲਈ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਿਲਆਦਂੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ।
10 ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੇਈਵੇਂ ਿਦਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਤੋਰ
ਿਦੱਤਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕਉਂ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾਊਦ ਉੱਪਰ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ
ਸੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਆਉਣਾ

11 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਹਲ ਸੰਪੂਰਨ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਿਹਲ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਿਜਵੇਂ ਬਨਵਾਉਣ ਦਾ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ 12 ਤਾ ਂਰਾਤ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
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“ਸੁਲੇਮਾਨ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ,
ਬਲੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਾਗਂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ। 13 ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ
ਦੇਵਾ ਂਿਕ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਮੈਂ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਖਾ ਂਿਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ
ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਫ਼ੈਲਾਵਾ।ਂ 14 ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਨਮਰ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਇਤੰਜਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਤਾ ਂਮੈਂ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 15 ਤੇ ਹੁਣ ਿਜਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਇਸ ਥਾ ਂਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੁਲ੍ਹੀਆ ਂਰਿਹਣਗੀਆ ਂਅਤੇ
ਕੰਨ ਉਸ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਗੇ। 16 ਿਕਉਂ ਿਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਂਹੈ
ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੇਮਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਹਾ,ਂ ਮੇਰਾ
ਿਦਲ ਅਤੇ ਅੱਖਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਗੇ। 17 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ,
ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤਰਾ ੰਚਲੇਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਨਆਵਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨੇ 18 ਤਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਣਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨੇਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਦਾਊਦ, ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਿਜਹਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।’
19 “ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਂਗਾ, 20 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ
ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਬਦਲ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਿਜਹਾ ਆਖਣਗੇ। 21 ਿਜਹੜਾ
ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤਾ ਂਹੈਰਾਨ ਹੋਕੇ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ
ਦੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ?’ 22 ਤਦ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਖਣਗੇ, ‘ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਉੱਪਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ।’”

ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸਾਰੇ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਲ ਉਸਾਰਣ ਿਵੱਚ
ਵੀਹ ਵਰ੍ਹ ੇ ਲੱਗੇ। 2 ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ,
ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ। 3 ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹਮਾਥ-ਸੋਬਾਹ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜੱਤ ਿਲਆ। 4

ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤਦਮੋਰ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸਾਿਰਆ ਅਤੇ ਹਮਾਥ ਿਵੱਚ
ਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਵਾਏ। 5 ਉਸ ਨੇ ਉਤਲੇ
ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਦੀਵਾਰਾ,ਂ ਫ਼ਾਟਕ ਅਤੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਤੇ ਅਰਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 6 ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਬਆਲਾਥ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾਏ। ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜੱਥੇ ਰੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਉਹ
ਵੀ ਬਣਵਾਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਲਬਾਨੋਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ।

7 ਿਜੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਰਿਹ
ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਿਹੱਤੀ, ਅਮੋਰੀ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ, ਿਹੱਵੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ ਸਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਿਵਦੇਸੀਆ ਂਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਿਲਆ। ਇਹ ਲੋਕ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਇਕਰਾਰ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ
ਮਾਿਰਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੀਕ ਇਝੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 9 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ
ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਗਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਗੋਂ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ।
ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰੱਥਾ ਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਰੱਥੀ ਸਨ। 10 ਅਤੇ ਕੁਝ

ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਖਾਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਅਿਜਹੇ ਨੇਤਾ 250
ਸਨ।

11 ਸੁਲੇਮਾਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਆਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ
ਸੰਦੂਕ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।”

12 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਬਣਵਾਈ ਸੀ। 13 ਸੁਲੇਮਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਮੁਤਾਬਕ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਅਮਿਸਆ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ
ਮੁਕੱਰਰ ਪਰਬਾ ਂਉੱਤੇ ਭਾਵ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਰਬ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਪਰਬ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੇਿਰਆ ਂਦੇ ਪਰਬ ਉੱਪਰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। 14 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤਾ ਂਨੂੰ ਮੰਿਨਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਵਾਰੀਆ ਂਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਫ਼ਾਟਕ ਉੱਪਰ
ਰੱਖਵਾਲੀ ਲਈ ਲਾਇਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਿਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 15 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ
ਿਹਦਾਇਤਾ ਂਨੂੰ ਮੰਿਨਆ। ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਜੋ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਉਹ ਿਸਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕਾਰਜ
ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਬਾਰੇ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ
ਬਾਹਰੇ ਨਾ ਹੋਏ।

16 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ
ਦੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਿਵਉਂਤ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਿਤਆਰ ਸੀ।

17 ਿਫ਼ਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਸਯੋਨ-ਗ਼ਬਰ ਅਤੇ ਏਲੋਥ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਿਗਆ। ਇਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਅਦੋਮ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਨ। 18 ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆਂ
ਦੇ ਹੱਥ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਲਾਹ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਓਫ਼ੀਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 15,300 ਿਕੱਲੋ
ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ।

ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ

ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤਾ ਂਨਾਲ ਪਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈ। ਸ਼ਬਾ
ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਊਠਾਂ

ਉੱਪਰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ, ਬੜੀ ਤਾਦਾਤ ਿਵੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸਨ। 2 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ
ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਔਖ ਨਾ
ਆਈ। 3 ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਹਲ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 4 ਉਸ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਸਜੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਿਕਵੇਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਦਂੇ ਅਤੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਾਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਿਖਆ। ਜਦ
ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਲੂਸ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ
ਰਿਹ ਗਈ।

5 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਣੀਆ ਂਸਨ ਉਹ ਸੱਚ
ਿਨਕਲੀਆ।ਂ 6 ਜਦ ਤੀਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਿਡੱਠਾ
ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਵੇਖ! ਿਜੰਨੀ ਤੇਰੀ ਿਸਆਣਪ ਹੈ ਉਸ
ਮੁਤਾਬਕ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਬਤ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੱਸੀਆਂ
ਗਈਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਤੋਂ ਤੂੰ ਿਕਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈਂ। 7 ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਸੇਵਕ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ
ਿਸਆਣਪ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣਨ ’ਚ ਬੜੇ ਿਕਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। 8 ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤੇ ਿਜਸਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਪਰ ਿਬਠਾਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ
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ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਂ। ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਠਿਹਰਾਇਆ।”

9 ਤਦ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ 4,080 ਿਕੱਲੋ ਸੋਨਾ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ
ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਿਦੱਤੇ। ਅਿਜਹੇ ਮਸਾਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ
ਜੋ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।

10 ਹੂਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਓਫ਼ੀਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਆਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਨਗਾ ਂਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 11

ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੀਆ ਂਪੌੜੀਆਂ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾ ਂਦੇ
ਸਾਜ਼ ਬਰਬਤਾ ਂਅਤੇ ਰਬਾਬਾ ਂਲਈ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਿਣਆ ਅਿਜਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਸਮਾਨ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਿਖਆ।

12 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਿਜਸ ਵਸਤ ਤੇ ਹੱਥ ਧਿਰਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਸ਼ੈਅ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਸੌਗਾਤਾ ਂਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਿਲਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆ ਂਤਦ ਰਾਣੀ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ

13 ਿਜੰਨਾ ਸੋਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਭਾਰ
22,644 ਿਕੱਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 14 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ
ਸੌਦਾਗਰ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਈ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਸੋਨਾ-ਚਾਦਂੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

15 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਦੋ ਸੌ ਵੱਡੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਬਣਵਾਈਆ!ਂ
ਹਰ ਢਾਲ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਪੌਂਡ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 16 ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ
ਦੀਆ ਂਿਤੰਨ ਸੌ ਛੋਟੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਵੀ ਬਣਵਾਈਆ।ਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੋ ਹਰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਨੂੰ
ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਪੌਂਡ ਸੋਨਾ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਢਾਲਾ ਂਨੂੰ
“ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਿਹਲ” ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ।

17 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੰੁਦਨੀ ਸੋਨਾ ਮੜ੍ਹਵਾਇਆ। 18 ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੀਆ ਂਛੇ ਪੌੜੀਆ ਂਸਨ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਇਦਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਦੋਨੋ ਪਾਿਸਆ ਂਵੱਲ ਢਾਸਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਢਾਸਿਣਆ ਂਦੇ ਕੋਲ
ਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣੇ ਸਨ। 19 ਉਨ੍ਹਾ ਂਛੇ ਪੌੜੀਆ ਂਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਲ
ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਿਜਹਾ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਣਆ।

20 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਿਪਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਬਾਨੋਨ
ਦੇ ਜੰਗਲ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਘਰ ਦੀਆ ਂਿਜੰਨੀਆ ਂਵੀ ਵਸਤਾ ਂਸਨ ਸਭ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ
ਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਨੰਾ ਭਰਪੂਰ
ਸੀ ਿਕ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਧਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਿਣਆਂ
ਜਾਦਂਾ।

21 ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ ਜੋ ਹੂਰਾਮ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨਾਲ ਤਰਸ਼ੀਸ਼
ਨੂੰ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਨਾ,
ਚਾਦਂੀ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ, ਬਾਦਂਰ ਅਤੇ ਮੋਰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਦ ਕੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

22 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਧਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ
ਿਵੱਚ ਅਮੀਰ ਸੀ। 23 ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਤਮਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਕੇ ਿਮਲਣ ਆਉਂਦੇ। ਿਜਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ
ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 24 ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਈ ਸੌਗਾਤਾਂ
ਿਲਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਸੋਨੇ-ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਵਸਤਾ,ਂ ਵਸਤਰ-
ਸ਼ਸਤਰ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੱਚਰਾ ਂਆਿਦ ਿਲਆਉਂਦੇ।

25 ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆ ਂਅਤੇ ਰੱਥਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ 4,000
ਤਬੇਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ 12,000 ਰੱਥਵਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਰੱਥਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕਨਾ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਰੱਿਖਆ। 26 ਸੁਲੇਮਾਨ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਿਜਹੜਾ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਦੇਸ ਤੀਕ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸਭ
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। 27 ਉਸ ਕੋਲ ਇਨੰੀ ਚਾਦਂੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਚੱਟਾਨਾ ਂਿਜੰਨੀ ਹੀ ਆਮ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਨੰੀ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਸੀ ਿਕ

ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚਲੇ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਿਜੰਨੀ ਵੱਧੇਰੇ ਹੋਵੇ। 28 ਲੋਕ ਿਮਸਰ
ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਈ ਘੋੜੇ ਿਲਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

29 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦੀਆਂ
ਿਲਖਤਾ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲੋਨੀ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇੱਦੋ ਨਬੀ ਦੇ
ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਦੋ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 30 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ 40 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 31 ਉਪਰੰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਿਗਆ। ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਰਹਬੁਆਮ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ

ਰਹਬੁਆਮ ਸ਼ਕਮ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
2 ਨਬਾਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਰ ਚੁੱਿਕਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਾਜ ਪਿਹਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ।

3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਤਦ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਰਹਬੁਆਮ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਰਹਬੁਆਮ, 4 ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਿਜਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬੋਝਾ ਢੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਇਸ ਲਈ
ਪਿਹਲਾ ਂਸਾਡਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਿਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਗਂੇ।”

5 ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਬਾਅਦ
ਆਉਣਾ।” ਤਾ ਂਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ।

6 ਤਦ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨੁੱਖਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ
ਰਾਇ ਿਦੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾ?ਂ”

7 ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਰਹਬੁਆਮ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਿਹੱਤ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਂਗਾ ਤਦ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ
ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ।”

8 ਪਰ ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੁਆਨਾ ਂਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 9 ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰਾਇ ਿਦੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜੰਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ
ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿਹਲਾ ਂਤੂੰ ਉਹ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਕਰ।”

10 ਤਾ ਂਉਹ ਜੁਆਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਜੋਲੀ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ
ਵੱਧਾਇਆ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਤਾ ਂਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਦੇ ਿਕ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। 11 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਤਾ ਂਭਾਰਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੀਕ
ਕਰਾਗਂਾ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਿਲਆ ਂਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਿਸਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਟਿਲਆ ਂਨਾਲ ਫ਼ੰਡਾਗਂਾ।

12 ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਉਪਰੰਤ, ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਬੁਆਮ
ਕੋਲ ਆਏ, ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ। “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਤੰਨਾਂ
ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੋ।” 13 ਤਦ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਬੜੇ ਕਮੀਨੇਪਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਨਾ
ਮੰਿਨਆ। 14 ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਜੋਲੀ ਨੌਜੁਆਨਾ ਂਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਕੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਉਸੇ ਲਿਹਜੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਵੱਧਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ
ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧੀਕ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਿਲਆ ਂਨਾਲ ਫ਼ੰਿਡਆ ਪਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਤ ਜੜੀਆ ਂਿਸਰੀਆ ਂਵਾਲੇ ਕੋਟਿਲਆ ਂਨਾਲ ਫ਼ੰਡਾਗਂਾ।” 15 ਸੋ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਗੱਲਾ ਂਦਾ ਇਹ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 9:9 316 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 10:15
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ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ ਤਾ ਂਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ੀਲੋਨੀ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਬਾਰੇ ਬੋਿਲਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੋ ਸੱਕੇ।

16 ਜਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੀ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ,
“ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ
ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੰਡ-ਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਚਲੋ!
ਹੁਣ ਹੇ ਦਾਊਦ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ।”

ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। 17 ਪਰ ਉੱਥੇ
ਕੁਝ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਿਜਹੇ ਸਨ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਰਹਬੁਆਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ।

18 ਫ਼ੇਰ ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਹਦੋਰਾਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਿਕ ਮਜਬੂਰ ਮਜਦੂਰਾ ਂਦਾ ਇਚੰਾਰਜ
ਸੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਵ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 19 ਉੱਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ।

ਜਦ ਰਹਬੁਆਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ 1,80,000 ਿਸਪਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ

ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ। 2 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ
ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਮਾਆਯਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, 3 ਸਮਾਆਯਾਹ, ਰਹਬੁਆਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ, ਜੋ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਆਖ: 4 ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ
ਮੁੜ ਜਾਵੋ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।” ਤਦ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਿਲਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ।

ਰਹਬੁਆਮ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

5 ਰਹਬੁਆਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। 6 ਉਸ ਨੇ
ਬੈਤਲਹਮ, ਏਟਾਮ, ਤਕੋਆ, 7 ਬੈਤਸੂਰ, ਸੋਕੋ, ਅਦੂੱਲਾਮ, 8 ਗਥ, ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ,
ਜ਼ੀਫ਼, 9 ਅਦੋਰਇਮ, ਲਕੀਸ਼, ਅਜ਼ੇਕਾਹ, 10 ਸਾਰਆਹ, ਅੱਯਾਲੋਨ ਅਤੇ
ਹਬਰੋਨ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗੜ੍ਹਾ ਂਵਾਲੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਇਆ। 11 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਦ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖੇ।
12 ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਢਾਲਾ ਂਅਤੇ ਭਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖਵਾ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੂੰ ਪੱਿਕਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ।

13 ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਠ
ਕੇ ਰਹਬੁਆਮ ਨਾਲ ਿਮਲ ਗਏ। 14 ਲੇਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤ
ਮਲਕੀਅਤਾ ਂਛੱਡ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ। ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਇਝੰ
ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਰਿਜਆ ਸੀ।

15 ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਸੇਵਾ
ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਚੇ ਥਾਵਾ ਂਤੇ ਬੱਕਿਰਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ
ਵੱਿਛਆ ਂਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਥਾਿਪਆ। 16 ਜਦੋਂ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ,
ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਅ-ਜਾਨ
ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ। 17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ ਦੀ ਿਤੰਨ
ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੀਕ ਿਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਝੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਤੀਕ ਉਹ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦੇ ਰਹੇ।

ਰਹਬੁਆਮ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ

18 ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਮਹਲਥ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ। ਅਹਾਲਥ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਯਰੀਮੋਥ ਅਤੇ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਅਬੀਹਇਲ ਸੀ। ਯਰੀਮੋਥ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ
ਅਬੀਹਇਲ ਅਲੀਆਬ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲੀਆਬ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 19

ਮਹਲਥ ਨੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਯਊਸ਼, ਸ਼ਮਰਯਾਹ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਮ
ਸਨ। 20 ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਧੀ ਮਆਕਾਹ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਬੀਯਾਹ, ਅੱਤਈ, ਜ਼ੀਜ਼ਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਲੋਮੀਥ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 21 ਰਹਬੁਆਮ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਮਆਕਾਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਰਾਣੀਆ ਂਅਤੇ ਦਾਸੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਰਹਬੁਆਮ ਦੀਆ ਂ18 ਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ 60 ਦਾਸੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਹ 28 ਪੁੱਤਰਾਂ
ਅਤੇ 60 ਧੀਆ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।

22 ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਅਮਕਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਯਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਮੁਖੀਆ ਚੁਿਣਆ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਬੀਯਾਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 23 ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲਾਅ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਇਉਂ ਆਪਣੇ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਿਕਆ ਂਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਸਦ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਵਹੁਟੀਆ ਂਵੀ ਵੇਖੀਆ।ਂ

ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ

ਇਉਂ ਰਹਬੁਆਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਿਫ਼ਰ ਰਹਬੁਆਮ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੇਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ

ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
2 ਿਫ਼ਰ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਨੇ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਰਹਬੁਆਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 3

ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ 12,000 ਰੱਥ ਅਤੇ 60,000 ਅਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੂਬੀ, ਸੂਕੀ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ੀ ਅਣਿਗਣਤ ਲੋਕ ਸਨ। 4 ਸ਼ੀਸ਼ਕ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਆਇਆ।

5 ਤਦ ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਨਬੀ ਰਹਬੁਆਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਦੇ ਕੋਲ
ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ: “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ,
ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

6 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ
ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮਾਣਾ ਬਣਾਕੇ ਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀ ਹੈ।”

7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਨੂੰ ਬਚਨ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੋਝੀ
ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਚਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਰੋਧ ਵਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। 8 ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਦੇ ਗੁਲਾਮ
ਹੋਣਗੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਜਾਣ
ਲੈਣ।”

9 ਸੋ ਸ਼ੀਸਕ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਿਲਆ। ਸ਼ੀਸਕ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਮਿਹਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਿਲਆ
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਬਣਵਾਈਆ ਂਸੀ,
ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆ।ਂ 10 ਤਦ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਦੇ
ਬਦਲੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਬਣਾਈਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਦੇ ਦਰਬਾਨਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 11 ਜਦੋਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ ਤਾ ਂਉਹ ਦਰਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਤਾ ਂਉਹ
ਿਪੱਤਲ ਦੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਕੋਠੜੀ ਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਦਂੇ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਵਾਪਸੀ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਾਲਾ ਂਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਆਉਂਦੇ।

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 10:16 317 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 12:11



13

14

12 ਜਦੋਂ ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਕਰੋਧ ਉਸਤੋਂ ਟਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਸਨ।

13 ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਉਹ 41ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ 17ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਂਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਹੀ
ਚੁਿਣਆ। ਰਹਬੁਆਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾ ਂਨਅਮਾਹ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਸੀ। 14 ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਿਹਆ।

15 ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਅਖੀਰ ਤੀਕ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨਬੀ ਅਤੇ ਇੱਦੋ ਨਬੀ ਦੀਆ ਂਿਲਖਤਾ ਂਿਵੱਚ
ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦਾ ਇਤਹਾਸ ਿਲਿਖਆ। ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ
ਰਹਬੁਆਮ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਲੜਦੇ ਰਹੇ। 16 ਅਖੀਰ ਰਹਬੁਆਮ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆ ਂਕੋਲ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਉਪਰੰਤ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਯਾਹ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

ਅਬੀਯਾਹ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਪਰ ਰਾਜ

ਜਦੋਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਦਾ
18ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਤਦ ਅਬੀਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।
2 ਅਬੀਯਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 3ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ

ਦਾ ਨਾ ਂਮੀਕਾਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਊਰੀਏਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਊਰੀਏਲ ਗਬਈ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ
ਸੀ ਅਤੇ ਅਬੀਯਾਹ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਵੀ ਜੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।
3 ਅਬੀਯਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ 4,00,000 ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਤਿਰਆ। ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ
8,00,000 ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਬੀਯਾਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ।

4 ਤਦ ਅਬੀਯਾਹ ਸਮਾਰੀਮ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਪਰ
ਹੈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਿਕ, “ਹੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ! 5 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਨੂਣ ਦੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਾਲ ਸਦੀਵ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ? 6 ਪਰ ਨਬਾਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਿਗਆ। 7 ਫੇਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਲਫੰਿਗਆ ਨਾਲ
ਜੁੜ ਿਗਆ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਦ ਲੋਕ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਬੇਤਜੁਰਬਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾ ਸੱਿਕਆ।

8 “ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰ
ਿਲਆ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਿਸਤ ਹੋ ਿਰਹਾ। ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੁਆਰਾ, ਤੇਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣ
ਲਈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਿਛਆ ਂਦੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ। 9 ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਾਜਕ ਰੱਖੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਛੜਾ ਅਤੇ
ਸੱਤ ਭੇਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦਾ ਜੋ ਿਕ ਝੂਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜਾਜਕ
ਬਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

10 “ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ
ਨਹੀਂ। ਿਜਹੜੇ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 11

ਉਹ ਹਰ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੂਫ
ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਿਨਹਰੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਉੱਪਰ ਦੀਿਵਆ ਂਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ! ਉਹੀ ਸਾਡਾ
ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਜਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ
ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਿਦੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋਰ ਦੀ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਂਦੇ

ਹਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ! ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ ਲੜੋ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੋਂਗੇ।”

13 ਪਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਅਬੀਯਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੋਰੀ-ਛੁੱਪੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ, ਸੋ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਬੀਯਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਸੈਿਨਕ ਅਬੀਯਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਨ। 14

ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਅਬੀਯਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਿਪੱਛੋਂ ਦੋਨੋ ਪਾਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਿਰਆ ਤੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਈਆ।ਂ 15 ਤਦ ਅਬੀਯਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਲਲਕਾਿਰਆ। ਜਦੋਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਲਲਕਾਿਰਆ ਂਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ
ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਬੀਯਾਹ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। 16 ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ੌਜ ਭੱਜ
ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ। 17 ਇਸ ਹਾਰ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ 5,00,000
ਸੈਿਨਕ ਬੰਦਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। 18 ਉਸ ਵਕਤ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਿਜੱਤ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਿਜੱਤ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ।

19 ਅਬੀਯਾਹ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਬੈਤਏ0ਲ ਦੇ
ਯਸ਼ਾਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ, ਅਫ਼ਰੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ
ਿਲਆ।

20 ਜਦ ਤੀਕ ਅਬੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਿਰਹਾ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਮੁੜ ਤਾਕਤ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਆਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਅਬੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ
ਪਛਾਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 21 ਪਰ ਅਬੀਯਾਹ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਿਵੱਚ ਆ
ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ 14 ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 22 ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ 16 ਧੀਆ ਂਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ। 22 ਅਬੀਯਾਹ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇੱਦੋ ਨਬੀ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਬੀਯਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾ ਂਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂ’ਚ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਦਫ਼ਨਾਅ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸਾ ਨਵਾਂ

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦੇਸ ਿਵੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੀਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਰਹੀ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ

2 ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ। 3 ਉਸ ਨੇ ਓਪਰੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਨੂੰ
ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਆਸਥਾਨਾ ਂਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਤੇ ਨੇਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। 5 ਆਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ,ਂ ਧੂਪਾ ਂਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਰਹੀ। 6 ਆਸਾ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਪੱਿਕਆ ਂਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ
ਆਸਾ ਨੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਈ ਸੀ।

7 ਆਸਾ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਬਣਾਈੇਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧਾ ਂਅਤੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈੇਏ ਅਤੇ ਫ਼ਾਟਕ ਬਣਾ
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਅਰਲ ਲਗਾਈੇਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਇਹ
ਦੇਸ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਿਧਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ-ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਵਰਤਾਈ ਹੈ।” ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

8 ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਯਹੂਦਾਹ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ 3,00,000 ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ 2,80,000 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸੈਿਨਕਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂ’ਚ
ਢਾਲਾ ਂਅਤੇ ਬਰਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸੈਿਨਕਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ
ਛੋਟੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਅਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤਕੜੇ
ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਸਨ।

9 ਤਦ ਜ਼ਰਹ ਜੋ ਕੂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੀ ਆਸਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਿਠਆ। ਉੱਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਕੋਲ 10,00,000 ਸੈਿਨਕ ਅਤੇ 300 ਰੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੂਰ
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ਤੱਕ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੀਕ ਗਈ। 10 ਆਸਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲਿੜਆ
ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਾਥਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਲਈ
ਿਤਆਰੀ ਕਸੀ।

11 ਆਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਿਸਰਫ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਅੱਗੇ ਿਨਰਬਲ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਸੋ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹਾ ਂਸਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾ ਂਲੈ ਕੇ ਇਨੰੀ ਬਲਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾ।ਂ
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਂਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀਂ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਨਾ ਉੱਠਣ ਦੇਵੀਂ।”

12 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ
ਤਾ ਂਕੂਸ਼ੀ ਹਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। 13 ਆਸਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੂਸ਼ੀਆ ਂਦਾ ਗਰਾਰ ਤੀਕ
ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਿਕੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੂਸ਼ੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਭੰਨ
ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਕੰਨਾ ਕੀਮਤੀ
ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਿਲਆ। 14 ਆਸਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਗਰਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ
ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਿਲਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲੈ ਆਏ। 15 ਆਸਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਡੇਿਰਆ ਂਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਿਲਆ ਿਜੱਥੇ ਆਜੜੀ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਊਠ
ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ।

ਆਸਾ ਦੇ ਬਦਲਾਵ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਦੇਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਉੱਪਰ
ਆਇਆ। 2 ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਆਸਾ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ
ਲੱਗਾ, “ਹੇ ਆਸਾ! ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕੋ

ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ! ਜਦ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੋਂਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। 3 ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਿਬਨਾ ਂਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਜੀਵੇ
ਹਨ। 4 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਿਲਆ। 5

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਉਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪੂਰਵਕ
ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਂਿਵੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੋਈ
ਸੀ। 6 ਹਰ ਕੌਮ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਨਗਰ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰਾ ਂਦੇ
ਿਖਲਾਫ ਯੁੱਧ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। 7 ਪਰ ਹੇ ਆਸਾ,
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ,
ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਫ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲੇਗਾ।”

8 ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦੇਦ ਨਬੀ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਬਾਰੇ
ਸੁਿਣਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਿਮਿਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਇਲਾਿਕਆ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਿਕਆ ਿਵੱਚੋਂ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਿਘਰਣਾ ਯੋਗ
ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਰਾਡਂੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ।

9 ਤਦ ਆਸਾ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕੀਤਾ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ।

10 ਆਸਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 15ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਤੀਜੇ
ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 11 ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 700 ਬਲਦ ਅਤੇ 7,000
ਭੇਡਾ-ਂਬੱਕਰੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ ਆਸਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਹ
ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆ।ਂ 12 ਤਦ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦਲੋ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ।
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 13

ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਤੇ ਭਾਵੇਂ

ਔਰਤ। 14 ਤਦ ਆਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਨਰਿਸੰਿਗਆ ਂਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਨਾਲ ਲਲਕਾਰੇ।
15 ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਸੌਂਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਦਲੋਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਿਹ ਿਦਲੋਂ ਮੰਿਨਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਰੀਝ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਇਆ ਤਾ ਂਇਉਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਤਂੀ ਵਰਤਾਈ।

16 ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਮਅਕਾਹ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਵੀ
ਹਟਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿਘਨਾਉਣੀ ਮੂਰਤ
ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆਸਾ ਨੇ ਉਸ ਿਘਨਾਉਣੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਕਰਕੇ
ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਟੋਿਟਆ ਂਨੂੰ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸਾੜ
ਿਦੱਤਾ। 17 ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਉਿਚਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਤਾ,ਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ ਪਰ
ਆਸਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ।

18 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਠਿਹਰਾਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਈਆ ਂਸੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤਾ ਂਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਸਨ। 19 ਇਉਂ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਤੀਕ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ
ਹੋਈ।

ਆਸਾ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਵਰ੍ਹ ੇ

ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 36 ਵਰ੍ਹ ੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਿਕਲਾ ਬਣਾਇਆ।
ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਰਾਮਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਕਲਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਤਾ ਂਜੋ

ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਜਾ ਸੱਕਣ। 2 ਆਸਾ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਚੋ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ
ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਨ-ਹਦਦ ਕੋਲ ਜੋ ਿਕ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੇਿਜਆ: 3 “ਉਹ ਨੇਮ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਿਮਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਸੀ, ਵੇਖ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ
ਸੋਨਾ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਨੇਮ ਤੋੜ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆ ਂਿਜਉੱਣ ਦੇਵੇ।”

4 ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾਂ
ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੇਿਜਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਈਯੋਨ,
ਦਾਨ, ਅਬੇਲ-ਮਾਇਮ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਂਿਜੱਥੇ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਇੱਕਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 5 ਜਦੋਂ ਬਆਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਿਮਲੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ
ਿਕਲਾ ਬਨਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 6 ਤਦ ਆਸਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਮਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਗਏ ਤੇ
ਬਆਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਿਕਲਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਚੁੱਕ ਿਲਆਏ। ਆਸਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਲੱਕੜ ਅਤੇ
ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਗ਼ਬਾ ਅਤੇ ਿਮਸਫ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਪੱਿਕਆ ਕੀਤਾ।

7 ਉਸ ਵਕਤ ਹਨਾਨੀ ਨਬੀ ਆਸਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਆਸਾ, ਤੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਿਨਰਭਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ
ਬਚ ਕੇ ਿਨਕਲ ਗਈ ਹੈ। 8 ਕੂਸ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਲੂਬੀਆ ਂਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਫ਼ੌਜ
ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਕਈ ਰੱਥ ਅਤੇ ਰਥਵਾਨ ਸਨ। ਪਰ ਆਸਾ, ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਪਰ
ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਵੇ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਹੱਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਤਾ ਂਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੀਆ ਂਹਨ
ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਦਲ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਿਨਹਚਾ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ, ਤੂੰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇਰੇ ਜੀਵਨ ’ਚ
ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।”

10 ਆਸਾ ਨੂੰ ਹਨਾਨੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਚਨਾ ਤੇ ਕਰੋਧ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਨੰਾ
ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਹਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਇਉਂ ਆਸਾ ਨੇ
ਕਈਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ ਿਵਵਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

11 ਆਸਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 12 ਆਸਾ ਦੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 39 ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ
ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਭਆਨਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੈਦਾ ਂਤੋਂ ਖੁਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਨਾ ਪਰਿਤਆ। 13 ਆਸਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ 41ਵਰ੍ਹ ੇ ਮਰ ਿਗਆ

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 14:10 319 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 16:13
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ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾ ਿਮਿਲਆ, 14 ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਸਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਮਕਬਰੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਅ ਿਦੱਤਾ।
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮਸਾਿਲਆ ਂਤੇ ਇਤਰ ਭਰੀ ਸੇਜਾ ਂਤੇ ਿਲਟਾਅ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਮਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ

ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨਵਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਪੱਿਕਆ ਂਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸੱਕੇ। 2 ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਗੜ੍ਹਾ ਂਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੌਜਾ ਂਰੱਖੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਆਸਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ
’ਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ।

3 ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂ’ਚ ਿਜਵੇਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਸਨੇ ਵੀ
ਕੀਤੇ। ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਬਆਲਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। 4 ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਣਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਉੱਪਰ ਚਲਦਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ
ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਇਉਂ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ
ਿਗਆ। 6 ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਗਰਵ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਿਚਆ ਂਥਾਵਾ ਂਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇ
ਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।

7 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ
ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਇਉਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਗੂ
ਬਨਹਿਯਲ, ਓਬਦਯਾਹ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਨਥਾਨਏਲ ਅਤੇ ਮੀਕਾਯਾਹ ਸਨ। 8

ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਮਆਯਾਹ,
ਨਥਨਯਾਹ, ਜ਼ਬਦਯਾਹ, ਅਸਾਹੇਲ, ਸ਼ਮੀਰਮੋਥ, ਯਹੋਨਾਥਾਨ, ਅਦੋਨੀਯਾਹ,
ਟੋਬੀਯਾਹ ਅਤੇ ਟੋਬ-ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਅਤੇ
ਯਹੋਰਾਮ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਭੇਿਜਆ। 9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ,ਂ ਲੇਵੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਉਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਨਗਰ-ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਿਵੱਚ ਛਾ
ਿਗਆ। ਇਸ ਭੈਅ ਨਾਲ ਉਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। 11 ਕੁਝ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਿਲਆਏ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ
ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਜੜ ਿਲਆਏ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 7,700 ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ 7,700
ਬੱਕਰੀਆ ਂਸਨ।

12 ਇਉਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਿਦਨੋ-ਿਦਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਵਾਏ। 13 ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾ ਂਵਾਲੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ
ਰੱਖੇ। 14 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਮੁਤਾਬਕ ਇਉਂ ਸੀ:

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਇਉਂ ਸਨ:
ਅਦਨਾਹ 3,00,000ਸੂਰਬੀਰ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ।
15 ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਯਹੋਹਾਨਾਨ 2,80,000 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ।
16 ਅਮਸਯਾਹ ਜੋ ਿਕ ਿਜ਼ਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਹੇਠ 2,00,000
ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਰਿਪਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ
ਖੁਸ਼ ਸੀ।
17 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸਨ:
ਅਲਯਾਦਾ ਕੋਲ 2,00,000 ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਧਨੁੱਖ, ਤੀਰ, ਅਤੇ ਢਾਲਾਂ
ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਅਲਯਾਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸੀ।
18 ਯਹੋਜ਼ਾਬਾਦ ਕੋਲ 1,80,000 ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੁੱਧ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

19 ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ
ਹੋਰ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ
ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮੀਕਾਯਾਹ ਦੀ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਕੋਲ ਧਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਉਂ
ਅਹਾਬ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਗੰਿਢਆ। 2 ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਅਹਾਬ ਕੋਲ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਿਗਆ ਤੇ ਅਹਾਬ ਨੇ ਉਸ

ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਗਊਆ ਂਦੀ ਬਲੀ
ਿਦੱਤੀ। ਅਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੂੰ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਰਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। 3 ਅਹਾਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇਂਗਾ?” ਅਹਾਬ ਉਸ ਵਕਤ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ। ਤਾ ਂਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ
ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਵੀ ਤਾ ਂਤੇਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾ ਹਾ ਂਤੇ ਿਜਵੇਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ
ਹਨ ਉਵੇਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਗਂੇ।” 4

ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਪਿਹਲਾ,ਂ ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ
ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇਹ।”

5 ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। 400 ਨਬੀ ਇੱਕਤਰ
ਹੋਏ ਤਾ ਂਅਹਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ?”

ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜੱਤ
ਦੇਵੇਗਾ।”

6 ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀ ਇੱਥੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ
ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ”

7 ਤਦ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ
ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਅਗੰਮ
ਵਾਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਂਹੈ ਮੀਕਾਯਾਹ। ਉਹ ਿਯਮਲਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।”

ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਹਾਬ, ਇਝੰ ਨਾ ਕਹੋ!”
8 ਤਦ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖੁਸਰੇ (ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ

ਿਕਹਾ, “ਛੇਤੀ ਕਰ ਅਤੇ ਿਯਮਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ।”
9 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ

ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆ ਂਰਾਜ-ਗੱਦੀਆ ਂਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਿਪੜ ਿਵੱਚ
ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ 400 ਨਬੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ
ਅਗੰਮ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਨ। 10 ਕਨਾਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਲੋਹੇ ਦੇ ਿਸੰਗ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਹੇ ਦੇ
ਿਸੰਗਾ ਂਨੂੰ ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।’” 11

ਸਾਰੇ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ, “ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਅਰਾਮੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”

12 ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ ਿਜਹੜਾ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ
ਬੋਿਲਆ, “ਮੀਕਾਯਾਹ, ਸੁਣ, ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੋਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਭਲਾਈ
ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਵੇਗੀ ਤਾ ਂਤੂੰ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਂ।”

13 ਪਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਫ਼ਰਮਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਾਗਂਾ।”

14 ਤਦ ਮੀਕਾਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਮੀਕਾਯਾਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਾ ਂਨਹੀਂ?”

ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਤੋਂਗੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

15 ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਸੌਂਹ
ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾ ਂਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ
ਦੱਸੀਂ।”

16 ਤਦ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ ਸਾਰੇ
ਪਹਾੜਾ ਂਉੱਤੇ ਿਖੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਅਯਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਮਾਿਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।’”

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 16:14 320 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 18:16
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17 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੀਕਾਯਾਹ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ
ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ।”

18 ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ: ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ-
ਖੱਬੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। 19 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਕੌਣ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਭਰਮਾਏਗਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ?’
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਸਤੀਆ ਂਨੇ ਕਈ ਵੱਖੋ- ਵੱਖ ਮਸ਼ਵਰੇ
ਿਦੱਤੇ। 20 ਤਦ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਿਨਕਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵਾਗਂਾ।’ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
‘ਿਕਵੇਂ?’ 21 ਤਾ ਂਉਸ ਆਤਮੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ‘ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠ
ਬੋਲਦਾ ਆਤਮਾ ਬਣਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਮੂੰਹਾ ਂਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਵਾਗਂਾ।’ ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਤੂੰ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਂਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਜਾਹ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ।’

22 “ਹੁਣ ਵੇਖ ਅਹਾਬ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਦੇ ਮੂੰਹਾ ਂਿਵੱਚ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਿਬਪਤਾ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ।”

23 ਤਦ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਮੀਕਾਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ
ਮਾਿਰਆ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਕਨਾਨਾਹ ਸੀ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਕਸ ਰਸਤੇ ਮੀਕਾਯਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਿਲਆ?”

24 ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਉਸ ਿਦਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੇ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੁਕਣ ਲਈ ਵੜੇਂਗਾ ਤਦ ਤੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਂਗਾ।”

25 ਤਦ ਅਹਾਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਗਵਰਨਰ ਆਮੋਨ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇ। 26

ਆਮੋਨ ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ, ‘ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜਦ ਤੀਕ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਾ ਆਵਾ ਇਸ
ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ।’”

27 ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਹਾਬ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ। ਕਦੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਨਾਲ ਮੁੜ
ਆਵੇਂ ਤਾ ਂਜਾਣੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ
ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।”

ਅਹਾਬ ਦਾ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਿਵਖੇ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ

28 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 29 ਅਹਾਬ ਨੇ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ
ਲਵਾਗਂਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਰੱਖ।” ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਹਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾਅ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੱਲੇ ਗਏ।

30 ਪਰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਥਾ ਂਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੂੰ, “ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਨ, ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਲੜਨਾ।” 31 ਜਦੋਂ ਰਥਾ ਂਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਸੋਿਚਆ, ਇਹ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾ ਂਉਹ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਵੱਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮੁੜੇ ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ
ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਿਲਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰੱਥਾ ਂਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਦਾ ਉਸ
ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਣਾ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ। 32 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

33 ਇਝੰ ਵਾਪਿਰਆ ਿਕ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਾ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਹਾਬ ਦੇ ਕਵਚ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਗ੍ਹਾ
ਤੇ ਵਿਜਆ। ਤਦ ਆਹਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ
ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾ।ਂ”

34 ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਅਰਾਮੀਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਥ ਉੱਪਰ ਥੰਮੀ
ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੀਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। 2 ਤਦ ਹਨਾਨੀ ਗੈਬਦਾਨ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਉਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਨਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ

ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?
ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਹੈ। 3 ਪਰ ਤਦ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਤੂੰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ।”

ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਚੁਣੇ

4 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੋਂ
ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜਾ ਂਤੀਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋਿੜਆ। 5 ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਿਨਆਕਂਾਰ
ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜ੍ਹਾ ਂਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਿਨਆਕਂਾਰ
ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ। 6 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਆਕਂਾਰਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਕੁਝ
ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵੱਲ ਸਤਰਕ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਂਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਨਆ ਂਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਨਆ ਂਦੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੈ। 7 ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭੈਅ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆ ਂਪਸੰਦ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਭੰਨ-ਭੇਦ ਜਾ ਂਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦਾ
ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਨਆ ਂਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ
ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।”

8 ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਲੇਵੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਮੁਖੀਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਨਆਵਾ ਂਅਤੇ ਝਗਿੜਆ ਂਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। 9

ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭੈਅ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10 ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਿਲਆਵੇ ਜੋ ਿਕ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ, ਿਬਧੀ, ਹੁਕਮ, ਿਨਆ ਂਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਿਬਧੀ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਤੇਰੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤਾ ਂਮੰਨਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ, ਨਹੀਂ
ਤਾ ਂਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਂਗਾ ਂਤਾ ਂਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ।

11 “ਅਮਰਯਾਹ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਬਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ
ਆਗੂ ਹੈ। ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਦਯਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦਾ
ਆਗੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਿਲਖਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਿਵੱਚ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਯਹੋਵਾਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨੇਕ ਹਨ।”

ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਆਬੀ, ਅਮੋਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ
ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ।
2 ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ

ਸੈਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਅਦੋਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਵੇਖ ਉਹ ਹਸਸੋਨ-ਤਾਮਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ।” (ਹਸਸੋਨ-ਤਾਮਾਰ ਏਨ-ਗਦੀ ਵੀ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।) 3 ਤਾ ਂਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਭੈਅ ਖਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਇਹ ਸਮਾ ਂਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡੌਁਡੀ
ਿਪਟਵਾਈ। 4 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਤਰ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ
ਆਏ। ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਚੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ। 5 ਤਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ
ਸਭਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਵੇਂ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। 6 ਉਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੇ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਤੂੰ ਸਾਰੀ
ਿਸ਼੍ਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਤੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈਂ! ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰਾ ਟਾਕਰਾ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। 7 ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ! ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 8 ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਇੱਥੇ ਮੰਦਰ
ਥਾਿਪਆ। 9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਜਾ ਂਬਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇ
ਿਜਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਜਾ ਂਿਨਆ,ਂ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾ ਂਕਾਲ ਤਾ ਂਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ
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ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈੇਏ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੇਰਾ ਨਾਉਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾ ਂਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਰਆਦ ਸੁਣ ਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਵੇਂਗਾ।’
10 “ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਿਕ ਅੰਮੋਨੀ, ਮੋਆਬੀ ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਹੱਲਾ ਨਾ ਕਰਨ
ਿਦੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 11 ਪਰ
ਵੇਖ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਨੂੰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਬਦਲੇ ’ਚ ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਦੇਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਿਮਲਖ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 12 ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ? ਉਹ ਜੋ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਸਾਡੇ ਿਵਰੋਧ
ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾ!ਂ ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਸੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੇ
ਹਾ!ਂ”

13 ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਬਾਲਾਂ
ਸੰਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। 14 ਤਦ ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹਜ਼ੀਏਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਿਕ ਲੇਵੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਆਸ਼ਫ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਨਾਯਾਹ
ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। ਬਨਾਯਾਹ ਯੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਯੀਏਲ ਮਤਨਯਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਇਉਂ ਯਹਜ਼ੀਏਲ ਉੱਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। 15

ਯਹਜ਼ੀਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ: ‘ਇਸ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ
ਨਾ ਿਚੰਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਬਰਾਓ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ। 16 ਸਗੋਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਉਤਰਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਰੂਏਲ ਦੀ ਉਜਾੜ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵੋਂਗੇ। 17

ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ
ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਣਾ।’”

18 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਨਵਾਇਆ।
ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂਨੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ
ਕੀਤਾ। 19 ਕਹਾਥੀਆ ਂਅਤੇ ਕੋਰਾਹੀਆ ਂਦੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ।

20 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਕੌਅ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ
ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆ ਂਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਖਲੋਅ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ, ਸੁਣੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਪਰ
ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋਂਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਉੱਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਿਮਲੇਗੀ।”

21 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਉਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ। ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਗੱਵਯਾ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ। ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਉਸਤਤ ’ਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਖਦੇ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਉਸਤਤਾ ਂਗਾਓ ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਉਸਦਾ ਅਟੱਲ ਿਪਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿਥਰ ਹੈ!”

22 ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਉਸਤਤਾ ਂਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਅੰਮੋਨੀਆ,ਂ ਮੋਆਬੀਆ ਂਅਤੇ ਸਈਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਘਾਤ ਲਗਾ ਲਈ, ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਹਾਰ
ਗਈਆ।ਂ 23 ਿਕਉਂ ਿਕ ਅੰਮੋਨੀ ਤੇ ਮੋਆਬੀ ਸਈਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂਦੇ ਟਾਕਰੇ
ਿਵੱਚ ਖਲੋ ਗਏ ਤਾ ਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਦ ਉਹ ਸਈਰ
ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ
ਲੱਗ ਪਏ।

24 ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਲੋਥਾ ਂਨਜ਼ਰ ਆਈਆ,ਂ ਜੋ ਿਕ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ
ਢੇਰੀ ਹੋਈਆ ਂਪਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਿਚਆ। 25 ਜਦੋਂ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਲੋਥਾ ਂਉੱਪਰ ਇਨੰਾ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾ ਂਿਮਲੀਆ ਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਲਜਾਈਆ ਂਨਾ ਜਾ ਸੱਕੀਆ।ਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਇਨੰਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਤੰਨ
ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। 26 ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਬਰਾਕਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠੇ

ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ
ਲੋਕ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ “ਬਰਾਕਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ” ਆਖਦੇ ਹਨ।

27 ਤਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ
ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤਿਦਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। 28 ਇਉਂ
ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਬਾਬ, ਬਰਬਤਾ ਂਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਂਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਏ।

29 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਉੱਪਰ ਪੈ ਿਗਆ, ਜਦੋਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ
ਹੈ। 30 ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਿਸਓ ਅਮਨ ਸ਼ਾਤਂੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ।

ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ

31 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਤਦ ਉਹ 35 ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 25 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਅਜ਼ੂਬਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਸ਼ਲਹੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 32 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਿਲਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ
ਡੋਿਲਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਸਨ।
33 ਪਰ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਦਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

34 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਹੋਰ ਿਜਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਿਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੀਕ ਦੇ
ਕੰਮ ਹਨਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।

35 ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਿਰਆਈ
ਕੀਤੀ। 36 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਸਯੋਨ-ਗ਼ਬਰ ਿਵੱਚ
ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ। 37 ਤਦ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਦੋਦਾਵਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਨੇ,
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਿਗਆ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਅਤੇ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜ ਸੱਕੇ।

ਤਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ
ਕੋਲ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਰਾਜ

ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 2 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਯਹੀਏਲ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ,
ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਮੀਕਾਏਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਟਯਾਹ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਯਹੋਰਾਮ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। 3 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਸੋਨਾ-ਚਾਦਂੀ, ਬਹੁ-ਮੁੱਲੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਦੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਦੱਤੇ ਪਰ ਰਾਜ ਯਹੋਰਾਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ
ਯਹੋਰਾਮ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਰਾਮ

4 ਯਹੋਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕੀਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। 5 ਜਦੋਂ
ਯਹੋਰਾਮ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ 32 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਅੱਠ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 6 ਯਹੋਰਾਮ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਗਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਹਾ ਂਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਿਰਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਅਹਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ
ਿਵਆਿਹਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਬਦ ਸੀ। 7 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ।

8 ਯਹੋਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦੋਮੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਠਿਹਰਾ ਿਲਆ। 9 ਤਦ ਯਹੋਰਾਮ ਆਪਣੇ
ਸਰਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਥਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਦੋਮੀਆ ਂਨੂੰ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਥਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਘੇਰ
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ਿਲਆ ਸੀ, ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 10 ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ, ਅਦੋਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ,
ਿਵਦ੍ਰੋਹੀ ਹੈ। ਿਲਬਨਾਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੀ ਯਹੋਰਾਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 11 ਯਹੋਰਾਮ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ
ਉੱਪਰ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਿਵਭਚਾਰੀ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ।

12 ਯਹੋਰਾਮ ਨੂੰ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਿਕ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੰਿਨਆ, ਤਾ ਂਯਹੋਰਾਮ ਨਾ ਤਾ ਂਤੂੰ ਉਸ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਜਵੇਂ
ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਨੇ ਮੰਿਨਆ ਸੀ ਤੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਤੁਿਰਆ। 13 ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਿਵਭਚਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। 14 ਇਸ ਲਈ
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੇਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆ ਂਰਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਵੱਡੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ
ਮਾਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। 15 ਤੂੰ ਆਤਂੜੀਆ ਂਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ
ਸਖਤ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਤੇਰੀਆ ਂਆਤਂੜੀਆ ਂਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੀਮਾਰੀ
ਕਾਰਣ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਚੋ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ”

16 ਯਹੋਰਾਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਰਬੀਆ ਂਦੇ
ਜੋ ਕੂਸ਼ੀਆ ਂਦੇ ਵੱਲ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਕੀਤਾ। 17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਕੇ
ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਯਹੋਰਾਮ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ, ਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਭ
ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਬਚ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਂਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਸੀ।

18 ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਰਾਮ ਨੂੰ ਆਤਂੜੀਆ ਂਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਪੀਿੜਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋ ਸੱਿਕਆ। 19 ਇਉਂ 2
ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆ ਂਆਦਂਰਾ ਂਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਈਆਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਾਹ-ਕਰਾਹ ਕੇ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਅੱਗ
ਨਾ ਬਾਲੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇਿਰਆ ਂਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਬਾਲਦੇ ਸਨ। 20

ਯਹੋਰਾਮ ਜਦੋਂ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾ ਂਉਹ 32 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 8 ਵਰ੍ਹ ੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖੀ ਜਾ ਂਉਦਾਸ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ’ਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚ ਨਾ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜੈਸੀਆ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਜ਼ਯਾਹ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁਿਣਆ। ਉਹ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਰਬੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਯਹੋਰਾਮ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ

ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ
ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਬੱਿਚਆ ਂਸੀ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਰਾਜ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 2 ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ
22 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਉਂ ਅਥਲਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਆਮਰੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 3 ਅਹਜ਼ਆਹ ਵੀ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਹੀ ਤੁਿਰਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੀ ਸ਼ੈਹ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਤੁਿਰਆ। 4 ਅਹਜ਼ਆਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਭੈੜੇ ਸਨ। ਿਜਵੇਂ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ
ਕੀਤੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਹੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਂਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਹਜਯਾਹ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ
ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ। 5 ਅਹਜ਼ਆਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਪਰ ਚੱਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਰਾਮ ਸਮੇਤ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ
ਲੜਨ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੇ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ।
6 ਯੋਰਾਮ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਰਾਮਾਹ
ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ, ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਹਜਯਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੋਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਘਰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਅਹਜਯਾਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਯੋਰਾਮ ਨਾਲ
ਿਨਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਹਾਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। 8 ਜਦੋਂ ਯੇਹੂ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਯੇਹੂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਯੇਹੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ
ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ। 9 ਤਦ ਉਹ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ
ਯੇਹੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਅ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦਾ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ਫ਼ਾਟ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ।

ਅਥਲਯਾਹ ਰਾਣੀ

10 ਅਥਲਯਾਹ ਅਹਜ਼ਆਹ ਦੀ ਮਾ ਂਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਮਿਰਆ ਂਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। 11 ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਯਹੋਸ਼ਬਥ, ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੋਰੀ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਸੋ ਯਹੋਰਾਮ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਦੀ ਔਰਤ ਯਹੋਸ਼ਬਥ ਨੇ ਜੋ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ
ਭੈਣ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਥਲਯਾਹ ਤੋਂ ਅਿਜਹਾ ਲੁਕਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ
ਕਰ ਸੱਕੀ। 12 ਯੋਆਸ਼ ਜਾਜਕਾ ਂਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ 6 ਸਾਲਾ ਂਸਮਾਂ
ਤੀਕ ਲੁਿਕਆ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਵਕਤ ਤੀਕ ਉੱਥੇ ਅਥਲਯਾਹ ਦੇਸ ਉੱਪਰ
ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਿਵਖਾਈ। ਉਸ ਨੇ
ਕਪਤਾਨਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਸਨ!
ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਯਹੋਹਾਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ

ਇਸ਼ਮਾਏਲ, ਓਬੇਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਤੇ ਅਦਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਅਸੇਯਾਹ
ਅਤੇ ਿਜ਼ਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਫ਼ਾਟ। 2 ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ
ਮੁਖੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ। 3 ਸਾਰੇ
ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਕੀਤਾ।

ਤਦ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਇਹੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। 4 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰਨਾ ਹੈ: ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਸਬਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫ਼ਾਟਕਾਂ
ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। 5 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਨੀਂਹ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਟਕ ਉੱਪਰ ਿਜਹੜਾ ਬੁਿਨਆਦ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਿਹਣ। 6 ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਿਸਰਫ਼ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ
ਿਜਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। 7 ਲੇਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ
ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਵੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋ।”

8 ਸਾਰੇ ਲੇਵੀਆ ਂਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ।
ਸੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਲਈ ਵਾਰੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਿਦੱਤਾ। 9 ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਹ ਬਰਛੀਆ,ਂ ਫ਼ਰੀਆ ਂਅਤੇ ਢਾਲਾ ਂਜੋ
ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆ ਂਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਰਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਇਹ ਸਾਰੇ
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ਹਿਥਆਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। 10 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਕੱਥੇ-ਿਕੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੱਿਸਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਸ਼ਸਤਰ
ਿਵਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੂੰਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੇ ਖੂੰਜੇ ਤੀਕ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਰਦ ਿਗਰਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
11 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਤਾਜ
ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਿਦੱਤੀ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ।”

12 ਜਦੋਂ ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਦੌੜ-ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਆਈ। 13

ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਥੰਮ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆ ਂਮਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਂਦੇ
ਸਨ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆ ਂਨਾਲ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ। ਤਦ ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫ਼ਾੜੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ
“ਗਦਰ ਗਦਰ।”

14 ਤਦ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਕਤਾਰਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਵੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਜਾਜਕ ਨੇ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ, “ਅਥਲਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇ।” 15 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਅਥਲਯਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਕੋਲ ਘੋਿੜਆ ਂਵਾਲੇ ਫ਼ਾਟਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾ ਂਘੇਰ ਕੇ ਪਕੜ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾ ਂਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।

16 ਤਦ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। 17

ਿਫ਼ਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਢਾਹ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਨੂੰ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ
ਬਆਲ ਦੇ ਜਾਜਕ ਮੱਤਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ।

18 ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਿਕ
ਲੇਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੁਆਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਿਵਵਸਿਥਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੁਆਰਾ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਨੰਿਦਤ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। 19 ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਫ਼ਾਟਕ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਨ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ ਤਾ ਂਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ
ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ।

20 ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ,ਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ
ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ
ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। 21 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋ ਗਈ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਅਥਲਯਾਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਯੋਆਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਉਹ ਸੱਤ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ 40 ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾਂ
ਸੀਬਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸੀ। 2 ਜਦ ਤੀਕ

ਯਹੋਯਾਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਯੋਆਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਿਜਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।
3 ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤਾ। ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਧੀਆ ਂਹੋਏ।

4 ਿਫ਼ਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਯੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਿਨਰਮਾਣ
ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। 5 ਯੋਆਸ਼ ਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਬੁਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਧਨ
ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਿਰਆ ਕਰੋ। ਜਾਓ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਉਂ ਕਰੋ।” ਪਰ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ
ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ।

6 ਤਦ ਯੋਆਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਿਕ ਮੂਸਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ
ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕਰ ਦੇ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ
ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ।”

7 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਅਥਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਬਆਲਾ ਂਲਈ ਵਰਤ
ਲਈਆ ਂਸਨ। ਅਥਲਯਾਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਣੀ ਸੀ।

8 ਯੋਆਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 9 ਤਦ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 10 ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਹ
ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦ
ਤੀਕ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਭਰ ਨਾ ਿਗਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ। 11 ਜਦ ਸੰਦੂਕ ਲੇਵੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਕਿਰੰਿਦਆ ਂਦੇ ਹੱਥ ਪੁਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਰਕਮ ਹੈ ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ (ਿਲਖਾਰੀ) ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ
ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਵਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਜੱਥੋਂ ਿਕ ਉਹ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ। 12 ਫ਼ੇਰ ਯੋਆਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ
ਉਹ ਧਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਰਾਜਾ ਂਤੇ ਤਰਖਾਣਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ
ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲੋਹਾਰਾ ਂਅਤੇ ਠਠੇਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮਜੂਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ।

13 ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਕਾਿਮਆ ਂਵਜੋਂ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਵਫਾਦਾਰ
ਸਨ ਇਉਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਿਸਰੇ ਚਿੜ੍ਹਆ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। 14 ਜਦੋਂ ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੇ ਕੰਮ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਤਾ ਂਿਜਹੜਾ ਧੰਨ ਬਚ ਿਗਆ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ
ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਧੰਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਤੇ ਵਸਤਾ ਂਲਈ ਵਰਿਤਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤਾ ਂਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ ਂਲਈ ਵਰਿਤਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਧੰਨ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ
ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਯਾਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਜਾਜਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ।

15 ਯਹੋਯਾਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੀਿਵਆ ਅਤੇ
ਫ਼ੇਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਰਆ ਉਹ 130 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ। 16

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ।

17 ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਯੋਆਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਣੀ। 18 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਤਾਂ
ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇ ਥੰਮਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਣ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਆਣ
ਪਏ। 19 ਤਦ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ। ਨਬੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਾ ਧਿਰਆ।

20 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ
ਆਇਆ। ਉਹ ਉੱਚੇ ਥਾ ਂਤੇ ਖਲੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਿਕ,
ਪਰਮਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਿਮਆ ਂਨੂੰ ਿਕਉਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ
ਤਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆ ਂਿਪੱਠਾ ਮੋੜ
ਲਈਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਮੋੜ ਲਵੇਗਾ।

21 ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਉਂਤਾ ਘੜ ਲਈਆ ਂਅਤੇ
ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਿਜਸ਼ਾ ਂਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 22 ਯੋਆਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯੋਆਸ਼ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਨਾ
ਰੱਿਖਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਦੰਡ ਦੇਵੇ।”

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 23:10 324 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 24:22
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23 ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮੀਆ ਂਦੀ ਫ਼ੋਜ ਨੇ ਯੋਆਸ਼ ਉੱਪਰ
ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਕੇ ਉਮੱਤ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੰਿਮਸਕ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 24 ਅਰਾਮੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਦਲ
ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ
ਇਨੰੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੰਡ ਿਮਿਲਆ। 25 ਜਦੋਂ ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੇ
ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਉਸ
ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਵੈਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ। ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਬਸਤਰ ਤੇ ਹੀ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਜਦੋਂ ਯੋਆਸ਼ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ’ਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚ ਨਾ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।

26 ਿਜਹੜੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਘਿੜਆ ਉਹ ਸਨ: ਅੰਮੋਨਣ
ਿਸ਼ਮਆਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਬਾਦ, ਮੋਆਬਣ ਿਸ਼ਮਰੀਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਜ਼ਾਬਾਦ। 27

ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਹਾਨ ਅਗੰਮੀ ਵਾਚ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਿਕਵੇਂ ਮੁੜ ਉਸਾਿਰਆ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ
ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅਮਸਯਾਹ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਿਣਆ। ਅਮਸਯਾਹ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮਸਯਾਹ

ਅਮਸਯਾਹ 25 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 29 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਯਹੋਅੱਦਾਨ ਸੀ। 2 ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ

ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਹ
ਿਦਲੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸੱਿਕਆ। 3 ਜਦੋਂ ਅਮਸਯਾਹ ਸ਼ਕਤੀਵਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਿਗਆ
ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 4 ਪਰ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
“ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਬਦਲੇ ਿਪਉ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਪਉਆ ਂਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੈੜੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਸ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।”

5 ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਹੇਠਾ ਂਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜੇ
ਿਸਪਾਹੀ ਚੁਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਜਾ ਂ20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਲੜਾਈ
ਲਈ ਿਬਲਕੁਲ ਿਤਆਰ ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਬਰਛੀ ਤੇ ਢਾਲ
ਫ਼ੜ ਸੱਕਣ ਅਿਜਹੇ ਉੱਥੇ 3,00,000 ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ। 6 ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ
1,00,000 ਿਸਪਾਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਕੋਲੋਂ ਲਏ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ 3,400 ਿਕੱਲੋ
ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾੜੇ ਤੇ ਖਰੀਿਦਆ। 7 ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਅਮਸਯਾਹ
ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਫ਼ੌਜ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਸਾਰੀ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 8 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਜਾਵੋ ਅਤੇ ਲੜਾਈ
ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਿਜਤਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।” 9 ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਮੈਂ ਿਜਹੜਾ ਧਨ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ੌਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ” ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”

10 ਤਦ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਬੜੇ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਬੜੇ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜੇ।

11 ਤਦ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੂਣ
ਦੀ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ 10,000 ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ। 12 ਹੋਰ 10,000 ਆਦਮੀਆ ਂਜੋ ਸੇਈਰ ਦੇ ਸਨ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ

ਿਜਉਂਦਾ ਫ਼ੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਚੋਟੀ ਤੋਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਵੇਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਿਟਆ ਿਕ ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ।

13 ਪਰ ਉਸ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜੁਆਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਤੋਂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੀਕ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
3,000 ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਿਲਆ। ਉਹ
ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚੋਂ
ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

14 ਜਦੋਂ ਅਮਸਯਾਹ ਅਦੋਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਿੜਆ ਤਾ ਂਸੇਈਰੀਆ ਂਦੇ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਸ ਨੇ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੱਗੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੱਗੇ ਧੂਪ
ਅਗਰਬਤੀ ਜਗਾਉਂਦਾ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਅਮਸਯਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਹੋਇਆ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਨਬੀ ਭੇਿਜਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਿਕਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਦ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਤੈਥੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇ?”

16 ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ ਤਾ ਂਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ
ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਿਹ! ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਂਗਾ ਤਾ ਂਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ।” ਨਬੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਿਗਆ, ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਆਖਣ
ਲੱਗਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਠਾਿਣਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁਰੇ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਕਾਿਰਆ ਹੈ।”

17 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਨਾਲ ਸਲਾਹ
ਕੀਤੀ। ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਿਮਲ। ਯਹੋਆਸ਼ ਯੇਹੂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ
ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

18 ਤਦ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ। ਯਹੋਆਸ਼
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅਤੇ ਅਮਸਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਤਾ ਂਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ
ਇਹ ਕਥਾ ਕਹੀ: “ਲਬਾਨੋਨ ਦੀ ਝਾੜੀ ਨੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਿਦਆਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ‘ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਦੇ।’ ਪਰ ਇਨੇੰ ’ਚ
ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆਇਆ ਉਸ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਤੇ ਉਸ ਝਾੜੀ ਨੂੰ
ਿਮੱਧ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 19 ਤੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ‘ਮੈਂ ਅਦੋਮ
ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ!’ ਤੂੰ ਘੁਮੰਡੀ ਹੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈਂ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤਾ ਂਤੂੰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ।”

20 ਪਰ ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇਸ ਕਾਰਣ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਗਰ
ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 21 ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਆਸ਼
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਬੈਤ-ਸ਼ਮਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਿਮਲੇ।
ਬੈਤ-ਸ਼ਮਸ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ। 22 ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ
ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਤੰਬੂ ’ਚ ਨੱਸ ਿਗਆ।
23 ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਬੈਤ-ਸ਼ਮਸ਼ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲੈ ਿਗਆ। (ਅਮਸਯਾਹ ਜੋ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਖੂੰਜੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੀਕ 400 ਹੱਥ ਢਾਹ ਿਦੱਤੀ। 24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਸੋਨਾ-ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਵਸਤਾ ਂਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਕੋਲ
ਸੀ ਪਰ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁਿੜਆ।

25 ਅਮਸਯਾਹ ਯੋਆਸ਼, ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ 15 ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਜਉਂਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਯੋਆਸ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। 26 ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੀਕ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ
ਹਨ। 27 ਜਦੋਂ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਿਡਆ ਤਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜਸ਼ਾ ਂਘੜੀਆ।ਂ ਤਾ ਂਉਹ ਲਾਕੀਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਭੱਜ ਿਗਆ ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਕੁਲ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਕੀਸ਼ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 28 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਮਸਯਾਹ ਦੀ ਲੋਥ
ਘੋਿੜਆ ਂਤੇ ਲੱਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀ
ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
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ਤਦ ਅਮਸਯਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁਿਣਆ। ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਅਮਸਯਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਿਰਆ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਸੋਲ੍ਹਾ ਂਸਾਲਾਂ

ਦਾ ਸੀ। 2 ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਏਲੋਥ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸਾਿਰਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ
ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ।

3 ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਉਹ ਸੋਲ੍ਹਾ ਂਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 52
ਵਰ੍ਹ ੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਕਾਲਯਾਹ ਸੀ, ਜੋ
ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸੀ। 4 ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਉਸ ਨੇ
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫ਼ਿੜਆ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ
ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਾਇਆ। ਜਦ
ਤੀਕ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤਾਿਲਬ ਿਰਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬ
ਸਫ਼ਲਤਾ ਿਦੱਤੀ।

6 ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਥ, ਯਬਨਹ
ਅਤੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਢਾਹ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦਰਿਮਆਨ ਹੋਰਨਾ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਏ। 7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਰਬੀਆ ਂਦੇ ਜੋ ਗੂਰ ਬਆਲ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਮਊਨੀਮ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 8 ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਨੇ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਨਾਉਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਂਤੀਕ
ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਿਗਆ।

9 ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਨੁਕਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੇ, ਵਾਦੀ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੇ
ਮੋੜ ਉੱਪਰ ਬੁਰਜ ਬਣਵਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰਜ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਵਾਏ। 10

ਉਸ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬੁਰਜ ਬਣਵਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਪੁਟਵਾਏ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਹਾੜੀਆ ਂਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾ ਂਿਵੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

11 ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਕੋਲ ਜੋਿਧਆ ਂਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸੀ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਲ ਵਜੋਂ ਿਗਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਨਨਯਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ
ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਕੱਤਰ ਯਈੇਲ
ਅਤੇ ਮਅਸੇਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਿਗਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਨ। 12 ਸੂਰਵੀਰ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ 2,600 ਸੀ। 13 ਉਹ ਿਪਤਰੀ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਦੇ ਆਗੂ 3,07,500 ਆਦਮੀਆ ਂਿਜਹੜੇ ਬੜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੁਖੀਆ ਸਨ। ਇਹ ਿਸਪਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 14 ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲਈ ਬਰਛੇ, ਢਾਲਾ,ਂ
ਟੋਪ, ਕਵਚ, ਧਨੁੱਖ, ਤੀਰ ਅਤੇ ਗੁਲੇਲਾ ਂਲਈ ਪੱਥਰ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਏ। 15 ਉਸ
ਨੇ ਮਾਹਰ ਆਦਮੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਮਸ਼ੀਨਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਲਗਵਾਈਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੰਧਾ ਂਦੀਆ ਂਨੁਕਰਾ ਂਉੱਤੇ ਅਤੇ ਥੰਮਾ ਂਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ।
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾ ਂਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਤੀਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ।
ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੀਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਂਦੀਆ ਂਧੂੰਮਾ ਂਪੈ
ਗਈਆ ਂਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਿਗਆ।

16 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤਸ਼ਾਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਘੁਮੰਡ ਹੀ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਿਗਆ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਧੂਪ
ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 17 ਤਦ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਜਾਜਕ
ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ 80 ਹੋਰ ਬਹਾਦੁਰ ਜਾਜਕ
ਸਨ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਉਜ਼ੀਯਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ
ਲਈ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਧੂਫ਼ ਧੂਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ
ਹੈ। ਤੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲ ਜਾਹ। ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਣ ਲਈ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ।”

19 ਪਰ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਨੂੰ ਕਰੋਧ ਆ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਧੂਪਧਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਜਕਾ ਂਤੇ ਕਰੋਧ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ

ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋੜ੍ਹ ਫੁੱਟ ਿਪਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜੱਥੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵਾਪਿਰਆ। 20

ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ।
ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋੜ੍ਹ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਨੂੰ ਝਟ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਭਿਜਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 21 ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋੜ੍ਹੀ ਿਰਹਾ
ਉਹ ਬਾਕੀ ਘਰਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਅਲੱਗ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸੱਿਕਆ। ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਨੇ ਰਾਜ ਮਿਹਲ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆਉਂ ਵੀ।

22 ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੀਕ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਮੋਸ਼ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਿਲਖੇ। 23 ਜਦੋਂ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਬਰ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਉ ਦੀ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਕੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।” ਿਫ਼ਰ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਯੋਥਾਮ ਦਾ ਰਾਜ

ਯੋਥਾਮ 25 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ। ਉਸ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 16 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾਂ
ਯਰੂਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜੋ ਸਾਦੋਕ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 2 ਯੋਥਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ

ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਉਜ਼ੀਯਾਹ
ਵਾਗਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਵਾਗਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੋਕੀਂ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
3 ਯੋਥਾਮ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਤਲਾ ਫ਼ਾਟਕ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ
ਓਫ਼ਲ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਵਾਇਆ। 4 ਯੋਥਾਮ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਿਵੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾ ਂਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ
ਿਕਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਵੀ ਬਣਵਾਏ। 5 ਯੋਥਾਮ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਵੀ
ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜੱਿਤਆ ਵੀ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹ ੇ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਨੇ 3,400
ਿਕੱਲੋ ਚਾਦਂੀ, 75,000 ਮਣ ਕਣਕ ਅਤੇ 75,000 ਮਣ ਜੌਁ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ।

6 ਯੋਥਾਮ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਿਨਆ। 7 ਜੋ ਹੋਰ ਕੰਮ ਯੋਥਾਮ ਨੇ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਲੜਾਈਆ ਂਲੜੀਆ ਂਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। 8 ਯੋਥਾਮ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੋਂ 16ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੀਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 9 ਜਦੋਂ ਯੋਥਾਮ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਜ਼ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹਾਜ਼

ਆਹਾਜ਼ 20 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਪਰ
ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ

ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਚੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। 2 ਸਗੋਂ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਾੜੇ
ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ
ਢਾਲੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਵੀ ਬਣਵਾਏ। 3 ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਿਬਨ ਹੀਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਧੂਪਾਂ
ਧੁਖਾਈਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬਲੀ
ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹੀ ਿਘਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਹ
ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 4 ਆਹਾਜ਼
ਨੇ ਉਿਚਆ ਂਥਾਵਾ,ਂ ਿਟਿਲਆ ਂਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੇ ਹੇਠਾ ਂਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਧੂਪਾ ਂਧੁਖਾਈਆ।ਂ

5 ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ
ਬਣਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਅਰਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਆਇਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਕਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਰ ਿਦੱਤੀ। ਫ਼ਕਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਮਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਫ਼ਕਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
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ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ 1,20,000 ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਫ਼ਕਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂ’ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਤੋਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 7 ਿਜ਼ਕਰੀ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸੀ। ਿਜ਼ਕਰੀ ਨੇ
ਮਆਸੀਯਾਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜ਼ਰੀਕਾਮ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲਕਾਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।

8 ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ 2,00,000 ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨੂੰ ਜੋ
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ
ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ। 9 ਪਰ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ,
ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਓਦੇਦ ਸੀ। ਓਦੇਦ ਉਸ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਜੋ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਨੇੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਦੁਹਾਈ ਅਕਾਸ਼ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
10 ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਣ ਦਾ
ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤੇ
ਹਨ। 11 ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾ-ਂਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੜਕੇ ਿਲਆਏ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੋ। ਇਉਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਹੈ।”

12 ਤਦ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਕੁਝ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ
ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ
ਿਮਲਕੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਿਵੱਚ ਯਹੋਹਾਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਮਸ਼ੀਲੇਮੋਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਕਯਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਲੂਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਾਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਹਦਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਸਾ ਸੀ। 13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਬੰਦੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫ਼ੜ ਕੇ ਨਾ
ਿਲਆਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪੀ ਹੋਵਾਗਂੇ
ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਭੁੱਲਾ ਂਅਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਕਿਹਰ ਢਾਵੇਗਾ।”

14 ਤਦ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 15 ਤਦ ਆਗੂਆਂ
(ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਬਰਕਯਾਹ, ਯਾਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਅਮਾਸਾ) ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੈਦੀਆ ਂਦੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਚਾਰਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਿਲਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੰਗੇ ਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪਾਣ ਲਈ ਜੁੱਤੇ
ਵੀ ਿਦੱਤੇ। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ
ਿਦੱਤਾ। ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੋ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜ਼ਖਮਾ ਂਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਿਲਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੈਦੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੋਿਤਆ ਂਤੇ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਖਜ਼ੂਰਾ ਂਦੇ
ਿਬਰਛਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਿਵੱਚ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਚਾਰੋ ਆਗੂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ।

16 ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਦੋਮੀਆ ਂਨੇ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਹਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। 18 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਮੈਦਾਨਾ ਂਿਵੱਚਲੇ
ਨਗਰਾ ਂਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਤ-ਸ਼ਮਸ਼,
ਅਯਾਲੋਨ, ਗਦੇਰੋਥ, ਸੋਕੋ, ਿਤਮਨਾਹ, ਿਗਮਜ਼ੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਪੰਡਾ ਂਨੂੰ ਲੈ
ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 19 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਪਰ ਕਿਹਰ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਿਰਆ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ
ਕੀਤੀ। 20 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਤਗਲਥ-ਿਪਲਨਾਸਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। 21 ਭਾਵੇਂ
ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ
ਨਾ ਕੀਤੀ।

22 ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਤੇ
ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋ ਿਗਆ। 23 ਉਸ ਨੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਲੋਕ
ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ, “ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ
ਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਲੀਆਂ

ਚੜ੍ਹਾਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।” ਪਰ ਉਹ ਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ।

24 ਤਦ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ
ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਬਣਵਾ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ
ਨੁਕਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆ।ਂ 25 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ
ਥਾਵਾ ਂਬਣਵਾਈਆ ਂਤਾ ਂਿਕ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕੇ ਅਤੇ
ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਜਾ ਸੱਕੇ। ਿਜਸ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁਰਖੇ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

26 ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੀਕ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 27

ਜਦੋਂ ਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ
ਿਗਆ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨੂੰ
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਆਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨਵਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਜਦੋਂ 25ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 29ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾ ਂਦਾ
ਨਾ ਂਅਬੀਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। 2 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ

ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ ਵਾਗਂ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਸਹੀ ਸਨ।

3 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਂਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
4 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬੁਲਾਅ ਕੇ ਇੱਕਤਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਿਮਲਣੀ ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਮਦਾਨ ਿਵੱਚ ਪੂਰਬੀ ਿਹੱਸੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ। ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਲੇਵੀਓ! ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ! ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ
ਲਵੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਜਾਵੋ। 6 ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵਲ ਆਪਣੀਆ ਂਿਪੱਠਾ ਕਰ ਲਈਆ।ਂ 7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਦਲਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਿਦੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਧੂਪ ਵੀ ਨਾ
ਧੁਖਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਮ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ 8 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਬੜਾ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ
ਿਦੱਤਾ। ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਪਰ ਕਰੋਪੀ ਿਵਖਾਈ ਤਾਂ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁੱਖੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਏ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ
ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। 9 ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆ ਂਅਤੇ ਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। 10 ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ, ਮੈਂ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਿਭਆਨਕ
ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਵੇਗਾ। 11 ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਿਚਓ! ਹੁਣ ਆਲਸ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ
ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।”

12 ਇਹ ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ:
ਕਹਾਥੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅਮਾਸਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਥ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਏਲ,
ਮਰਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਅਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀਸ਼, ਯਹਲਲੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ
ਅਤੇ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜ਼ਮਾ ਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਦਨ।
ਅਲੀਸਾਫ਼ਾਨੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਸ਼ਮਰੀ, ਿਯਏਲ
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ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਮਤਨਯਾਹ ਸਨ।
ਹੇਮਾਨੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯਹੀਏਲ, ਸ਼ਮੀ
ਅਤੇ ਯਦੂਥੂਨੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਏਲ ਸਨ।
15 ਤਦ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਯਹੋਵਾਹ

ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਏ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ। ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 16 ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ
ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਿਜੰਨੀਆ ਂਵੀ ਅਪਿਵੱਤਰ
ਵਸਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲੀਆ,ਂ ਜੋ ਵੀ ਗੰਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਲੱਭੀਆ ਂਉਹ ਉੱਥੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਲਾਨ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਿਫ਼ਰ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੰਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ
ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। 17 ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਲਾਨ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਠ ਿਦਨ ਲਏ। ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ
ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ।

18 ਤਦ ਉਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਿਂਡਆ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 19 ਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਮਆ ਂ’ਚ
ਜਦ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ
ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ
ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ
ਕੁਝ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਪਆ ਹੈ।”

20 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਿਚਆ।ਂ 21 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੱਤ
ਬਲਦ, ਸੱਤ ਭੇਡੂ, ਸੱਤ ਲੇਲੇ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਬੱਕਰੇ ਿਲਆਦਂੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਵੱਤਰ
ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਸਨ। ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਓ। 22 ਤਦ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਬਲਦਾ ਂਨੂੰ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਿਛੜਿਕਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੇਡੂਆ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਿਛੜਿਕਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਭੇਡਾ ਂਲੈ ਕੇ ਕੱਟੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਿਛੜਿਕਆ। 23

ਿਫ਼ਰ ਜਾਜਕ ਬੱਕਿਰਆ ਂਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੱਕਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਸਨ। ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਬੱਕਿਰਆ ਂਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੱਕਿਰਆ ਂਦੇ ਖੂਨ
ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਿਛੜਿਕਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਲੋਂ
ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ।

25 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ
ਸਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਦਾਊਦ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਬੀ ਗਾਦ ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਨੇ
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਬੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਸੀ।
26 ਇਉਂ ਲੇਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਂਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। 27 ਤਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਹੋਮ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦਾ ਆਰੰਭ
ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਵਾਿਜਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 28 ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦ
ਤੀਕ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਜਲਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਤੀਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਉਂਦੇ
ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਾਲੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

29 ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 30 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਨੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਗੀਤ
ਿਜਹੜੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਸੰਤ ਦੇ ਿਲਖੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਸ
ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕੀਤੀ। 31 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਬਲੀਆ ਂਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਵੋ।” ਤਦ ਸਭਾ ਬਲੀਆ ਂਅਤੇ

ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਿਲਆਈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੇ
ਪ੍ਰੇਿਰਆ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 32 ਿਜਹੜੀਆ ਂਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲੋਕੀਂ ਿਲਆਏ
ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਵੇਂ ਸੀ: ਸੱਤਰ ਬਲਦ, ਇੱਕ ਸੌ ਭੇਡ, ਦੋ ਸੌ ਲੇਲੇ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਿਗਆ।
33 ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾ ਿਵੱਚ 600 ਬਲਦ, 3,000 ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ
ਬੱਕਰੀਆ ਂਸਨ। 34 ਪਰ ਇਨੇੰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹਣ ਲਈ ਜਾਜਕ
ਘੱਟ ਸਨ, ਤਾ ਂਜੋ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲੇਵੀ
ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਤੀਕ ਦੂਜੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚਿੜ੍ਹਆ,
ਲੇਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਲੇਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਜਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 35 ਹੋਮ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਨ। ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਮ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਸਮੇਤ ਇ ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ
ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 36

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋ ਵੱਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਸਹ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ
ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਖਤ ਭੇਜੇ। ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ

ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਸਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਭਨਾ ਂਨੂੰ
ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ। 2 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੇ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਪਸਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਕੀਤੀ ਸੀ। 3 ਉਹ ਪਸਹ ਦਾ ਪਰਬ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਮਨਾ ਸੱਕੇ। ਿਕਉਂ
ਿਕ ਇੱਕ ਤਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੋਕੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਹੋਏ। 4 ਤਾ ਂਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਗੀ। 5 ਤਾਂ
ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਦਾਨ ਤੀਕ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਸਹ
ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਸਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਇਆ। ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨੇਮ
ਮੁਤਾਬਕ ਪਸਹ ਮਨਾਉਣਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਮਨਾਈ। 6 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਲਕਾਿਰਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸੱਦੇ-ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਇਉਂ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ:
“ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਵੋ, ਿਜਹੜਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਮੰਿਨਆ। ਿਜਹੜੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਫਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ। 7 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਅਤੇ ਭਰਾਵਾ ਂਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਬਪਤਾ ’ਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਮੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। 8 ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਵਰਗੇ ਹੱਠੀ ਨਾ ਬਣੋ ਸਗੋਂ ਿਦਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਓ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। 9

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਵੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਭਰਾਵਾ,ਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨਾਲ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੁਆਰਾ ਿਨਮਰਤਾ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ
ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਵੋਂਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ।”

10 ਹਲਕਾਰੇ ਅਫ਼ਰਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ
ਘੁੰਮਦੇ-ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹਲਕਾਿਰਆ ਂਦਾ
ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਠੱਠ ਕੀਤੇ। 11 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰ,
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ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਇਲਾਿਕਆ ਂਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਨਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਗਏ। 12 ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ। ਇਉਂ ਇਸ
ਿਵਧੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ।

13 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਰੂਸਲਮ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ
ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਇੱਕਤਰ ਹੋਈ। 14

ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਨੂੰ ਜੋ ਝੂਠੇ-ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀਆਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਧੂਪ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ
ਅਤੇ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। 15 ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ
14ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਸਹ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਟਆ। ਤਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ
ਸ਼ਰਿਮੰਿਦਆ ਂਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲੈ ਕੇ ਆਏ। 16 ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਮਨੁੱਖ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ ਿਹਦਾਇਤ ਸੀ ਉਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਥਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਹੂ
ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਿਛੜਿਕਆ। 17 ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ
ਅਿਜਹੇ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਇਹ ਕੰਮ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਜੁੰਮੇ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਸਹ
ਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਵੱਢਣ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਸੱਕਣ।

18 ਅਫ਼ਰਈਮ, ਮਨੱਸ਼ਹ, ਿਯਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਅਿਜਹੇ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਸਹ ਦੇ ਪਰਬ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਸਹ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮੂਸਾ
ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਪਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਤੂੰ
ਨੇਕ ਹੈਂ! ਇਹ ਲੋਕ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਵੇਂ ਿਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਹੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਖਮਾ ਕਰੀਂ। ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਮੰਿਨਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਿਕਆ ਿਜਵੇਂ
ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਿਨਯਮ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਖਮਾ ਕਰੀਂ।”
20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਖਮਾ ਂਕਰ ਿਦੱਤਾ। 21 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਤ ਿਦਨ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ
ਮਨਾਇਆ। ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਿਵੱਚ ਵਾਿਜਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾ-ਗਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 22

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸਾਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਇਹ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

23 ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਸੱਤ ਿਦਨ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਤ ਿਦਨ
ਹੋਰ ਪਸਹ ਦਾ ਪਰਬ ਮਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ। 24 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ 1,000 ਬਲਦ, ਤੇ 7,000 ਭੇਡਾ ਂਸਭਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ
ਖਾਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੇ ਵੀ 1,000 ਬਲਦ ਅਤੇ 10,000 ਭੇਡਾਂ
ਸਭਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਏ।
25 ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ, ਜਾਜਕ, ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦਾਹ ’ਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। 26

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। 27 ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਲਆ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਗ੍ਰਿਹ ਿਵੱਚ ਸੁਰਗਾ ਂਤੀਕ ਸੁਣੀ ਗਈ।

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਪਸਹ ਦਾ ਪਰਬ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜੋ
ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ

ਚੂਰਾ-ਚੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ।

ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਉਿਚਆ ਂਥਾਵਾ ਂਅਤੇ
ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਫ਼ਰਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਢਾਹਾ-ਢੁਹਾਈ ਤਦ ਤੀਕ
ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੀਕ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਥਾਵਾ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ।

2 ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਂਿਗਆ ਅਤੇ ਹਰ ਦਲ ਦਾ
ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ। ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦਲਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ। ਤਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ
ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚਲੀ ਸੇਵਾ, ਗਾਉਣ-ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਗਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਫਾਟਕਾ ਂਤੀਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 3

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆ ਂਹੋਮ ਭੇਟਾ ਂਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। ਇਹ
ਜਾਨਵਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਅਮਿਸਆ ਦੇ ਪਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪਰਬਾ ਂਤੇ ਭੇਟ
ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ।

4 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਸ ਿਬਵਸਥਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 5 ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖਬਰ ਫ਼ੈਲ
ਗਈ। ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ,
ਅੰਗਰੂ, ਤੇਲ, ਸ਼ਿਹਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ
ਸਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਵਸਤਾ ਂਦਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। 6

ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਿਵੱਤਰ
ਵਸਤਾ ਂਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀ
ਹੋਈਆ ਂਸਨ ਉਹ ਵੀ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਿਲਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਿਦੱਤੇ।

7 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਵਸਤਾ ਂਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾ ਂਿਲਆਉਣੀਆ ਂਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ
8 ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆਏ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵਸਤਾ ਂਦੇ
ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ। ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ।

9 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਵਸਤਾ ਂਦੇ ਢੇਰਾ ਂਬਾਰੇ
ਪੁੱਿਛਆ। 10 ਤਾ ਂਅਜ਼ਰਯਾਹ ਜੋ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਦੋਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ
ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆ,ਂ ਭੇਟਾ
ਿਲਆਉਣੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ, ਤਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਦਂੇ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਬਚ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨੰਾ ਢੇਰ ਬਿਚਆ ਿਪਆ ਹੈ।”

11 ਤਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਗੋਦਾਮ
ਿਤਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 12 ਉਹ
ਚੁੱਕਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾ ਂਿਵੱਚ ਸੰਭਾਿਲਆ ਿਗਆ। ਇਹ
ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕਾਨਨਯਾਹ ਲੇਵੀ ਹਾਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਮਈ ਸੀ ਜੋ
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਸ਼ਮਈ ਕਾਨਨਯਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। 13 ਕਾਨਨਯਾਹ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਮਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਹਾਕਮ ਸਨ: ਯਹੀਏਲ,
ਅਜ਼ਜ਼ਯਾਹ, ਨਹਥ, ਅਸਾਹੇਲ, ਯਰੀਮੋਥ, ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਏਲੀਏਲ, ਿਯਸਮਕਯਾਹ,
ਮਹਥ ਅਤੇ ਬਨਾਯਾਹ। ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ।

14 ਿਯਮਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਰੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਫ਼ਾਟਕ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਨ ਸੀ।
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ, ਵੰਡਵਾਈ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਸੁਗਾਤਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। 15 ਅਦਨ, ਿਮਨਯਾਮੀਨ, ਯੇਸ਼ੂਆ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਅਮਰਯਾਹ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਕੋਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਜਾਜਕ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਹਰ
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ਦਲ ਿਵੱਚ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਬੰਧੀਆ ਂਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਾ ਂਛੋਟਾ ਸਭ ਨੂੰ
ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਿਹੱਸਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।

16 ਇਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਤੰਨਾ ਂਸਾਲਾ ਂਦੇ ਜਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਸਾਲਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ
ਆਦਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਲੇਵੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਂਦਰਜ ਸੀ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਵਸਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਹੱਸਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਲੇਵੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। 17

ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਰਾਬਰ ਿਮਲਦਾ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਜਾਜਕਾ ਂਿਵੱਚ ਿਗਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀਹਾ ਂਸਾਲਾ ਂਦੇ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ
ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 18 ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਬਾਲਾ,ਂ ਤੀਵੀਆ,ਂ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਧੀਆ ਂਨੂੰ
ਵੀ ਇਸ ਢੇਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਿਹੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਮਿਲਆ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਅੰਿਕਤ ਸੀ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਲੇਵੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰੱਖਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।

19 ਕੁਝ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਕੋਲ ਖੇਤ ਸਨ
ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਲੇਵੀ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ
ਵੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਕਈਆ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਦਸ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਕ ਉਸ ਹਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਢੇਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਲੇ। ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ
ਇਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਂਅੰਿਕਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਢੇਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

20 ਇਉਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਅਿਜਹੇ ਨੇਕ ਕੰਮ
ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇਕ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ। 21 ਉਸ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਿਮਲੀ। ਭਾਵ ਸੇਵਾ, ਿਬਵਸਥਾ, ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਭਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਸ ਨੇ ਿਦਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਿਮਲੀ।

ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ,
ਤਾ ਂਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਮਲਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਸਨਹੇਰੀਬ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਿਕਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ

ਲਾ ਲਏ। ਇਹ ਿਵਉਂਤ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ। ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਜੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਸਨਹੇਰੀਬ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।
3 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਿਮਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਿਨਆ ਂਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਸਰਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 4 ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਿਮਲਕੇ ਸਾਰੇ ਝਰਨੇ ਅਤੇ ਨਿਹਰਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚਾਿਲਓਂ ਵਗਦੀਆਂ
ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਡਕਾ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ
ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਕੱਲਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।” 5 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਕੁਝ ਕੀਤਾ: ਿਜਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ
ਬਣਵਾਇਆ। ਦੀਵਾਰਾ ਂਉੱਪਰ ਬੁਰਜ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਦੀਵਾਰ ਬਣਵਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਮੱਲੋ ਨੂੰ ਪੱਿਕਆਂ
ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਢਾਲਾ ਂਬਣਵਾਈਆ।ਂ 6 ਉਸ ਨੇ
ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਰਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ। ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ-ਉਤਸਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਅਤੇ
ਬਹਾਦੁਰ ਬਣੋ! ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਨਾ ਿਚੰਤਤ ਹੋਵੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ
ਡਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਵੇਖਕੇ ਭੈਅ ਖਾਣਾ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। 8 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼
ਫ਼ੌਜ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਉਹ ਆਪ ਲੜੇਗਾ।” ਇਉਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੱਿਕਆ ਂਕੀਤਾ।

9 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਸਮੇਤ ਸੀ, ਲਕੀਸ਼ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਤਾ ਂਜੋ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਸੱਕਣ। ਿਫ਼ਰ ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਸਨ, ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ। ਉਸ ਦੇ ਹਲਕਾਿਰਆ ਂਕੋਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
10 ਤਾ ਂਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਹੇਰੀਬ ਇਉਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ: ‘ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹਮਲੇ ਹੇਠਾਂ
ਬੈਠੇ ਹੋ? 11 ਕੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾ ਂਿਪਆਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਦਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।” 12 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਖੁਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਨੂੰ ਢਾਿਹਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਓ। 13 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਦੇਸਾ ਂਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦੇਸਾ ਂਦੇ
ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸੱਕੇ। 14 ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਜਾ ਂਨੂੰ
ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਂਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸੱਕੇ। ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਂ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 15

ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ।
ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਜਾ ਂਰਾਜ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਜ
ਤੀਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਂਮੇਰੇ ਵੱਡੇਿਰਆ ਂਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ
ਸੱਿਕਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਹਮ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਨਾਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਵੇਗਾ।’”

16 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸੇਵਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ 17

ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਚੱਠੀਆ ਂਵੀ ਭੇਜੀਆ,ਂ “ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕੇ ਿਤਵੇਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕੇਗਾ।” 18 ਤਦ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਕੇ ਸੁਨਾਉਣ
ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਸੱਕਣ। 19 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਵਾਗਂ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਦੀ ਬਣਤ ਸਨ।

20 ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਕਾਰਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਅਮੋਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 21 ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ
ਡੇਰੇ ਿਵੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀਆ,ਂ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆ ਂਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ। ਤਦ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਿਗਆ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। 22

ਇਉਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸਨਹੇਰੀਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ
ਕੀਤੀ। 23 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਿਲਆਏ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਲਈ ਮੁੱਲਵਾਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਿਲਆਏ। ਇਉਂ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਗਆ।

24 ਉਨ੍ਹੀ ਿਦਨੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਇਨੰਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਬਲਕੁਲ ਮਰਨ
ਿਕਨਾਰੇ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦੱਤਾ। 25 ਪਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਰਿਹਮ
ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸੀ ਕਾਰਣ ਉਸ ਉੱਪਰ, ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਪਰ ਕਿਹਰ ਭੜਿਕਆ ਸੀ। 26 ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਨਮਰਤਾ ਇਖਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਬਦਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰਕੇ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫ਼ਿੜਆ ਇਸ
ਲ਼ਈ ਜਦੋਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੋਪੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ
ਨਾ ਿਵਖਾਈ।

27 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਜਉਂਦੇ-ਜੀਅ ਬਹੁਤ ਮਾਨ-ਵਿਡਆਈ ਿਮਲੀ।
ਉਸ ਨੇ ਚਾਦਂੀ, ਸੋਨੇ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਢਾਲਾ ਂਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ
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ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਥਾਵਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ 28 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਅਨਾਜ
ਲਈ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਬਣਵਾਏ। ਪਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ
ਭੇਡਾ ਂਲਈ ਵਾੜੇ ਬਣਵਾਏ। 29 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦਾ
ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਜੜ ਸੀ ਿਕਉਂ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮਲਕੀਅਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ। 30 ਇਹ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਗੀਹੋਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਿਸੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋਇਆ।

31 ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਕੋਲ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਲਕਾਿਰਆ ਂਨੇ ਉਸ ਅਜਬ ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜਾ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਪਤਾ ਕਰੇ ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ?

32 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆ ਂਕਰਨੀਆਂ ਅਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ
ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। 33 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ
ਹੋਈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚ ਉੱਚੇ ਥਾ ਂਉੱਪਰ ਦਿਬਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਉਸਦਾ ਸਿਤਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਉਸਦੀ ਥਾ ਂਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੱਸ਼ਹ

ਮਨੱਸ਼ਹ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ 12ਵਿਰ੍ਹਆਂ
ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸਲਮ ਿਵੱਚ 55 ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 2

ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਿਘਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾ ਂਵਾਗਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕਾਰਣ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਅਿਗਓ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 3 ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉਿਚਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ
ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਬਆਲਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਲਈ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਅਤੇ ਟੁੰਡ
ਦੇਵੀਆ ਂਬਣਵਾਈਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰਗੀ ਲਸ਼ਕਰਾ ਂਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 4 ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਝੂਠੇ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਬਣਵਾਈਆ।ਂ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ
ਸੀ, “ਮੇਰਾ ਨਾਉਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਤੀਕ ਰਹੇਗਾ।” 5 ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੋ ਿਵਹਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਤਾਿਰਆ ਂਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾ ਂਲਈ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਬਣਵਾਈਆ।ਂ 6 ਉਸ ਨੇ ਬਨ-ਿਹੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਬਲੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾਿੜਆ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ (ਭਿਵੱਖ ਬਾਣੀ) ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸਾਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਭੂਤ-ਿਮ੍ਰਤ, ਜਾਦੂਗਰ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਨ।
ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮਨੱਸ਼ਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਸੀ। 7 ਮਨੱਸ਼ਹ
ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਘੜਵਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਬੁੱਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਵਾਇਆ।
ਅਤੇ ਰੱਖਵਾਇਆ ਵੀ ਉਸ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਖਾਗਂਾ। 8 ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੈਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਿਫ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਗਂਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ।
ਯਾਣੀ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਬਵਸਥਾ, ਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਿਨਆਵਾ ਂਦਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

9 ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਰਿਹ ਰਹੇ
ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰੇਿਰਆ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ
ਵੱਧ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਬਾਦ
ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸਸ਼
ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। 11 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੀ
ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਡਂਰਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। ਉਹ ਕਮਾਡਂਰ

ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆ ਂਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ।

12 ਜਦੋਂ ਮਨੱਸ਼ਹ ਤੇ ਇਹ ਿਬਪਤਾ ਆ ਪਈ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਉਸ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇਿਰਆ ਂਵਾਗਂ ਿਨਮਰਤਾ ਿਵਖਾਈ।
13 ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸਤੇ
ਰਿਹਮ ਕਰੇ। ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਖਮਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਉੱਪਰ
ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

14 ਇਸ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਇੱਕ
ਕੰਧ ਬਣਵਾਈ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਗੀਹੋਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਿਕਦਰੋਨ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਮੱਛੀ
ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਓਫ਼ਲ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ
ਦੀਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬਣਾਈ। ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਚੁਣੇ। 15 ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਓਪਰੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕ
ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ। ਿਜਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ
ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਸਨ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। 16 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 17 ਤਦ ਵੀ ਲੋਕ ਅਜੇ
ਤੀਕ ਉਿਚਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਲੀ ਕੇਵਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀ।

18 ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਹੋਰ ਿਜਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਉਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ ਉਹ
ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਲੇਿਖਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਹਨ। 19 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਰਿਹਮਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਭ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਿਨਮਰਤਾ ’ਚ ਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਵਾ ਂਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ
ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਬਣਵਾਈਆ,ਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇ ਥੰਮ ਅਤੇ ਬੁੱਤ
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਮਨੱਸ਼ਹ
ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਮਨੱਸ਼ਹ
ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮੋਨ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਮੋਨ

21 ਆਮੋਨ 22 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ।
ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 22 ਆਮੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਵਾਗਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 23 ਿਜਵੇਂ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਈ ਸੀ ਆਮੋਨ ਨੇ ਇਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। 24 ਤਾ ਂਆਮੋਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ
ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। 25 ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਮੋਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ। ਤਦ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੂੰ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਚੁਿਣਆ। ਯੋਸੀਯਾਹ ਆਮੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਸੀਯਾਹ

ਯੋਸੀਯਾਹ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਉਹ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 31ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 2 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ
ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ

ਿਵਹਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾ ਂਕਰਨ ਤੋਂ
ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ। 3 ਜਦੋਂ ਯੋਸੀਯਾਹ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ’ਚ ਸੀ
ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
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ਮੰਿਨਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਚੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੰਿਨਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਰਾਜ ਦੇ 12ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਉਿਚਆ ਂਥਾਵਾ ਂਅਤੇ
ਟੁੰਡੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਘਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਢਾਲੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਦਾ ਉਸ ਨੇ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 4 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਆਲਾਂ
ਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਧੂਪ ਦੀਆ ਂਉਹ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਢਾਹ ਿਦੱਤੀਆ,ਂ ਜੋ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀਆ ਂਖਲੋਤੀਆ ਂਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤਾ ਂਅਤੇ ਢਾਲੇ ਹੋਏ
ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਦਾ ਚੂਰਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਯੋਸੀਯਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਚੂਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਤੇ ਿਛੜਕ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਆਲ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਸਨ। 5 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਦੀਆਂ
ਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਬਆਲ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸਲਮ ਿਵੱਚੋਂ
ਮੂਰਤੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। 6 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ, ਅਫ਼ਰਾਈਮ
ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਦਆਂ
ਉਜਾੜਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। 7 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਅਤੇ
ਅਸੇਰਾਹ ਦੇ ਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦਾ ਚੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਆਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ
ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਧੂਪ ਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਢਾਹ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ।

8 ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੱਠਾਰ੍ਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼
ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਅਸਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਮਅਸੇਯਾਹ ਅਤੇ ਯੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ ਿਲਖਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜੋ
ਸਾਰੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਿਲਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ।

9 ਤਦ ਉਹ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੌਲਤ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਨ
ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਵਾਸੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 10 ਤਦ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਰੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖ-
ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਰੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਧਨ-
ਰਾਸ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 11 ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ, ਤਰਖਾਣਾ ਂਅਤੇ ਰਾਜਾ ਂਨੂੰ ਧੰਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ
ਲੱਕੜ ਖਰੀਦ ਸੱਕਣ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤੋਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ
ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾ ਂਲਈ ਵੀ ਰਕਮ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਣਿਗਹਲੀ ਕਾਰਣ ਢਿਹ ਲੈਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾ ਂਲਈ ਸ਼ਤੀਰਾ ਂਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਯਹਤ ਅਤੇ ਓਬਦਯਾਹ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਹਾਥੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ
ਅਤੇ ਮਸ਼ੁੱਲਮ ਨੇ ਲੇਵੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ
ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜਾ ਂਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। 13 ਲੇਵੀ ਮਜਦੂਰਾ ਂਦੇ ਇਚੰਾਰਜ ਸਨ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਕਾਿਮਆ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ
ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆ,ਂ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾ ਂਆਿਦ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ
ਸੰਭਾਿਲਆ।

ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਲੱਭਣਾ

14 ਜਦ ਉਹ ਦੌਲਤ ਜੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੱਭੀ। 15 ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨੇ
ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਲੱਭੀ ਹੈ!” ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪੋਥੀ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 16 ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ
ਇਹ ਪੋਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਸੀਯਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਿਜਵੇਂ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
17 ਉਹ ਦੌਲਤ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਰੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।” 18 ਤਦ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਨੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।” ਤਦ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ
ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਯੋਸੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। 19 ਜਦੋਂ
ਯੋਸੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਕ ਸੁਣੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਫ਼ਾੜ

ਲਏ। 20 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਕਾਮ ਮੀਕਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੋਨ, ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸਾਯਾਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ।
21 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ,
ਜੋ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਿਗੱਛ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਰੋਪੀ
ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇਿਰਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਦਾ ਪਾਲਨ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ, ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ
ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”

22 ਤਾ ਂਿਹਲਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁਲਦਾਹ ਨਬੀਆ ਂਕੋਲ ਗਏ।
ਹੁਲਦਾਹ ਸ਼ੱਲੁਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਤਾਕਹਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤਾਕਹਥ
ਹਸਰਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਸਰਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ ਦਾ ਰੱਖਵਾਲਾ ਸੀ।
ਹੁਲਦਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁਲਦਾਹ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਸੁਣਾਈ। 23

ਹੁਲਦਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯੋਸੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਕਿਹਣਾ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: 24 ‘ਮੈਂ ਇਸ ਥਾ ਂਅਤੇ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆ ਂਉੱਪਰ ਕਰੋਪੀ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾ।ਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾ ਂਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ
ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੇਗਾ। 25 ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਭ ਬੁਿਰਆਈਆ ਂਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਧ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਇਸ ਥਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋਪੀ ਵਰਸਾਵਾਗਂਾ ਜੋ ਿਕ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਹੁਣ
ਬੁਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।’

26 “ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੂੰ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ
ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ‘ਇਉਂ ਆਖਣਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਣੀਆਂ
ਹਨ: 27 ਯੋਸੀਯਾਹ ਤੂੰ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮ੍ਰ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਪਾੜ ਲਏ ਲਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਕਾਰਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਿਮੰਨਤ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ
ਵੀ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। 28 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ
ਿਮਲਾਵਾਗਂਾ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਪੀ ਮੈਂ
ਇਸ ਥਾ ਂਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ-
ਭੋਗਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈਂ!’” ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਸੀਯਾਹ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ।

29 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਈ। 30 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਗਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਜਕ ਲੇਵੀ ਅਤੇ
ਖਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭ ਗਏ। ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਬਚਨ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ। 31

ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਥਾ ਂਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬੰਿਨ੍ਹਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਹੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸਦੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਿਬਧੀਆ ਂਦੀਆ ਂਆਪਣੇ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਪਾਲਨਾ ਕਰਾਗਂੇ। ਉਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਤਿਹ ਿਦਲੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨੇ ਪਾਵਾਗਂੇ। 32 ਤਦ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਕੋਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਚਨ ਿਲਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ। 33 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਤੀਆ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀਆਂ
ਮੂਰਤਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ, ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ
ਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਯੋਸੀਯਾਹ ਿਜੰਦਾ ਿਰਹਾ, ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।

ਯੋਸੀਯਾਹ ਦਾ ਪਸਹ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ

ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਸਹ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਸਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਵੱਿਢਆ। 2

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
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ਉਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ। 3 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਿਕਹਾ: “ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ
ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਰੱਖੋਂਗੇ ਤਾ ਂਅਗਾਹਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਿਢਆ ਂਉੱਪਰ ਕੋਈ
ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥਾ ਂਪਰ ਥਾ ਂਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆ ਂਤੇ
ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। 4 ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਮੁਤਾਬਕ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ। ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆ ਂਸਨ, ਉਹੀ
ਕਰੋ। 5 ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾ ਂਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਪੱਤਰਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੀ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕੋ। 6 ਪਸਹ ਦੇ ਲੇਲੇ ਵੱਢੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਲਈ ਵੀ
ਲੇਲੇ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ
ਕੁਝ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।”

7 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਪਸਹ ਲਈ 30,000 ਭੇਡਾ ਂਬੱਕਰੀਆਂ
ਬਲੀ ਲਈ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ 3,000 ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਿਦੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ
ਜਾਨਵਰ ਯੋਸੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੇ। 8

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਪਸਹ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾ ਂਵੀ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ
ਿਹਲਕੀਯਾਹ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਯਹੀਏਲ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਹਾਕਮ ਸਨ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਪਸਹ ਲਈ 2,600 ਭੇਡਾ,ਂ ਬੱਕਰੀਆ ਂਅਤੇ 300 ਬਲਦ
ਿਦੱਤੇ। 9 ਕਾਨਨਯਾਹ, ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਅਤੇ ਨਥਨਏਲ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ,ਂ
ਹਸ਼ਬਯਾਹ, ਯਈੇਏਲ ਅਤੇ ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ, ਪਸਹ ਦੀਆਂ
ਬਲੀਆ ਂਲਈ 5,000 ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆ ਂਅਤੇ 500 ਬਲਦ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਦੱਤੇ।

10 ਜਦੋਂ ਪਸਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਤਾਂ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾ ਂਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਖਲੋ
ਗਏ। 11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਸਹ ਦੇ ਲੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਕੱਿਟਆ। ਿਫ਼ਰ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਖੱਲਾਂ
ਲਾਹੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਖੂਨ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਿਛੜਿਕਆ। 12 ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ
ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੀ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਲਦਾ ਂਨਾਲ
ਕੀਤਾ। 13 ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਪਸਹ ਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਉੱਪਰ
ਭੁੰਿਨਆ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾ ਂਨੂੰ ਦੇਗਾ,ਂ ਪਤੀਿਲਆ ਂਅਤੇ ਕੜਾਿਹਆ ਂਿਵੱਚ
ਉਬਾਿਲਆ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ। 14 ਜਦੋਂ ਇਹ
ਸਭ ਕੰਮ ਮੁਿਕਆ ਤਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਮਾਸ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਚਰਬੀ
ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਤੀਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। 15 ਿਫ਼ਰ ਆਸਾਫ਼ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ
ਗਵਈਏ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼, ਹੇਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ਼ੈਬਦਾਨ ਯਦੂਥੂਨ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰ ਫ਼ਾਟਕ ਉੱਪਰ
ਦਰਬਾਨ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾ ਂਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਾ ਿਪਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਲੇਵੀ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਪਸਹ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

16 ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਸਹ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਗਈਆ।ਂ 17

ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਸਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ
ਦੇ ਪਰਬ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੀਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 18 ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਪਸਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਸਮੂਏਲ ਨਬੀ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਪਸਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਈ ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਯੋਸੀਯਾਹ
ਜਾਜਕਾ,ਂ ਲੇਵੀਆ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆ ਂਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਈ। 19 ਇਹ ਪਸਹ ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੇ 18ਵਰ੍ਹ ੇ ਮਨਾਈ ਗਈ।

ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੀ ਮੌਤ

20 ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਕੋ ਨੇ ਕਰਕਮੀਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ ਿਕ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਉੱਤੇ ਹੈ,
ਲੜਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਯੋਸੀਯਾਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਿਲਆ। 21 ਪਰ ਨਕੋ ਨੇ ਯੋਸੀਯਾਹ ਕੋਲ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ, “ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਸੀਯਾਹ! ਇਸ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਕੀ
ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾਲ
ਲੜਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰ
ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ।”

22 ਪਰ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਕੋ ਨਾਲ ਿਭੜਨ ਦੀ ਠਾਨ ਲਈ
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਿਗਆ।
ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਕੋ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਬਾਰੇ ਆਿਖਆ। ਇਉਂ ਯੋਸੀਯਾਹ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮਿਗੱਦੋ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ।
23 ਜਦੋਂ ਯੋਸੀਯਾਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ ਤੀਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਿਰਆ
ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ
ਹਾ,ਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਚੱਲੋ।”

24 ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਥ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੱਥ ਿਵੱਚ
ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀ ਕਬਰ ’ਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਤਦ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੇ ਯੋਸੀਯਾਹ ਲਈ ਸੋਗ ਕੀਤਾ। 25 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ
ਯੋਸੀਯਾਹ ਉੱਪਰ ਸੋਗ ਗੀਤ ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਗਾਏ। ਅੱਜ ਤੀਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੀਰਿਨਆ-ਂ
ਵੈਣਾ ਂਨੂੰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾ ਂਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੋਗ
ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਣ ਮਾਤਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

26 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਸਾਨੂੰ, ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਮੰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਆਹਾਜ਼

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਆਹਾਜ਼
ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ। ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਯੋਸੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 2

ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ
23ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਿਰਹਾ। 3 ਤਦ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਕੋ ਨੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ 3,400 ਿਕਲੋ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ 34 ਿਕੱਲੋ ਸੋਨਾ ਦੰਡ
ਲਾਇਆ। 4 ਨਕੋ ਨੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਅਲਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਅਲਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ
ਨਾ ਂਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾ ਂਹੇਠ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਕਿਹ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ।
ਪਰ ਨਕੋ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਯਾਕੀਮ

5 ਯਹੋਯਾਕੀਮ 25ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਿਣਆ। ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 11ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।

6 ਤਦ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ
ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ
ਬੇੜੀਆ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਬਾਬਲ ਲੈ ਿਗਆ। 7 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਾਅ
ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ। 8 ਹੁਣ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨਕਾਲ ਦੀਆ ਂਬਾਕੀ
ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਜੋ ਬਦਕਰਨੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 35:3 333 ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 36:8



ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਯਾਕੀਨ

9 ਯਹੋਯਾਕੀਨ 18ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਿਣਆ। ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦਸ ਿਦਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਪਾਪ ਕੀਤੇ। 10 ਬਹਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਨੂੰ
ਫ਼ੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾ ਂਉਹ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਅਤੇ ਯੋਹਵਾਹ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬਲ ਲੈ ਆਏ। ਿਫ਼ਰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਨੇ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਥਾਵੇਂ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁਿਣਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾ ਂਸੀ ਿਸਦਕੀਯਾਹ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਸਦਕੀਯਾਹ

11 ਿਸਦਕੀਯਾਹ 21ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 11ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 12 ਉਸ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਨਾਸ

13 ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੋ ਿਗਆ ਜਦ ਿਕ
ਪਿਹਲਾ ਂਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਣ ਦਾ
ਵਚਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਪਰ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਬੜਾ ਢੀਠ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਕੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ
ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ। 14 ਇਸ ਤੋਂ
ਿਬਨਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤਰ੍ਹਾ-ਂਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬੇਈਮਾਨੀਆਂ
ਅਤੇ ਦੂਜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਿਘਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾ ਂਵਾਗਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਦੂਤਾ ਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਤਨ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ ਿਕਉਂ
ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 16 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਂਮੰਨਣ ਤੋਂ

ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤਦ ਤੀਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ
ਜਦ ਤੀਕ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਖਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਇਨੰਾ ਨਾ ਵੱਧ ਿਗਆ
ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਕਰੋਧ ਆ ਿਗਆ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸੱਕਦਾ। 17 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਹਮਲਾ
ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੁਆਨਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਜੁਆਨ ਨਾ ਕੁਆਰੀ, ਨਾ ਿਕਸੇ
ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 18 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਭਾਡਂੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ। 19 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾੜ
ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਢਿਹ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ
ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 20 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਿਜਉਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੇ ਤਦ ਤੀਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਕੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੀਕ ਿਕ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਨਾ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 21 ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਿਰਆ, ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਅਿਖਆ ਸੀ ਿਕ: “ਇਹ ਥਾ ਂ70 ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੀਕ ਬੰਜਰ ਤੇ
ਉਜਾੜ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਬਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜੰਨਾ
ਿਚਰ ਲੋਕ ਸਬਤਾ ਂਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾ ਭੋਗਣ।”

22 ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪਰੇਿਰਆ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਕਰਵਾਈ
ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਿਲਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾ ਂਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ:
23 ਫ਼ਾਰਸ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ ਆਖਦਾ ਹੈ:
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਿਪਆ ਹੈ। ਉਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਸਭ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
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ਅਜ਼ਰਾ

ਕੋਰਸ਼ ਦੀ ਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘੱਲਣ ’ਚ ਮਦਦ

ਪਿਹਲੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ਼ ਫਾਰਸ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਣਆ ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੋਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ।
ਕੋਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ

ਦੀਆ ਂਸਭ ਥਾਵਾ ਂਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਵਾਇਆ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਤਾਂ
ਜੋ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਉਚ੍ਚਿਰਆ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ
ਐਲਾਨ ਇਉਂ ਸੀ:
2 ਫਾਰਸ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ਼ ਇਉਂ ਫੁਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਯਹੋਵਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣ
ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ; ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਜਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ’ਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਕੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੇ। 4 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ
ਿਕਤੇ ਵੀ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਿਚਆ ਂਹੋਇਆ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ; ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਦਮੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਦਂੀ, ਸੋਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਲਈ ਜੋ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

5 ਫ਼ੇਰ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਕੋਈ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਸਭ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੋ ਗਏ। 6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੇ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ
ਤੋਂ ਬਣੇ ਭਾਡਂੇ, ਸਾਮਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ
ਇਹ ਸੁਗਾਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ। 7 ਕੋਰਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭਾਿਂਡਆਂ
ਨੂੰ ਕੱਢਵਾਇਆ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨ੍ਨਸਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹ੍ਹ ੋਇਆ ਂਸੀ। 8 ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕੋਰਸ਼ ਨੇ ਿਮਬਰਦਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਿਗਣ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੇਸ਼ੱਬਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

9 ਿਮਬਰਦਾਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚੋ ਜੋ ਵਸਤਾ ਂਿਲਆਦਂੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਇਉਂ ਸੀ! 30 ਬਾਲੀਆ ਂਸੋਨੇ ਦੀਆ,ਂ 1,000 ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਬਾਲ, ਅਤੇ
29 ਛੁਰੀਆ।ਂ 10 ਤੀਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ, ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਾਗਂ ਦੇ 410 ਕਟੋਰੇ
ਅਤੇ 1,000 ਹੋਰ ਭਾਡਂੇ।

11 ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ 5,400 ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆ ਂਹੋਇਆ ਵਸਤਾ ਂਸਨ।
ਸ਼ੇਸ਼ਬੱਸਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ

ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ।
ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀਆ ਂਵਜੋ
ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ

ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਪਰਿਤਆ। 2 ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਤੇ ਸਨ ਯੇਸ਼ੂਆ,
ਨਹਮਯਾਹ, ਸਰਾਯਾਹ, ਰਏਲਾਯਾਹ, ਮਾਰਦਕਈ, ਿਬਲਸ਼ਾਨ, ਿਮਸਪਾਰ,

ਿਬਗਵਈ, ਰਹੂਮ ਅਤੇ ਬਅਨਾਹ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਜੋ
ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਇਉਂ ਹੈ:

3 ਫਰੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਚੋ 2,172
4 ਸ਼ਫਟਯਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 372
5 ਆਰਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 775
6 ਫਹਬ ਮੋਆਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ, ਜੋ ਿਕ ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹਨ 2,812
7 ਏਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 1,254
8 ਜ਼ੱਤੂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 945
9 ਜ਼ਕੱਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 760
10 ਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 642
11 ਬੇਬਾਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 623
12 ਅਜ਼ਗਾਦ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 1,222
13 ਅਦੋਨੀਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 666
14 ਿਬਗਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 2,056
15 ਆਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 454
16 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਲਈ ਆਟੇਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 98
17 ਬੇਸਾਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 323
18 ਯੋਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 112
19 ਹਾਸ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਚੋ 223
20 ਿਗੱਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 95
21 ਬੈਤਲਹਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 123
22 ਨਟੋਫਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 56
23 ਅਨਾਬੋਬ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 128
24 ਅਜ਼ਮਾਵਖ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 42
25 ਿਕਰਯਖ ਆਰੀਮ ਕਫੀਰਾਹ ਅਤੇ ਬਏਰੋਬ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 743
26 ਹਾਮਾਹ ਤੇ ਗਾਬਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 621
27 ਿਮਕਮਾਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 122
28 ਬੈਬੇਲ ਅਤੇ ਆਈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 223
29 ਨਬੋ ਸ਼ਿਹਰ ਚੋ 52
30 ਮਗਬੀਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ 156
31 ਏਲਾਮ ਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 1,254
32 ਹਾਰੀਮ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਿਤੰਨ 320
33 ਹਦੀਦ ਅਤੇ ਉਨੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 725
34 ਯੋਰੇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਚੋ 345
35 ਸਨਾਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ 3,630

36 ਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ:
ਯੇਸੂਆ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਯਦਅਯਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ: 973
37 ਇਮੰੇਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਚੋ 1,052
38 ਪਸ਼ਹੂਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਚੋ 1,247
39 ਗਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਚੋ 1,017

40 ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ:
ਹੋਦਵਯਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਕਦਮੀਏਲ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ 74

41 ਗਵਯ੍ਯਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ:
ਅਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 128

42 ਮੰਦਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਦੇ ਦਰਬਾਨਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਚੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਨ:
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ਸੱਲੂਮ, ਅਟੇਰ, ਟਲਮੋਨ, ਅਕੂਬ, ਹਟੀਟਾ ਅਤੇ ਸੋਬਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ
139

43 ਮੰਦਰ ਦੇ ਖਾਸ ਸੇਵਕ ਸਨ:
ਸੀਹਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ, ਹਸੂਫਾ ਅਤੇ ਟੱਬਉਬ,
44 ਕੇਰੋਸ, ਸੀਅਹਾ ਪਾਦੋਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
45 ਲਬਾਨਾਹ, ਹਗਾਬਾਹ ਅੱਕੂਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
46 ਹਾਗਾਬ, ਸ਼ਮਲਈ ਹਾਨਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
47 ਿਗਦ੍ਦੇਲ, ਰਾਹਰ ਰਆਯਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
48 ਰਸੀਨ, ਨਕੋਦਾ ਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
49 ਉਜ਼ਾ, ਪਾਮੇਅਹ ਬੇਸਾਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
50 ਅਸਨਾਹ, ਮਊਨੀਮ ਨਫੁਸੀਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ।
51 ਬਕਬੂਕ, ਹਕੂਫਾ ਹਰਹੂਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ।
52 ਬਸਲੂਬ ਮਹੀਦਾ, ਹਰਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
53 ਬਰਕੋਸ, ਸੀਸਰਾ, ਬਾਮਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ।
54 ਨਸੀਹ ਅਤੇ ਹਟੀਫਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ।

55 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:
ਸੋਟਈ, ਸੋਫਰਬ ਪਰੂਦਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
56 ਯਅਲਾਹ, ਦਰਕੋਨ ਅਤੇ ਿਗਦ੍ਦੇਲ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
57 ਸ਼ਫਟਯਾਹ, ਹਟ੍ਟੀਲ, ਪੋਕਰਬ-ਹੱਸਬਾਇਮ, ਅਤੇ ਆਮੀ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ
58 ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ 392 ਸੀ।

59 ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਤੇਲ-ਮੇਹਲ, ਤੇਲ-ਹਰਸਾ, ਕਰੂਬ, ਅਦ੍ਦਾਨ ਅਤੇ
ਇਮੰੇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੋਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਨ।

60 ਦਲਾਯਾਹ ਦੀ ਅੰਸ, ਟੋਬੀਯਾਹ ਦੀ ਅਤੇ ਨਕੋਦਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਚੋ
652,

61 ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਇਉਂ ਸਨ:
ਹੱਬਯਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ, ਹਕੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ, ਬਰਿਜ਼ਲਈ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬਰਿਜਲਈ ਦੀਆਂ
ਧੀਆ ਂਨਾਲ ਿਵਆਿਹਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਬਰਿਜਲਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ
ਜਾਦਂਾ ਸੀ।)
62 ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਿਹਆ ਪਰ

ਉਹ ਖੋਜ ਨਾ ਸੱਕੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਫਹਿਰਸਤ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀ ਸਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਿਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਖੇ ਜਾਜਕ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 63 ਤਦ ਰਾਜਪਾਲ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦ ਤੀਕ ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਜਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਰੀਮ ਅਤੇ ਬੁਂਮੀਮ
ਬਾਰੇ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੇ ਸੱਕੇ ਤਦ ਤੀਕ ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ
ਖਾਣ।”

64 ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ
42,360 ਸੀ। ਇਹ ਿਗਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ 7,337 ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਿਗਣੇ
ਿਬਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ 200 ਗਾਇੱਕ ਤੇ ਗਾਇੱਕਾਵਾ ਂਵੀ ਸਨ। 66 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲ 736 ਘੋੜੇ, 245 ਖਚ੍ਚਰ, 435 ਊਠ ਅਤੇ 6,720 ਖੋਤੇ ਸਨ।

68 ਜਦ ਉਹ ਸਮੂਹ ਯੋਹਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪੁਿਜਆ ਤ੍ਰਤਦ
ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਮੁਖੀਆ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਤੋਂਹਫੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ
ਬਾਵੇਂ ਿਜੱਥੇ ਮੰਦਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਵਂੇਂ ਉਹ ਨਵਾ ਂਮੰਦਰ ਉਸਾਰ
ਸੱਕਣ। 69 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਤ੍ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਟਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਜੋ ਭੇਟਾ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਿਕਲ
ਸੋਨਾ, 3,000 ਿਕੱਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਦਂੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਪਿਹਨਣ ਲਈ 100
ਚੋਗੇ।

70 ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ, ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜਾਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਇਸ ਟੋਲੇ ਿਵੱਚ ਗਵਯ੍ਯੇ, ਦਰਬਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵਸ
ਗਏ।

ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ

ਇਉਂ ਸੱਤਵੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ, ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ
ਵਸ ਗਏ ਸਨ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਏ। 2 ਤਦ ਯੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ

ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਉਸਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾ
ਸੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ
ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਖਾਸ ਸੇਵਕ ਸੀ।

3 ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ ਇਉਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ
4 ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਲਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਿਰਆ ਂਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਿਦਨ
ਸਹੀ ਿਗਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ 5 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ
ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਅਮਿਸਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਾ ਂਲਈ
ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਤਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਜੋ
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 6 ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਦਰ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ।

ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ

7 ਸੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੰਗਤਰਾਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਤਰੱਖਾਣਾ ਂਨੂੰ ਪੈਸੇ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨੀਆ ਂਅਤੇ
ਸੂਰੀਆ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪੇਯ ਅਤੇ ਤੇਲ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ਼
ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੁਤਾਬਕ ਲਬਨੋਨ ਤੋਂ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਸਮੁਦਰ ਰਾਹੀਂ ਯਾਫਾ ਨੂੰ
ਿਲਆ ਸੱਕਣ।

8 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਅਤੇ ਯੋਸਾਦਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ
ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜੋ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਏ
ਸਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਜੋ 20 ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ
ਸਨ ਨੂੰ ਯਾਹਵੇਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾਇਆ। 9 ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ
ਸਨ: ਯੇਸ਼ੂਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦਮੀਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
(ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ) ਹੇਨਾ ਦਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭਰਾ ਜੋ ਿਕ
ਲੇਵੀ ਸਨ, 10 ਇਮਾਰਤਕਾਰਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਜਕਾ ਂਵਾਲੇ
ਵਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਫੜੀਆ ਂਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਛੈਣੇ ਲੇ। ਉਹ ਸਭ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਬਾਵਂੇ
ਯੋਹਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ। 11 ਿਫਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਕ
“ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਅਤੇ ਿਮਹਰ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ।”

ਿਫਰ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ
ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।

12 ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਜਕ, ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਆਗੂ ਰੋਣ
ਲੱਗ ਪਏ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਹਲੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀਆ ਂਨੀਹਾ ਂਵੇਖੀਆ ਂਤਾ ਂਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ
ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਿਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ।
13 ਦੂਰ ਤੀਕ ਆਵਾਜ਼ਾ ਂਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੇ ਿਮਲ ਕੇ
ਇਨੰਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਰੋਣ ਤੇ ਹੱਸਣ ਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਭੇਦ
ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ।
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ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਰੋਧੀਆ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਤੋਂ
ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ

ਮੰਦਰ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾ ਂਇਹ ਿਵਰੋਧੀ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆ
ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਂਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇਵੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਗਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਏਸਰ ਹਦਨ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ,
ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ।”

3 ਪਰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ, ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਡੀ
ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਿਸਰਫ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੀ ਭਵਨ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ਼ ਦਾ ਇਹੀ
ਹੁਕਮ ਹੈ।”

4 ਤਾ ਂਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤੌੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾ ਿਦੱਤਾ। 5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਰਾ ਦੇ ਫਾਰਸ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨਣ ਤੀਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਭਾੜੇ ਤੇ ਿਲਆ।

6 ਉਹ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਿਚੱਠੀਆ ਂਿਲਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਵੀ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚੱਠੀਆ ਂਿਲਖੀਆ।ਂ
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7 ਉਪਰੰਤ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਬਸ਼ਲਾਮ, ਿਮਬਰਦਾਬ, ਟਾਬਏਲ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆ ਂਨੇ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ। ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਅਰਾਮੀ
ਿਲਖਾਈ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

8 ਰਹੂਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਸਈ ਸੱਕੱਤਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ। ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਲਖੀ ਜੋ
ਇਉਂ ਸੀ:
9 ਕਮਾਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਰਹੂਮ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਸਈ ਸੱਕੱਤਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਾਕੀ
ਸਾਥੀਆ,ਂ ਿਨਆਕਂਾਰਾ ਂਅਤੇ ਟਰਪਲਾਈ, ਫਰਸ, ਅਰਕ, ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸੂਸਾ ਦੇ ਏਲਮਾਈ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ। 10 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਆਸਨਪਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪਾਰ ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ, ਜੋ ਿਕ ਫ਼ਰਾਤ
ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੈ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।

11 ਇਹ ਉਸ ਖਤ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾ ਂਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
12 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ
ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨੀਹਾ ਂਪਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਕੰਧਾ ਂਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
13 ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਪੂਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ
ਤਾ ਂਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ।
14 ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਿਚੱਠੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ
15 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਲਖਤਾ ਂਨੂੰ ਖੋਜ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਲਖਤਾ ਂਿਵੱਚ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ
ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਦੂਸਰੇ ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ ਰਾਜਾ ਂਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਮਆ ਂਤੋਂ ਉੱਥੇ

ਦੰਗੇ ਫ਼ਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ।
16 ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇਕਰ
ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਦਿਰਆਓ ਪਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਿਹੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ।

17 ਤਦ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹੂਮ, ਕਮਾਨ ਅਿਧਕਾਰੀ,
ਿਸ਼ਮਸਈ ਸੱਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਭੇਿਜਆ, ਜੋ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਥਾਨਾ ਂਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
ਸਲਾਮ!
18 ਿਜਹੜੀ ਿਚੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਸਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੀ
ਗਈ ਹੈ। 19 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆ ਂਿਲਖੇਤਾ ਂਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਿਲਖਤਾ ਂਪ੍ਰਪਾਤ ਹੋਈਆ ਂਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਿਜਹਾ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਵਰੋਧ-ਰੋਹ ਤੇ ਫਸਾਦ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ
ਆਏ ਹਨ। 20 ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾ ਂਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ।
21 ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵੋ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦ
ਤੀਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਿਗਆ ਨਾ ਿਮਲੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾ ਬਣੇ। 22 ਇਸ ਮਾਮਲੇ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਤਰਕ ਰਿਹਣਾ। ਤਾ ਂਜੋ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

23 ਜਦ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਦੀ ਨਕਲ ਰਹੂਮ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਸਈ
ਸੱਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜੀ ਗਈ, ਤਾ ਂਉਹ ਛੇਤੀ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਕੋਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ।

ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਰੁਕਣਾ

24 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਕੰਮ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੀਕ ਇਹ ਕੰਮ
ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ।

ਉਸ ਵਕਤ, ਹੱਗਈ ਅਤੇ ਇੱਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨਬੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾ ਂਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ

ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 2 ਤਦ ਸ਼ਮਲਤੀਏਲ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਅਤੇ ਯਸਾਦਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜੋ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਬਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸਹਾਰਾ ਿਦੱਤਾ। 3 ਉਸ ਵਕਤ, ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ
ਤਤਨਈ, ਸਬਰ ਬੋਜ਼ਨਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਣ
ਲੱਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? 4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਵੀ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੀ
ਨਾ ਂਹਨ?”

5 ਪਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਉੱਪਰ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਮਾਰਤਕਾਰਾ ਂਨੇ ਇਮਾਰਤ ਬਨਾਉਣੀ ਤਦ ਤੀਕ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ
ਖਬਰ ਦਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਤਦ ਤੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ
ਤੀਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਿਚੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਭੇਿਜਆ।

6 ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਤਤਨਈ, ਸ਼ਬਰ ਬੇਜ਼ਨਈ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗੀਆ ਂਨੇ, ਜੋ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਨਰੀਖਕ ਸਨ,
ਦਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀ ਦੀ ਨਕਲ ਭੇਜੀ। 7 ਉਸ ਿਚੱਠੀ ਦੀ ਨਕਲ ਇਉਂ ਸੀ:
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਰਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ!
8 ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਗਏ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ
ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਧਾ ਂਿਵੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆ ਂਵੱਡੀਆ ਂਸ਼ਤੀਰਾ ਂਪਾ ਲੱਗਾ
ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ
ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
9 ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਕੁਝ
ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਕਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ
ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤੋਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ?” 10 ਅਸੀਂ
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ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਿਛਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਨਾਓ
ਵੀ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਮਨੁੱਖ
ਹਨ?
11 ਿਜਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ:
“ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾ
ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾਂ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 12 ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੋ੍ਰਿਧਤ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਕਸਦੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਇਸ
ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ। 13 ਪਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਕੋਰਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੁੜ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ। 14 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ਼ ਨੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚਲੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਕੱਢੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਡਾਿਕਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ੇਸਬੱਸਰ ਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।”
15 ਤਦ ਕੋਰਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੇਸਬੱਸਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਭਾਿਂਡਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਜਾਹ
ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਂ।”
16 ਫ਼ੇਰ ਸ਼ੇਸਬੱਸਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਇਹ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ।
17 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਫਤਰੀ
ਿਲਖਤਾ ਂਿਵੱਚ ਜੋ ਿਕ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਹਨ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੋਰਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਿਫਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਦਾਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਤਾ ਂਿਫਰ ਦਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੀਆਂ
ਿਲਖਤਾ ਂਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਿਲਖਤਾ ਂਬਾਬਲ ਿਵੱਚ
ਖਜਾਨੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ। 2 ਮਾਦਈ ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ

ਅਹਮਬਾ ਦੇ ਿਕਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਤ੍ਰੀ ਤੇ ਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ:
ਨੋਟ: 3 ਕੋਰਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਕੋਰਸ਼ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਜੋ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ:
ਮੰਦਰ ਦੀ ਿਫਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਂਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਅਮਾ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਇਸਦੀਆ ਂਨੀਹਾ ਂਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਦਰ 90 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤੇ 90 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4

ਇਸਦੀ ਚੋਿਗਰਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀਆ ਂਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀਆ ਂਿਤੰਨ ਕਤਾਰਾ ਂਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵੱਡੀ ਗੇਲੀ ਦੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ
ਖਰਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਭਾਡਂੇ ਵੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਉਸ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜੋ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੋੜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਥਾ ਂਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ।

6 ਹੁਣ, ਮੈਂ ਦਾਰਾ, ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ,
ਤਤਨਈ, ਸ਼ਬਰ ਬੋਜ਼ਨਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 7 ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਂਦੀ
ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜਪਾਲ
ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ
ਿਦਓ।
8 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ
ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਧੰਨ
ਿਦਓ ਜੋ ਿਕ ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕੀਤੇ ਕਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ

ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। 9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਿਦਓ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਲਦ, ਭੇਡੂ ਜਾ ਂਲੇਲੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਬਲੀਆ ਂਚਾਢ਼ਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਕਣਕ, ਲੂਣ ਮੈਅ ਅਤੇ ਤੇਲ,
ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚਲੇ ਜਾਜਕ ਮੰਗਣ ਿਬਨ ਭੁਿਲਆ ਂਉੱਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਹੀ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ
ਸੱਕਣ।
11 ਮੈਂ ਇਹ ਆਿਗਆ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਉਸ
ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਤੀਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਖੋਿਭਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਖੀਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਖੰਡਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ
ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਾ ਂਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ
ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚਲੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ
ਢਾਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੈਂ, ਦਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਇਝੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

13 ਇਉਂ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਤਨਈ, ਸ਼ਬਰ ਬੋਜਨਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਸਾਥੀਆ ਂਨੇ ਦਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਮਂਿਨਆ ਂਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ
ਕੀਤਾ। 14 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਯਹੂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਹੱਗਈ ਨਬੀ ਅਤੇ ਇਦ੍ਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਹਬ
ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਰਸ਼, ਦਾਰਾ
ਅਤੇ ਅਰਤਹਸ਼ਸਤਾ ਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਫਾਰਸ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ। 15 ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਅਦਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ, ਦਾਰਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 6ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।

16 ਿਫਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਜਾਜਕਾ,ਂ ਲੇਵੀਆ,ਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼
ਿਨਕਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਚੱਠ
ਕੀਤੀ।

17 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਮਰਿਪਤ
ਕੀਤਾ: ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 100 ਬਲਦ 200 ਭੇਡੂ ਅਤੇ 400 ਲੇਲੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਬੱਕਰੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ 18 ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਟੋਿਲਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਟੋਿਲਆਂ
ਮੁਤਾਬਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਚੁਿਣਆ।

ਪਸਹ

19 ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਦੀ ਚੌਦਾ ਂਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਿਜਹੜੇ ਕੈਦ ਤੋਂ
ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਸਹ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ। 20 ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ
ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਨੇ ਪਸਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਦੀਆ ਂਲਈ ਪਸਹ ਦਾ ਲੇਲਾ
ਿਜਬਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹ-ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। 21 ਇਝੰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਿਜਹੜੇ ਕੈਦ
ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ ਪਸਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਹੋਰਨਾ ਂਦੀਆ ਂਨਾਪਾਕ ਚੀਜਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਵੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂਾ ਕੀਤਾ। 22 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸੱਤ ਿਦਨ ਪਤੀਰੀ
ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸਾਹ ਦਾ ਮਨ ਫ਼ੇਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
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ਅਜ਼ਰਾ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ

ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਉਪਰੰਤ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੌਰਾਨ ਅਜ਼ਰਾ ਸਰਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ। ਸਰਾਯਾਹ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਜ਼ਰਯਾਹ

ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 2 ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਸ਼ੱਲੂਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਲੂਮ ਸਾਦੋਕ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸਾਦੋਕ ਆਹੀਟਬੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 3 ਅਹੀਟਬੂ ਅਮਰਯਾਹ ਦਾ,
ਅਮਰਯਾਹ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਮਰਾਯੋਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 4

ਮਰਾਯੋਬ ਜ਼ਰਹਯਾਹ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰਹਯਾਹ ਉਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਉਜ਼ੀ ਬੁੱਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
5 ਬੁੱਕੀ ਅਬੀਸ਼ੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਅਬੀਸ਼ੂਆ ਫੀਨਹਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ
ਫੀਨਹਾਸ ਅਲਆਜ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

6 ਅਜ਼ਰਾ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਤਂੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ
ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ
ਵਸਤ ਜੋ ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਚਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਮਹਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੀ। 7 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਜਕ, ਲੇਵੀ, ਗਵੱਈਯੇ, ਦਰਬਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ।
ਇਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਆਏ। 8 ਅਜ਼ਰਾ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਇਆ। 9 ਅਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬੀ ਪਿਹਲੇ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
10 ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਤੇ ਿਧਆਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ
ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀ

11 ਅਜ਼ਰਾ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਿਗਆਨੀ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਲਈ ਿਦੱਤੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਚੱਠੀ ਦੀ ਨਕਲ ਇਉਂ
ਸੀ:
12 ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਅਰਤਹਸ਼ਤਤਾ ਵੱਲੋਂ,
ਜਾਜਕ ਅਜ਼ਰਾ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਨੂੰ
ਸਲਾਮ!
13 ਮੈਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੇਕਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਦਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਜਕ ਜਾ ਂਲੇਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ਰਾ
ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
14 ਅਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਤੈਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਿਕ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
15 ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਭੇਂਟ
ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਨਾ ਚਾਦਂੀ
ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੈ ਜਾਵੀਂ। 16 ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਨਾ ਅਤੇ
ਚਾਦਂੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸੂਿਬਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਬੋ ਿਕਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਵੋ। ਉਹ
ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਗਾਤ ਲੈ ਲਵੋ ਜੋ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਇਿਛੱਤ ਹਨ।
17 ਖਾਸੱਕਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਲਦ, ਭੇਡੂ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਖਰੀਦੀਣਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟਾ ਂਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੀਂ। 18 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ,
ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਂ। 19 ਿਜਹੜੇ ਭਾਡਂੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ
ਦੇਵੀਂ। 20 ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਧੰਨ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵਰਤ ਲਵੀਂ।

21 ਹੁਣ ਮੈਂ, ਅਤਰਹਸ਼ਤਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ:ਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਖਜਾਨਚੀ ਜੋ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਜ਼ਰਾ ਨੂੰ
ਉਸਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਣ। ਅਜ਼ਰਾ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
22 ਅਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸੱਕੇ: 3,400 ਿਕਲੋ ਚਾਦਂੀ, 600 ਬੁਸ਼ਲ ਕਣਕ, 600
ਗੈਲਨ ਮੈਅ ਅਤੇ 600 ਗੈਲਨ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ
ਿਜੰਨਾ ਚਾਹੇ ਲੈਣ ਿਦਓ। 23 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾ ਲਈ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ
ਰਾਜ ਜਾ ਂਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਹੋਵੇ।
24 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਾਜਕਾ,ਂ ਲੇਵੀਆ,ਂ ਗਵੈਯਾ,ਂ ਦਰਬਾਨਾ,ਂ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਂਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ
ਿਬਵਸਬਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੈ। 25 ਹੇ ਅਜ਼ਰਾ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ
ਬਖਸ਼ੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਕਮਾ ਂਅਤੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ
ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰ ਸੱਕਣ। ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਨਆ ਂਕਰਾ ਂਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹਨ। 26 ਿਜਹੜਾ ਵੀ
ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ
ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ੍ਹਾ, ਦੇਸ਼
ਿਨਕਾਲਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਡ ਜਾ ਂਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਜ਼ਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

27 ਧੰਨ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 28 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਮਹਰ ਦਰਸਾਈ। ਯਹੋਵਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ
ਉੱਪਰ ਸੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਬਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਲਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ।

ਅਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਮੁੜਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ

ਇਹ ਸੂਚੀ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਂਸਾਵਲੀ ਦੀ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਲ
ਤੋਂ (ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ) ਆਏ।

2 ਫੀਨਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਗੇਰਸ਼ੋਮ, ਈਬਾਮਾਰ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਹੱਟਸੂ਼।
3 ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਨ: ਫਰੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 150 ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
4 ਪਹਬ ਮੋਆਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਲਯਹੋਏਨਈ ਅਤੇ 200 ਆਦਮੀ।
5 ਜ਼ੱਤੂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਯਹਜ਼ੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਅਤੇ
300 ਹੋਰ ਆਦਮੀ।
6 ਆਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਬਦ ਅਤੇ
ਉਸ ਨਾਲ 50 ਆਦਮੀ।
7 ਏਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਅਬਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਸ਼ਆਯਾਹ ਅਤੇ 70 ਹੋਰ
ਮਨੁੱਖ।
8 ਸ਼ਫਟਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਮੀਕਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਦਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ
ਨਾਲ 80 ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ,
9 ਯੋਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯਹੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਓਬਦਯਾਹ ਅਤੇ 218 ਹੋਰ
ਮਨੁੱਖ;
10 ਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਸ਼ਲੋਮੀਬ, ਯਿਸਫਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ
ਉਸ ਨਾਲ 160 ਹੋਰ ਆਦਮੀ।
11 ਬੇਬਾਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਬੇਬਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ
28 ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ;
12 ਅਜ਼ਗਾਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹੱਕਟਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ 110
ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ;
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13 ਅਦੋਨੀਕਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ 60 ਅਲੀਫਲਟ, ਯਈਏਲ ਅਤੇ
ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਅਤੇ ਸੱਠ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ;
14 ਿਬਗਵਈ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਊਬਈ, ਜ਼ੱਬੂਦ ਅਤੇ 70 ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ

15 ਮੈਂ, (ਅਜ਼ਰਾ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਹਵਾ ਵੱਲ ਵਿਹੰਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਜਾਿਣਆ ਿਕ
ਉਸ ਟੋਲੇ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ ਤਾ ਂਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਲੇਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 16 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਅਲੀਅਜ਼ਰ, ਅਰੀਏਲ, ਸਮਅਸਾਹ, ਅਲਨਾਥਾਨ, ਯਾਰੀਬ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ
ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੋਯਾਰੀਬ ਅਤੇ ਅਲਨਾਬਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਿਦਆ, ਜੋ
ਿਕ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। 17 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਦੋ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਿਕ ਕਾਿਸਫਯਾ ਨਾ ਂਦੇ
ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਜਾ ਕੇ ਇੱਦੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਕਾਿਸਫਯਾ ਿਵਖੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਦੋ ਕੋਲ ਇਸ ਉਮੀਦ
ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। 18 ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਲੈ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਇਸ ਲਈ ਇੱਦੋ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ:
ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ, ਮਹਲੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਿਵਅਕਤੀ
(ਮਹਲੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਸੀ।) ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ। ਕੁੱਲ
ਿਮਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਓੱਥੇ 18 ਆਦਮੀ ਸਨ। 19 ਮਮਰੀ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਅਤੇ ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁੱਲ 20 ਆਦਮੀ ਸਨ।
20 ਨਬੀਨਮੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦਾਊਦ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ
ਲਈ ਬਾਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ, 220 ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾਂ
ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਨਾ ਉਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜਾ ਹਨ।

21 ਉੱਥੇ ਅਹਵਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਮੈਂ (ਅਜ਼ਰਾ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਿਕ
ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮਾਣਾ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਫ਼ਰ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। 22 ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਤਰਸ਼ਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ’ਚ ਸਾਡੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ ਘੋੜ-
ਸਵਾਰ ਮੰਗਣ ’ਚ ਲੱਜਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਿਕਉਂ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਬੜਾ ਕਰੋਧ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।” 23 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ।

24 ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕ ਚੁਣੇ ਿਜਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੇਰੇਬਯਾਹ,
ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦਸ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਚੁਿਣਆ। 25 ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਦਂੀ, ਸੋਨਾ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾ ਂਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ,
ਤੋਂਲੀਆ ਂਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ
ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਸਰਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਬਾਬਲ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਭੇਟ ਕੀਤਾ
ਸੀ। 26 ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਤੋਂਿਲਆ। ਓੱਥੇ 22,100 ਿਕਲੋ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ
3,400 ਿਕਲੋ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ 3,400 ਿਕਲੋ ਸੋਨਾ ਸੀ। 27 ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਿਦੱਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਵਜ਼ਨ 8.5 ਿਕੱਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੋ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਾਡਂੇ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਵੱਧੀਆ ਚਮਕਦੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ
ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਿਦੱਤੇ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਿਜੰਨੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਾਗਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਨ।
28 ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ: “ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 29 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਵਸਤਾ ਂਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਜਦ ਤੀਕ ਇਹ ਵਸਤਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲਈ
ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ
ਸਰਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਕਮਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇਗੀ।”

30 ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਉਹ ਚਾਦਂੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਵਸਤਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੋਂਲ ਕੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ
ਲਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।

31 ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਅਹਵਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਤੇ ਡਾਕੂਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। 32 ਤਦ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਿਫਰ ਉਬੇ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ। 33 ਚੌਬੇ ਿਦਨ, ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ’ਚ ਜਾਕੇ ਚਾਦਂੀ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਸਤਾ ਂਨੂੰ
ਤੋਂਿਲਆ। ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਸਤਾ ਂਉਰੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇਮੋਬ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਓੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਨਹਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ ਅਤੇ ਿਬਨੂੰਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੋਅਦਯਾਹ ਲੇਵੀ
ਵੀ ਸਨ। 34 ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਸਤਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ-ਿਮਣਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਭਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤੋਂਲ ਿਲਿਖਆ।

35 ਿਫਰ ਜਲਾਵਤਨੀਆ ਂਨੇ ਿਜਹੜੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ
12 ਬਲਦ, 96 ਭੇਡੂ, 77 ਲੇਲੇ ਅਤੇ 12 ਬੱਕਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟਾ ਂਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਸੀ।

36 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਤ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ
ਸਹਾਰਾ ਿਦੱਤਾ।

ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ
ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਅਜ਼ਰਾ! ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਸਾਡੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਗੋਂ ਉਹ, ਕਨਾਨੀਆ ਂਿਹੱਤੀਆ,ਂ ਫਿਰੱਜੀਆ,ਂ ਯਬੂਸੀਆ,ਂ ਅੰਮੋਨੀਆ,ਂ
ਮੋਆਬੀਆ,ਂ ਿਮਸਰੀਆ,ਂ ਤੇ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੇ ਿਘਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਇਸਰਾਏਲ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ
ਿਵਆਹ ਕਰ ਲੇ ਜਦ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਖਾਸ ਸਮਝੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਰਲ-ਿਮਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਉਦਹਾਰਣ ਲੋਕਾ ਂਅੱਗੇ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ।” 3 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਚੋਲਾ ਪਾਢ਼ ਸੁੱਿਟਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਚੋ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ
ਿਵੱਚ ਭੁਂਜੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 4 ਿਫਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸ਼ਬਦਾ ਂਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਡਰ ਨਾਲ ਿਹੱਲ ਿਗਆ। ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਸਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਜਹੜੇ ਕੈਦੋਁ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਨ। ਮੈਂ ਓੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਲੀ ਤਾਈਂ ਝਟਕੇ ਦੀ ਗਲਤ ਿਵੱਚ ਬੇਠਾ ਿਰਹਾ।

5 ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਲੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਿਠਆ।
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪਿੜਆ ਂਅਤੇ ਚੋਿਲਆ ਂਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡਆ ਂਭਾਰ
ਝੁਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ। 6 ਿਫਰ ਮੈਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ:

“ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਿਸਰਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ
ਹਨ। 7 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾ ਂਦੇ
ਦੋਸ਼ੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ
ਿਮਿਲਆ। ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਇਝੰ
ਅਜੇ ਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

8 “ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਪਰਤਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਗੱਡਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 9 ਹਾ ਂਅਸੀਂ
ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾ ਂਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਯਾਲੂ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ
ਦਰਸਾਈ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਨਵਾਂ
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ਬਣਾ ਸੱਕੀਏ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਕੰਧ ਿਦੱਤੀ।

10 “ਹੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਮੰਿਨਆ। 11 ਤੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾ,ਂ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ‘ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇਸ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪੀ ਕੰਮਾ ਂਕਾਰਣ ਨਾਪਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹਰ
ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਨਾਲ ਭਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 12 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਿਵਆਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ
ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਜਾ ਂਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਿਰਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ
ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾ ਂਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹੋਁਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ
ਭੋਗੋਁਗੇ। ਇਉਂ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸੱਕੇਂਗੇ।’

13 “ਜੋ ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆ ਂਆਪਣੀਆਂ
ਗਲਤੀਆ ਂਕਾਰਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਪਰਤਨ ਿਦੱਤਾ। 14 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਨੂੰ
ਤੇਰੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੇਕਰ
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾ ਂਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਿਬਨਾ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਛੱਿਡਆ ਂਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।

15 “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਿਮਹਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀਕ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ ਿਫਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਾ।ਂ ਸਾਡੇ
ਦੋਸ਼ਾ ਕਾਰਣ ਭਲਾ ਂਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖਲੋਅ ਸੱਕ।”

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ

ਅਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰਾਰਬਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ। ਉਹ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸਰ
ਿਨਵਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਰਾ ਇਉਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਇੱਕ ਵੱਡਾ

ਸਮੂਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਦਮੀਆ,ਂ ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਿਗਰਦ
ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਧਾਹਾ ਂਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। 2 ਤਦ ਏਲਾਮ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਯਹੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ। 3 ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਅਤੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਇਬੋਁ ਕੱਢ ਦੇਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਾਗਂੇ। 4 ਅਜ਼ਰਾ
ਉੱਠ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾ ਂਸੋ ਤੂੰ ਬਹਾਦੁਰ
ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ!”

5 ਤਾ ਂਅਜ਼ਰਾ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਤੋਂ ਇਕਰਾਰ
ਕਰਵਾਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਗਂੇ। 6 ਤਦ
ਅਜ਼ਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਲਯਾਸੀਬ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਯੋਹਾਨਾਨ ਦੇ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਅਨਾਸਬਾ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨ। 7 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾ ਂਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਲਈ ਇਹ
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕਤ੍ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ
ਸਨ। 8 ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨਾ ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਪਹੁੰਿਚਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ,
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਜਲਾਵਤਨੀਆ ਂਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

9 ਇਸ ਲਈ, ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
20 ਵੇਂ ਿਦਨ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕਤਰ ਹੋ ਗਏ।

ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ। 10 ਤਦ ਅਜ਼ਰਾ
ਜਾਜਕ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਕੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 11 ਹੁਣ,
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਵੱਖ ਕਰ ਲਵੋ।”

12 ਤਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ
ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਅਜ਼ਰਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। 13 ਲੇਿਕਨ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰ ਸੱਕਦੇ। ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਇੱਕ ਜਾ ਂਦੋ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। 14 ਸਾਡੇ
ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਿਨਧੀ ਹੋਣ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ
ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਿਨਆਕਾਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ
◌ੱਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਂਦੇਈਏ।”

15 ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਿਵਉਂਤ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ
ਅਸਾਹੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਿਤਕਵਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹਜ਼ਯਾਹ। ਮੱਸ਼ਲਾਮ
ਅਤੇ ਸ਼ਬਤਈ ਲੇਵੀ ਵੀ ਇਸ ਿਵਉਂਤ ਦੇ ਿਵਰੁੁੱਧ ਸਨ।

16 ਇਉਂ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਰਤੇ ਉਹ ਇਸ ਿਵਉਤ ਨੂੰ
ਮੰਨਣ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਘਰਾਿਣਆ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ
ਚੁਿਣਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ
ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। 10 ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਿਫਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਹਰੇਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵਾਚਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੱਤਰਾ ਵਾਿਚਆ ਜਾਵੇ। 17 ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ

18 ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਏ ਸਨ:

ਯੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ: ਮਅਸੇਯਾਹ, ਅਲੀਅਜ਼ਰ, ਯਰੀਬ ਅਤੇ ਗਦਲਯਾਹ, 19 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਨੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ।
20 ਇਮੰੇਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਨਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਦਯਾਹ।
21 ਹਾਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਚੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਨ: ਮਅਸੇਯਾਹ,
ਏਲੀਯਾਹ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਯਹੀਏਲ ਅਤੇ ਉਜ਼ੀਯ੍ਯਾਹ।
22 ਪਸ਼ਹੂਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅਲਯੋਏਨਈ, ਮਅਸ਼ੇਯਾਹ,
ਇਸਮਾਏਲ, ਨਬਨੇਲ, ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਲਆਸਾਹ।

23 ਲੇਵੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ:
ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਿਸ਼ਮਈ ਕੇਲਾਯਾਹ (ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਲੀਟਾ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ),
ਪਬਹਯਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ।
24 ਗਵਯ੍ਯਾ ਂਿਵੱਚੋਂ: ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ
ਦਰਬਾਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ: ਸ਼ੱਲੂਮ, ਟਲਮ ਅਤੇ ਊਰੀ।

25 ਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ: ਪਰੋਸ਼ ਦੇ ਉਰ੍ਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ:
ਰਮਯਾਹ, ਿਯਜ਼ਯਾਹ, ਮਲਕੀਯਾਹ, ਮੀਯਾਹਮੀਨ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਮਲਕੀਯਾਹ
ਅਤੇ ਬਨਾਯਾਹ।
26 ਲਾਮ ਦੇ ਉਰ੍ਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ: ਮੱਤਨਯਾਹ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਯਹੀਏਲ,
ਅਬਦੀ, ਯਰੇਮੋਬ, ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ।
27 ਜ਼ੱਤੂ ਦੇ ਉਰ੍ਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਨ: ਅਲਯੋਏਨਈ,
ਅਲਯਾਮੀਬ, ਮੱਤਨਯਾਹ, ਯਰੇਮੋਬ, ਜ਼ਾਬਾਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ੀਜ਼ਾ।
28 ਬੋਬਈ ਦੇ ਉਰ੍ਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਹਾਨਾਨ, ਹਨਨਯਾਹਣ ਜ਼ਬਈ
ਅਤੇ ਅਬਲਈ।
29 ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ: ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ, ਮੱਲੂਕ, ਅਦਾਯਾਹ,
ਯਾਸ਼ੂਬ, ਸ਼ਆਲ, ਅਤੇ ਰਾਮੇਬ।
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30 ਪਹਬ ਮੋਆਬ ਦੇ ਉਰ੍ਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅਦਨਾ, ਕਲਾਲ, ਬਨਾਯਾਹ,
ਮਅਸੇਆਹ, ਮੱਤਨਯਾਹ, ਬਸਲੇਲ, ਿਬੰਨੂਈ, ਅਤੇ ਮਨ੍ਨਸ਼ਹ।
31 ਹਾਰੀਮ ਦੇ ਉਰ੍ਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅਲੀਅਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਿਯਸੀਯਾਹ,
ਮਲਕੀਯਾਹ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨ। 32 ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਮੱਲੂਕ ਅਤੇ
ਸਮਰਯਾਹ।
33 ਹਾਸ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਮਤਨਈ, ਮੱਤਤਾਹ, ਜ਼ਾਬਾਦ,
ਅਲੀਫਲਟ, ਯਰੇਮਈ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ।
34 ਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਮਾਅਦਈ, ਅਮਰਾਮ, ਊੇਲ, 35

ਬਨਾਯਾਹ, ਬੇਦਯਾਹ, ਕਲੂਹੀ, 36 ਵਨਯਾਹ, ਮਰੇਮੋਬ, ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ, 37

ਮੱਤਨਯਾਹ, ਮੱਤਨਈ, ਅਤੇ ਯਅਸਾਈ,

38 ਿਬਂਨਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ: ਿਸ਼ਮਈ, 39 ਸ਼ਲਮਯਾਹ, ਨਾਥਾਨ,
ਅਦਯਾਹ, 40 ਮਕਨਦਬਈ, ਸ਼ਾਸ਼ਈ, ਸ਼ਾਰਈ, 41 ਅਜ਼ਰੇਲ, ਸਮਰਯਾਹ,
ਮਸਲਯਾਹ, 42 ਸ਼ੱਲੂਮ, ਅਮਰਯਾਹ ਅਤੇ ਯੂਸਫ।
43 ਨਬੋ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਨ; ਯਈੇਲ,
ਮਿਤੱਬਯਾਹ, ਜ਼ਾਬਾਦ, ਜ਼ਬੀਨਾ, ਯਦ੍ਦਈ, ਯੋਏਲ, ਅਤੇ ਬਨਾਯਾਹ।

44 ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆ ਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ।
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ਨਹਮਯਾਹ

ਨਹਮਯਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਕਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹਮਯਾਹ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਸਲੇਵ ਦੇ
ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ (ਨਹਮਯਾਹ) ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ ਿਕਲੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਹ
ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 20ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ’ਚ ਸੀ। 2 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਸ਼ਨ

ਿਵੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਏ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ ਜੋ ਿਕ ਬਚ ਿਨਕਲੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਝਿਲਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਪੁੱਿਛਆ।

3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ
ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾਂ
ਢਿਹ ਚੁੱਕੀਆ ਂਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹਨ।”

4 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਝੰ ਸੁਿਣਆ, ਮੈਂ ਹੇਠਾ ਂਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਈ ਿਦਨਾ ਂਤਾਈਂ ਸੋਗ
ਮਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ। 5

ਿਫਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ:
“ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਭੈਦਾਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ
ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
6 “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾ ਂਖੁੱਲੇ ਰਿਹਣ ਤਾ ਂਜੋ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਵੱਲ ਜੋ
ਿਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਿਧਆਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾ ਂਭਾਵ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਬਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ
ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ
ਵੀ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। 7 ਅਸਲ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾ,ਂ ਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ।
8 “ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਿਜਸਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਿਕ ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇਮਾਨੀ ਕੋਰਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਂਿਵੱਚ ਿਖੰਡਾਰ
ਦੇਵਾਗਂਾ। 9 ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਉਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ
ਤੀਕ ਵੀ ਿਖੰਡੇ ਹੋਵੋਁ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਵੇਂ ਿਲਆਵਾਗਂਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਨਾਉਂ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।’
10 “ਇਸਰਾਏਲੀ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ
ਜੋਰ ਅਤੇ ਬਲ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੱਬਾ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ। 11 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ,
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਿਬਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾ,ਂ ਸੋ ਤੂੰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਉਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਿਮਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ।”

ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਕੀ ਸੀ।

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ’ਚ ਭੇਜਣਾ

ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 20ਵੇਂ, ਵਰ੍ਹ ੇ ਨੀਸਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਮੈਅ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਿਲਆਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੈਅ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ। ਪਿਹਲਾ ਂਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਇਨੰਾ

ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਸੀ। 2 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਬੀਮਾਰ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਿਕਉਂ ਿਦਖ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? ਮੈਨੂੰ
ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ।”

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਿਗਆ। 3 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਰਆ ਂਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾ ਂਵੀ ਮੈਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੁਗੋ-ਜੁਗ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਇਸ ਲਈ
ਉਦਾਸ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਹਨ ਉਹ
ਬੇਹ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਫਨਾਹ
ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।”

4 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?”
ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਕੀਤੀ। 5 ਿਫਰ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
(ਯਰੂਸ਼ਲਮ) ਿਜੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਹਨ, ਭੇਜ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ
ਉਸ ਸ਼ਿਰਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ”

6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਤ੍ਰਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਂਗਾ?”

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਠਿਹਰਾ
ਿਦੱਤਾ। 7 ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਤਾ ਂਮੈਂ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾ।ਂ ਜੇਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਤਾ ਂਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ
ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾ ਂਦੇ ਨਾਵਾ ਂਤੇ ਿਚੱਠੀਆ ਂਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਿਚੱਠੀਆ ਂਿਵਖਾਕੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਜਾ
ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਜਦ ਤੀਕ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਦਂਾ। 8 ਅਤੇ ਇੱਕ
ਿਚੱਠੀ ਆਸਾਫ ਲਈ ਿਮਲੇ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੱਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਕਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਾਟਕਾ ਂਲਈ, ਨਗਰ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਲਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਈ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹੋਵਾ।ਂ”

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਿਗਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਭ
ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕ੍ਰਪਾਲੂ ਸੀ।

9 ਮੈਂ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾ ਂਕੋਲ ਿਗਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਿਦੱਤੇ ਖਤ ਿਦਖਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਘੁੜ ਸਵਾਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ। 10 ਸਨਬਲਟ ਅਤੇ ਟੋਬੀਯਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਿਕ ਕੋਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਨਬਲਟ ਹੋਰੋਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਟੋਬੀਯਾਹ ਅੰਮੋਨੀ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ।

ਨਹਮਯਾਹ ਵਲੋਂ ਦੀਵਾਰਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ

11 ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਲਈ ਿਰਹਾ। ਫ਼ੇਰ ਰਾਤ
ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਿਨਕਲ ਿਪਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਾਈਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ
ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ। ਓੱਬੇ ਿਜਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 13 ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ
ਅਜਗਰ ਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਇਉਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ
ਢਹੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਕੰਧਾ ਂਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਫਾਟਕਾ ਂਦਾ ਵੀ
ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। 14 ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਂ ਫੁਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ
ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਲਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨੇੜੇ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲੰਘਣ ਿਜੰਨੀ ਥਾ ਂਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
15 ਤਾ ਂਿਫਰ ਇਉਂ ਮੈਂ ਕੰਧਾ ਂਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਵਾਦੀ
ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਆਇਆ। 16

ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਯਹੂਦੀਆ,ਂ ਜਾਜਕਾ,ਂ ਸੱਜਣਾ,
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ
ਸੀ।
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17 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਿਕੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਜੜ ਕੇ ਖੰਡਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ
ਇਸਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗ ’ਚ ਝੁਲਸ ਗਏ ਹਨ। ਚਲੋ ਆਪਾ ਂਮੁੜ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ
ਕੰਧ ਉਸਾਰੀਏ, ਿਫਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

18 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ
ਦਯਾਲੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਿਸਆ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀਆ ਂਸਨ। ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਓ, ਹੁਣ ਆਪਾ ਕੰਮ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ!” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। 19 ਪਰ ਜਦੇਂ ਹੋਰੋਨ ਦੇ ਸਨਬਲਟ ਅਤੇ ਟੋਬੀਯਾਹ ਅੰਮੋਨੀ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਗਸ਼ਮ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?”

20 ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਇਝੰ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਕਾਸ਼
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਾਰਾਗਂੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਬੋ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਿਹੱਸਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ।”

ਕੰਧ ਦੇ ਉਸਾਰੀਏ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦਾ ਨਾ ਂਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਸੀ। ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਜੋ ਿਕ ਜਾਜਕ ਸਨ, ਭੇਡ ਫਾਟਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੂਹੇ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੌਆ ਂਦੇ

ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਨਨੇਲ ਦੇ ਥੰਮ ਤੀਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ।

2 ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਤੋਂ ਅਗਾਹਂ, ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਅਗਾਹਂ, ਇਮਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੱਕੂਰ ਨੇ ਕੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।

3 ਹੱਸਨਾਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੇ ਮੱਛੀ ਫਾਟਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਦੇ
ਸ਼ਤੀਰ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਤੇ
ਿਚਟਕਣੀਆ ਂਅਤੇ ਸਰੀਏ ਲਗਾਏ।

4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਅਗਾਹ ਹਕੋਸ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਊਰੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇਮੋਬ ਨੇ
ਮੁਂਰਮਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਅਗਾਹ ਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੇਜ਼ਬੇਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਬਰਕਯਾਹ ਨੇ
ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ।

ਅਤੇ ਬਆਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਦੋਕ ਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਅਗਾਹਂ, ਤਕੋਈ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ

ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

6 ਯੋਯਾਦਾ ਅਤੇ ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਯੋਯਾਦਾ
ਪਾਸੇਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ ਬਸੋਦਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਤੀਰ
ਿਟਕਾਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬੂਹੇ ਲਗਾਏ। ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਰਵਾਿਜਆ ਂਉੱਤੇ
ਿਚਟਕਣੀਆ ਂਅਤੇ ਸਰੀਏ ਲਾਏ।

7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਅਗਾਹਂ, ਮਲਟਯਾਹ ਿਗਬਓਨੀ ਅਤੇ ਯਾਦੋਨ ਮੇਰੋਨੋਬੀ ਅਤੇ
ਿਗਬਓਨ ਅਤੇ ਿਮਸਪਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪੱਛਮੀ
ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾ ਂਦੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠਾ ਂਸਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

8 ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਹਰਹਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਜੀਏਲ ਨੇ ਮੁਂਰਮਤ ਕੀਤੀ।
ਉੱਜੀਏਲ ਇੱਕ ਸੁਿਨਆਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਹਨਾਨਯਾਹ ਅਤਰ ਬਨਾਉਣ
ਵਾਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਾਰੀਆ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਕੰਧ
ਤਾਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ।

9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਹੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਫਾਯਾਹ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਰਫਾਯਾਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ।

10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਹਰੂਮਫ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਦਾਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਹਸ਼ਬਨਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਹਟੂੱਸ਼ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 11 ਹਰੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਪਹਬ
ਮੋਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਸ਼ੂਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੰਦੂਰ
ਬੁਰਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।

12 ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਹੱਲੋਹੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੂਮ ਨੇ, ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਿਜਲ੍ਹੇ
ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

13 ਹਨੂਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਨੋਆਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆ ਂਨੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਾਿਰਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਤੇ ਿਚਟਕਣੀਆ ਂਅਤੇ ਸਰੀਏ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ 500 ਗਜ਼ ਲੰਬੀ
ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੀਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

14 ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕੀਯਾਹ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ
ਬੈਤ ਹੱਕਾਰਸ ਦੇ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਤੇ ਿਚਟਕਣੀਆ ਂਅਤੇ ਸਰੀਏ
ਲਾਏ।

15 ਕਾਲਾ ਹੋਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੂਨ ਨੇ ਫੁਵ੍ਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੱਲੂਨ ਿਮਸਪਾਹ ਦੇ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਵੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਇਸਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਤੇ ਿਚਟਕਣੀਆ ਂਅਤੇ ਸਰੀਏ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਗ਼
ਦੇ ਕੋਲ, ਿਸਲੋਅਮ ਤਲਾਅ ਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੰਧ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੌੜੀਆਂ
ਤੀਕ ਉਸਾਰੀ ਿਜਹੜੀਆ ਂਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਠਾ ਂਨੂੰ ਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ।

16 ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਅਜ਼ਬੂਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹਮਯਾਹ ਨੇ, ਿਜਹੜਾ ਬੈਤਸੂਰ ਦੇ
ਅੱਧੇ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਦੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਕ
ਅਤੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਤਲਾਅ ਤੀਕ ਅਤੇ ਨਾਇੱਕਾ ਂਦੇ ਘਰ ਤੀਕ ਮੁਰੰਮਤ
ਕੀਤੀ।

17 ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਬਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹੂਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਅਗਾਹਂ, ਹਸ਼ਬਯਾਹ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਵੀ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਿਜਲ੍ਹੇ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਹਸ਼ਬਯਾਹ
ਕਈਲਾਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ।

18 ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭਾਰਵਾ ਂਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੇਨਾਦਾਦ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਬੱਵਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਕਈਲਾਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ।

19 ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਜ਼ਰ ਨੇ, ਜੋ ਿਕ ਿਮਸਪਾਹ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਅਗਲੇ
ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧ ਦੀ ਨੁਕਰ ਤਾਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 20 ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਜ਼ੱਬਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੁਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੀਕ ਕੀਤੀ। 21

ਉਪਰੰਤ ਊਰੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇਮੋਬ ਜੋ ਿਕ ਹੱਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦਾ
ਅਗਲਾ ਿਹੱਸਾ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ
ਆਖੀਰ ਤੀਕ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 22 ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਉਸ
ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।

23 ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਹਸ਼ੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰੰਮਤ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਨਨਯਾਹ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਆਸ਼ੇਯਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।

24 ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਹੇਨਾਦਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬੰਨੂਈ ਨੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਮੋੜ ਤੀਕ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਨੁਕਰ ਤੀਕ, ਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।

25 ਊਜ਼ਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਲਾਲ ਨੇ ਉਸ ਮੋੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦਰਬਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਤੀਕ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਮਿਹਲ ਦੇ
ਅਗੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਪਲਾਲ ਤੋਂ ਅਗਾਹ, ਪਰੋਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਪਦਾਯਾਹ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।

26 ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਉਫਲ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਲ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਕੀਤੀ।

27 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਕੋਈਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਫਲ
ਦੀ ਕੰਧ ਤੀਕ ਕੰਧ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।

28 ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਜਾਜਕ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਮ੍ਹਣੀ ਕੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 29 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਮੰੇਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸਾਦੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਅਗਲੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਸੱਕਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਆਯਾਹ
ਨੇ ਕੀਤੀ।

30 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਲਮਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨਨਯਾਹ ਅਤੇ ਹਾਨੂਨ, ਸਾਲਾਫ
ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।
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ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅਗਲੇ
ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 31 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਲਕੀਯਾਹ, ਸੁਿਨਆਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਦੀ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਵਪਾਰੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਦੀ ਅਤੇ ਨੁਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। 32

ਸੁਿਨਆਰਾ ਂਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆ ਂਨੇ ਨੁਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰੋ ਭੇਡ ਫ਼ਾਟਕ
ਤੀਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ।

ਸਨਬੱਲਟ ਅਤੇ ਟੋਬੀਯਾਹ

ਜਦੋਂ ਸਨਬੱਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ
ਗੁੱਸਾ ਆ ਿਗਆ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਕੀਤਾ। 2 ਸਨਬੱਲਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਜਹੇ ਯਹੂਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕਲੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਗਂੇ?
ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਸੁਆਹ ਤੇ
ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ’ਚ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸੱਕਦੇ। ਿਕਉਂ
ਿਕ ਇਹ ਤਾ ਂਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ।”

3 ਟੋਬੀਯਾਹ ਅੰਮੋਨੀ ਵੀ ਸਨਬੱਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਟੋਬੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੀ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲੰੂਬੜੀ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ
ਗਈ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।”

4 ਨਹਮਯਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਸਾਡੀ ਅਰਜੋਈ ਸੁਣ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਨਬੱਲਟ ਅਤੇ
ਟੋਬੀਯਾਹ ਸਾਡੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆ ਂਨੂੰ ਮੁੜ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੁਆਰਾ ਫ਼ੜਵਾ ਕੇ ਕੈਦੀਆ ਂਵਾਗਂ
ਦੂਸਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। 5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੁਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਮੁਆਫ਼
ਨਾ ਕਰੀਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਰਈਆਂ
ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਢਾਿਹਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

6 ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ
ਉਚਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਬੋ ਤੀਕ ਤਾ ਂਹੀ ਕਰ
ਸੱਕੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤਹੇ ਿਦਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

7 ਪਰ ਸਨਬੱਲਟ, ਟੋਬੀਯਾਹ, ਅਰਬੀਆ,ਂ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਅਤੇ ਅਸ਼ਦੋਦੀਆ ਂਨੇ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਥਾਵਾ ਂਿਜੱਥੇ ਕੰਧ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸੱਕਦੇ
ਸਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧ ਆਇਆ। 8

ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਉਲਝਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 9 ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਲਈ ਦਰਬਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਤਾ ਂਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸੱਕੀਏ।

10 ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਵਕਤ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਂਦਾ
ਬਲ ਹੁਣ ਘਟਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਕੱ ਗਏ ਹਨ, ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਲਬਾ
ਤੇ ਗਰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 11 ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਯਹੂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜਾਂ
ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਆਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਵਾਗਂੇ। ਇਝੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਗਂੇ।’”

12 ਇਉਂ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੇੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਸ
ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਿਜੱਧਰ ਵੀ ਮੂੰਹ
ਫੇਰੋ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।”

13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੀਿਵਆ ਂਬਾਵਂਾ ਂਿਵੱਚ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਖੁਿਲਆ ਬਾਵਂਾ ਂਿਵੱਚ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਬਰਛੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਮਾਨਾ ਂਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ। 14 ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿਬਤੀ ਨੂੰ ਪਰੱਿਖਆ ਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜਣਾ,ਂ ਹਾਕਮਾ ਂਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਕੇ ਆਿਖਆ,
“ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ! ਯਹੋਵਾਹ
ਸੁਆਮੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ,ਂ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ
ਧੀਆ ਂਖਾਿਤਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਔਰਤਾ ਂਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

15 ਤਦ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਾਰੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਵਉਂਤ
ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰਣ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਲੱਗ ਗਏ। ਇਉਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਜੁਂਮੇ ਲੱਗਾ ਸੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਿਗਆ। 16 ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ
ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਅਸਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆ ਂਨੇ
ਬਰਿਛਆ,ਂ ਢਾਲਾ,ਂ ਧਨੁੱਥਾ ਂਅਤੇ ਕਵਚਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਬਆਰ ਬੰਦ
ਕਰ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ
ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 17 ਕਂਧ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਜਾਰ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵੱਚ ਸਸਤਰ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 18 ਅਤੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਰੱਖ ਕੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰਦੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਤ੍ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। 19 ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ,ਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੰਧ ਉੱਪਰ
ਿਖੱਲਰੇ ਹੋਏ ਹਾ।ਂ 20 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਉਸੇ
ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਬਾਵਂੇਂ ਇੱਕਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂੇ ਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ।”

21 ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਅੱਧੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਛੀਆ ਂਥੰਮੀ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਿਕਰਣ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਤਾਰੇ ਿਨਕਲਣ ਤੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ।

22 ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ: “ਹਰ ਕੰਧ ਉਸਾਰਣ ਵਾਲਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਉਹ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।”
23 ਇਉਂ ਸਾਡੇ ਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮਦਦਗਾਰ ਜਾ ਂਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਇਉਂ ਹਰ
ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾ ਂਸਿਹਤ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ ਇੱਬੋ ਤੀਕ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾ ਂਸਮੇਤ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
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ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ
ਭਰਾਵਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੋ ਕਈਆ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਧੀਆ ਂਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਸੋ

ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
3 ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ,

ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਘਰ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ
ਿਮਲ ਸੱਕੇ।”

4 ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਤੇ
ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ਾ ਂਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰ ਵੀ ਚੁਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਅਸਮਰੱਥ ਹਾ,ਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰ ਨੂੰ ਅਦਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ
ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। 5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਭਲੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਭਲੇ ਹਨ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਧੀਆ ਂਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆ ਂਨੇ ਤਾਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਬੇਵੱਸ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾ।ਂ”

6 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੋਧ ਚਿੜ੍ਹਆ।
7 ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ
ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।” ਿਫਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਭਾ ਲਈ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ। 8 ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡੇ ਯਹੂਦੀ ਭਰਾ ਗੁਲਾਮਾ ਂਵਜੋਂ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਿਜੰਨਾ ਕੁ
ਅਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾ ਂਵਜੋਂ ਵੇਚ ਰਹੇ
ਹੋਂ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ।”

ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ
ਸੁਿਝਆ। 9 ਇਉਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤੇ
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ਉਸ ਦਾ ਸਂਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਿਲਆਉਣ। 10 ਮੇਰੇ
ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ
ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੇ ਿਵਆਜ਼ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। 11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੇਤ,
ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼, ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਤਸ਼ਤ ਿਵਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ, ਅਨਾਜ, ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਅਤੇ ਤਾਜੇ
ਤੇਲ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ।”

12 ਤਦ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਨਹਮਯਾਹ, ਅਸੀਂ
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮਂਗਾਗਂੇ
ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਗਂੇ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇਁਗਾ।”

ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਂਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਂਹ ਚੁਕਾਈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਾ ਂਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਣਗੇ। 13 ਫ਼ੇਰ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਉੱਪਰਲੀਆ ਂਤਰੀਜਾ ਂਕੱਢੀਆ ਂਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਿਬਲਕੁਲ
ਇਝੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਹਲਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਿਰਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਇਝੰ
ਹੀ, ਉਹ ਿਹਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਮੈਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਿਮਲ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਆਮੀਨ!” ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਸਤਤਾ ਂਗਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਿਰਆ ਂਕੀਤਾ।

14 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸਾ,ਂ
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆ ਂਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਧਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 20 ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੀਕ ਯਹੂਦਾਹ
ਿਵੱਚ 12ਵਰ੍ਹ ੇ ਰਾਜਪਾਲ ਿਕਹਾ। 15 ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ, ਓਬੋਁ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਜਉਣ ਦੁਭ੍ਭਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਉਂਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮੈਅ ਵੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਂਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਜੀਉਣਾ ਦੁਭ੍ਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਦਂਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਗਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। 16 ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਧ ਤੇ
ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕਤ੍ਰ ਹੋਏ ਸਨ।

17 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 150 ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ, ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।
18 ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲਂਗਰ ਛਕੱਦੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਠੁਕੱ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਾ,ਂ ਛੇ ਵੱਧੀਆ ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਵਂਨ-ਸੁਵਂਨੇ ਪੰਛੀ। ਅਤੇ
ਹਰ 10ਵੇਂ ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮੈਅ ਪਰੋਸੀ ਜਾਦਂੀ। ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ
ਕਦੇ ਉਸ ਖਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜਾ ਹਾਕਮਾ ਂਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ
ਔਖਾ ਸਮਾ ਂਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। 19 ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਮੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ।

ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ

ਤਾ ਂਸਨਬੱਲਟ, ਟੋਬੀਯਾਹ, ਗਸ਼ਮ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਮੈਂ ਕੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਿਵੱਬ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫਾਟਕਾ ਂਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਸਨ। 2 ਤਾ ਂਸਨਬੱਲਟ ਅਤੇ ਗਸ਼ਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, “ਓ
ਨਹਮਯਾਹ! ਆ ਆਪਾ ਂਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਓਨੋ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਕਪਰੀਯਾਹ ਦੇ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੀਏ।” ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।

3 ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, “ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਕੇ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਖਾਿਤਰ, ਕੰਮ ਿਕਉਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

4 ਸਨਬੱਲਟ ਅਤੇ ਗਸ਼ਮ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੁਹਰਾਇਆ। 5 ਤਾ ਂਪੰਜਵੀ ਵਾਰ ਸਨਬੱਲਟ ਨੇ ਉਹੀ
ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਬਨਾ ਂਮੋਹਰ
ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਿਚੱਠੀ ਵੀ ਸੀ। 6 ਉਸ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਇਉਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ:

“ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਹ ਰਹੇ
ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਿਮਲ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਤਾ ਂਇਹ ਵੀ
ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਨਵਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। 7 ਅਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਕ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ‘ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।’
“ਸੋ ਹੁਣ ਨਹਮਯਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤਰਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਅਤੇ
ਆਪਾ ਂਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਿਠਆ ਂਬੈਠ ਕੇ ਿਵੱਚਾਰ ਕਰੀਏ”

8 ਤਾ ਂਮੈਂ ਸਨਬੱਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਜਵਾਬ ਭੇਿਜਆ, “ਜੋ ਤੂੰ ਆਖ ਿਰਹਾਂ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵੱਚ
ਬਣਾਇਆ।”

9 ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਸਰਫ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਇਉਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, “ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰਾਗਂੇ ਤਾ ਂਉਹ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਉਂ ਕੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇੁਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼।”
10 ਇੱਕ ਿਦਨ, ਮੈਂ ਮੁਹੇਯਟਬੇਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਦਲਾਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ

ਸਮਆਯਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਿਗਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਈਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,

“ਨਹਮਯਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲ। ਚੱਲ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਬੂਹੇ ਭੇੜ ਲਈਏ। ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ
ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਗੇ।”

11 ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਭੱਜ ਜਾਣਾ
ਠੀਕ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਿਕਵੇਂ
ਿਜਉਂ ਸੱਕਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂਾ।”

12 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਿਕ ਕੀ ਸਿਬਤੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਸਨਬਲਟ ਅਤੇ ਟੋਬੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਲਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਤਾ ਂਿਕ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾ ਂਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਾ।ਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਂਦੇ
ਸੱਕੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਕਣ।

14 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਟੋਬੀਯਾਹ ਅਤੇ ਸਨੱਬਲਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੰਮ
ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਨੋਆਦਯਾਹ ਨਬੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ
ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ!

ਕੰਧ ਦਾ ਸਂਪੂਰਣ ਹੋਣਾ

15 ਇਉਂ ਅਲੂਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 25ਵੇਂ ਿਦਨ, ਕੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਂਪੂਰਣ ਹੋ ਗਈ
ਸੀ। ਇਸ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਦਆ ਂ52 ਿਦਨ ਲੱਗੇ। 16 ਤਾ ਂਸਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ
ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ
ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੌਸਲੇ ਢਿਹ ਗਏ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ
ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਿਕ ਕੰਧ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਚੱਠੀਆ ਂਟੋਬੀਯਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਟੋਬੀਯਾਹ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਚੱਠੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਸੀ। 18 ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਲਰਾਰ ਕੀਤ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਟੋਬੀਯਾਹ ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਆਰਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਹਾਨਾਨ ਨੇ ਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 19 ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆ ਂਿਸਫ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਟੋਬੀਯਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾ ਂਬਾਰੇ ਖਬਰ ਿਦੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ
ਟੋਬੀਯਾਹ ਮੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਿਚੱਠੀਆ ਂਭੇਜਦਾ ਿਰਹਾ।

ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਫ਼ਾਟਕ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਲੋਕ
ਜੋ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਸਨ, ਧਾਰਿਮਕ ਗਵਈਏ, ਅਤੇ
ਲੇਵੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ

ਹਨਾਨੀ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਹਾਕਮ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਨਨਯਾਹ ਨਾਂ
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ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਕਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਇਸ ਲਈ
ਚੁਿਣਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਬੜਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ
ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। 3 ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਦ ਤੀਕ ਿਤੱਖੀ ਧੁੱਪ
ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਆਵੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਨਾ ਖੋਿਲਓ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਦਰੇ ਲਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਟਕਾਿਣਆ ਂਤੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਦੇ ਨੇੜ ਤੇੜ ਹੀ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੋ।”

ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ

4 ਹੁਣ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਧੇਰੇ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਬੋੜੇ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੀਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਬਣੇ ਸਨ। 5 ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਵਾ।ਂ ਤਾ ਂਮੈਂ ਸੱਜਣਾ,ਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਮਲੀ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ
ਪਿਹਲਾ ਂਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕੁਝ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਿਮਿਲਆ:

6 ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ ਿਨਕਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ
ਸਨ। ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀ
ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਮੁੜ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਗਰਾ ਂਨੂੰ ਪਰਤ ਿਗਆ। 7 ਇਹ ਲੋਕ
ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਨਾਲ ਪਰਤੇ: ਯੇਸ਼ੂਆ, ਨਹਮਯਾਹ, ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਰਅਮਯਾਹ, ਅਤੇ
ਨਹਮਾਨੀ ਮਾਰਦਕਈ, ਿਬਲਸ਼ਾਨ, ਿਮਸਪਰਬ, ਿਬਗਵਈ, ਨਹੂਮ ਅਤੇ
ਬਅਨਾਹ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਪਰਬ, ਿਬਗਵਈ ਨਹੂਮ ਅਤੇ ਬਅਨਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਨਾਓਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਹਨ।

8 ਪਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ 2,172
9 ਸ਼ਫ਼ਟਯਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 372
10 ਆਰਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 652
11 ਪਹਬ-ਮੋਆਬ ਤੋਂ ਿਕ ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀ 2,818
12 ਏਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 1,254
13 ਜ਼ੱਤੂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 845
14 ਜ਼ੱਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 760
15 ਿਬੰਨੂਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 648
16 ਬੇਬਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਵੱਚੋਂ 628
17 ਅਜ਼ਗਾਦ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ, 2,322
18 ਅਦੋਨੀਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 667
19 ਿਬਗਵਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 2,067
20 ਆਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 655
21 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਟੇਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਮਨੁੱਖ
ਸਨ 98
22 ਹਾਸ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 328
23 ਬੇਸਾਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 324
24 ਹਾਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 112
25 ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 95
26 ਬੈਤਲਹਮ ਤੇ ਨਟੋਫਾਹ ਦੇ ਨਗਰਾ ਂਤੋਂ 188
27 ਅਨਾਬੋਬ ਨਗਰ ਿਵੱਚੋਂ 128
28 ਬੈਤ ਅਜ਼ਮਾਵਖ ਨਗਰ ਿਵੱਚੋਂ 42
29 ਿਕਰਯਬ ਯਆਰੀਮ, ਕਫੀਰਾਹ ਅਤੇ ਬੇਰੋਯ, ਨਗਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ
ਿਗਣਤੀ 743
30 ਰਾਮਾਹ ਅਤੇ ਗ਼ਬਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 621
31 ਿਮਕਮਾਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ 122
32 ਬੈਤ-ਏਲ ਅਤੇ ਅਈ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ 123
33 ਨਬੋ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 52
34 ਏਲਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 1,254

35 ਹਾਰੀਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 320,
36 ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 345
37 ਲੋਦ, ਹਾਦੀਦ ਅਤੇ ਓਨੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ 721
38 ਸਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 3,930

39 ਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਵੇਂ ਸੀ:
ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਘਰੋ ਯਦਅਯਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 973
40 ਈਮੇਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 1,052
41 ਪਸ਼ਹੂਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 1,247
42 ਹਾਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 1,017

43 ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੀ:
ਯੇਸ਼ੂਆ ਤੋਂ ਕਦਮੀਏਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਦਵਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ 74

44 ਗਵਈਇਆ ਂਿਵੱਚੋਂ:
ਅਸਾਫ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ 148

45 ਦਰਬਾਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਵੇਂ ਸੀ:
ਸੱਲੁਮ, ਆਟੇਰ ਟਲਮੋਨ, ਅੱਕੂਬ, ਹਟੀਟਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਬਾਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ 138

46 ਮੰਦਰ ਦੇ ਖਾਸ ਸੇਵਕ ਸਨ:
ਸੀਹਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ, ਹਸੁਫਾ ਅਤੇ ਟੱਬਾਓਬ,
47 ਕੇਰੋਸ, ਸੀਆ ਅਤੇ ਪਾਦੋਨ ਦੀ ਵਂਸ,
48 ਲਬਾਨਾਹ, ਹਗਾਬਾ ਅਤੇ ਸਲਮਾਈ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ
49 ਹਨਾਨ, ਿਗੱਦੇਲ ਅਤੇ ਗਾਹਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
50 ਰਅਯਾਹ, ਰਸੀਨ ਅਤੇ ਨਕੋਦਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
51 ਗੱਜ਼ਾਮ, ਉਜ਼ਾ, ਪਾਸੇਹ,
52 ਬੇਸਈ, ਮਊਨੀਮ ਅਤੇ ਨਫੀਸ਼ਸੀਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
53 ਬਕਬੂਕ, ਹਕੂਫਾ ਅਤੇ ਹਰਹੂਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
54 ਬਸਲੀਬ, ਮਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
55 ਬਰਕੋਸ, ਸੀਸਰਾ ਅਤੇ ਬਾਮਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
56 ਨਸੀਅਹ ਅਤੇ ਹਟੀਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ।

57 ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਿਵੱਚੋਂ:
ਸੋਟਈ, ਸੋਫਰਬ ਅਤੇ ਪਰੀਦਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
58 ਯਅਲਾਹ, ਦਰਕੋਨ ਅਤੇ ਿਗਦ੍ਦੇਲ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
59 ਸ਼ਫਟਯਾਹ, ਹਟ੍ਟੀਲ, ਫੋਕਰਬ ਸਬਾਈਮ ਅਤੇ ਆਮੋਨ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ,
60 ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀ 392.
61 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇਲਮਲਹ, ਤੇਲ ਹਰਸ਼ਾ, ਕਰੂਬ ਅਦੋਨ ਅਤੇ

ਇਮੰੇਰ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ ਿਕ
ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ।

62 ਦਲਾਯਾਹ ਟੋਬੀਯਾਹ ਅਤੇ ਨਕੋਦਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ
ਸਨ 642

63 ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ:
ਹਾਬਾਯਾਹ, ਹੱਕੋਜ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਬਰਿਜ਼ਲਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸਨ, (ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਬਰਿਜ਼ਲਈ ਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਵਆਹ
ਲੈਂਦਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਬਰਿਜ਼ਲਈ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।)
64 ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਵਂਸਾਵਲੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ,

ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਖੇ
ਜਾਜਕ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਯੋਗ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 65

ਤਾ ਂਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ
ਖਾਣ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਰੀਮ ਅਤੇ ਬੁਂਮੀਮ ਵਾਲਾ ਜਾਜਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲਵੇ
ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ।

66 ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ’ਚ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ 42,360 ਸੀ।
7,337 ਦਾਸ ਦਾਸੀਆ ਂਇਸ ਿਗਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨ ਜੋ ਸੂਚੀ ਿਚਚ੍ਚ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ 245 ਗਾਇੱਕ ਅਤੇ ਗਾਇੱਕਾਵਾ ਂਵੀ ਸਨ। 68

ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ 736 ਘੋੜੇ, 245 ਖੱਚਰਾ,ਂ 435 ਊਠ ਅਤੇ 6,720 ਗਧੇ ਸਨ।
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70 ਕੁਝ ਘਰਾਿਣਆ ਂਨੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ
1,000 ਦਰਮ ਸੋਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਿਦੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ 50 ਬਾਟੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਵਾਸਤੇ
530 ਕਮੀਜਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ 71 ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ 20,000 ਦਰਹਮ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 2,200 ਮਾਨੇਹ ਚਾਦਂੀ
ਿਦੱਤੀ। 72 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ 20,000 ਦਰਮ ਸੋਨਾ, 2,000 ਮਾਨੇਹ
ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ 67 ਕਮੀਜਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ

73 ਇਉਂ ਜਾਜਕ, ਲੇਵੀ, ਦਰਬਾਨ, ਗਵਈਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਮੰਦਰ ਦੇ
ਸੇਵਕਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਗਏ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੱਤਵਾ ਂਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-
ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ।

ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਿਬਵਸਬਾ ਪੜ੍ਹੀ

ਇਉਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਲ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਿਦਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਅਜ਼ਰਾ ਿਲਖਾਰੀ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ

ਿਕਹਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 2 ਤਾਂ
ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਿਬਵਸਬਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾ,ਂ
ਮਰਦਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਸੁਣ
ਅਤੇ ਸਮਝ ਸੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। 3 ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼
ਿਵੱਚ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਦੁਿਪਹਰ ਤਾਈ ਪਿੜ੍ਹਆ, ਅਜ਼ਰਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਲ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਬਵਸਬਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ।

4 ਫ਼ੇਰ ਅਜ਼ਰਾ ਿਲਖਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ
ਇਸ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਮੱਤੀਬਯਾਹ, ਸ਼ਮਆ, ਅਨਾਯਾਹ, ਊਰੀਯਾਹ, ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਮਆਸੇਯਾਹ
ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਦਾਯਾਹ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ, ਮਲਕੀਯਾਹ, ਹਾਸ਼ੁਮ,
ਹਸਬਦ੍ਦਾਨਾਹ, ਜਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ ਸਨ।

5 ਤਾ ਂਅਜ਼ਰਾ ਿਲਖਾਰੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਿਲ੍ਹਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਾ ਿਵਖਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਉੱਚੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।
ਿਜਓਁ ਹੀ ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਿਬਵਸਬਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। 6

ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਤਾਹਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਕਹਾ “ਆਮੀਨ!
ਆਮੀਨ!” ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ।

7 ਯੇਸ਼ੂਅ, ਬਾਨੀ, ਸੇਰੇਬਯਾਹ, ਯਾਮੀਨ, ਅੱਕੂਬ, ਸ਼ਬਬਈ, ਹੋਦੀਯਾਹ,
ਮਅਸੇਯਾਹ, ਕਲੀਟਾ, ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਹਨਾਨ ਅਤੇ ਪਲਾਯਾਹ ਲੇਵੀ
ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਬਵਸਬਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਬਾਈਁ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਿਬਵਸਬਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਉਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸਮਝ
ਸੱਕਣ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਚਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਮਝੀ ਪੈ ਜਾਵੇ।

9 ਤਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹਮਯਾਹ, ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਿਲਖਾਰੀ, ਅਤੇ ਲੇਵੀ
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਖਾਸ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਨ3 ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾ ਂਰੋਣਾਂ
ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!” ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ
ਆਿਖਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਬਵਸਬਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ।

10 ਨਹਮਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਵੱਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਅਤੇ
ਿਮੱਠੀ ਮੈਅ ਪੀਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦਓ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖਾਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ
ਹੋਵੇਗੀ।”

11 ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਤਂ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਿਵਸ਼ੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ।”

12 ਤਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਹੋਰਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਂਨਤਾਮਈ ਪਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ

ਭੇਿਜਆ। ਅਖੀਰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਸਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈਆ।ਂ

13 ਿਫਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ, ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਆਗੂ, ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ
ਅਜ਼ਰਾ ਦੇ ਿਗਰਦ ਿਬਵਸਬਾ ਦੇ ਬਚਨ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕਤ੍ਰ ਹੋ ਗਏ।

14 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਬਵਸਬਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਲੱਿਭਆ: ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਰਬ ਲਈ
ਆਸਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾ ਂਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ: “ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ
ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆ,ਂ ਮਿਹਂਦੇ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ,ਂ ਖਜੂਰ ਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਅਤੇ
ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਆਸਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਟਿਹਣੀਆ ਂਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਿਜਵੇਂ ਿਬਵਸਬਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਇਹ ਉਵੇਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

16 ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਟਿਹਣੀਆ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡੇਰੇ
ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਹੀ ਛੱਤਾ ਂਅਤੇ ਿਵਹਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਡੇਰੇ ਜਲ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਅਫਰਾਈਮ
ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਖੁਲੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। 17 ਜਲਾਵਤਨੀਆ ਂਦੀ ਸਭਾ
ਨੇ, ਿਜਹੜੇ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ
ਹੀ ਰਹੇ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਿਦਨ ਤੀਕ ਕਦੇ ਵੀ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਇਝੰ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ।

18 ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ ਤੀਕ, ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਬਵਸਬਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਹੋਜ਼ ਪਿੜ੍ਹਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਬ ਨੂੰ ਿਬਵਸਬਾ
ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤ ਿਦਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਭਾ ਹੋਈ।

ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ

ਿਫਰ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 24ਵੇਂ ਿਦਨ, ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਇੱਕਸਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਆਪਣਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸੋਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾ ਂਤੇ ਧੂੜ ਪਾ ਲਈ। 2

ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸੱਚੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਤੋਂ
ਅੱਡ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀਆ ਂਦੁਸ਼ਟਤਾਵਾ ਂਨੂੰ
ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। 3 ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਿਤੰਨ ਘਂਟੇ ਖੜੋਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪਿੜ੍ਹਆ। ਿਫਰ ਹੋਰ ਿਤੰਨਾ ਂਘਂਿਟਆਂ
ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ।

4 ਫ਼ੇਰ ਯੇਸ਼ੂਆ, ਬਾਨਈ, ਕਦਮੀਏਲ, ਸ਼ਬਨਯਾਹ, ਬੁਂਨੀ, ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ, ਬਾਨੀ,
ਅਤੇ ਕਨਾਨੀ ਲੇਵੀਆ ਂਦੀਆ ਂਪੌੜੀਆ ਂਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਰੋਏ। 5 ਫੇਰ ਲੇਵੀਆ,ਂ ਯੇਸ਼ੂਆ,
ਕਦਮੀਏਲ, ਬਾਨੀ, ਹਸ਼ਬਨਯਾਹ, ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ, ਹੋਦੀਯਾਹ, ਸ਼ਬਨਯਾਹ ਅਤੇ
ਪਬਹਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਿਦਓ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ।
“ਤੇਰੇ ਪਰਤਾਪਮਈ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ।
ਤੇਰਾ ਨਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਅਸੀਸਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਉਸਤਤਾ ਂਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਹੋਵੇ।

6 ਿਸਰਫ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ!
ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

ਤੂੰ ਹੀ ਅਕਾਸ਼ਾ,ਂ ਉੱਚੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸਭ ਵਸਤਾ ਂਸਾਜੀਆ ਂਹਨ।

ਤੂੰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਉਤ੍ਰਤਲੀਆਂ
ਜੀਿਵਤ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਤੂੰ ਹੀ

ਸਮੁੰਦਰਾ ਂਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਝੁਕ ਕੇ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7 ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ,

ਤੂੰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਦੀਆ ਂਦੇ ਊਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ
ਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਉ ਅਬਰਾਹਾਮ ਰੱਿਖਆ।

8 ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ
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ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਾਨੀਆ ਂਿਹੱਤੀਆ ਂਅਤੇ
ਅੰਮੋਰੀਆ ਂਫਿਰਜ਼ੀਆ ਂਯ੍ਯਬੂਸੀਆ ਂਅਤੇ ਿਗਰਗਾਸ਼ੀਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ

ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।
ਤੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਿਨਭਾਇਆ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈਂ।

9 ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖੀ ਵੇਿਖਆ
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ।

10 ਤੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਅਜੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ।

ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਸਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਵੱਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਤਸ਼ਠਾ
ਬਣਾਈ ਜੋ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

11 ਤੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚਲੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ।

ਤੂੰ ਿਮਸਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੂੰਘਾਈਆ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ਸਾ
ਿਦੱਤਾ,

ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਰੋਧਵਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ।
12 ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ
ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕੀ ਿਜੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਗਏ।
13 ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉੱਤਿਰਆ।
ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆਂ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੇ ਿਨਆਉਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆ ਂਿਬਵਸਬਾਂ
ਅਤੇ ਚੰਗੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ।

14 ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਦਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਿਬਧੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਬਵਸਬਾ ਂਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

15 ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸਨ,
ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਿਦੱਤਾ।

ਉਹ ਿਪਆਸੇ ਸਨ
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ

ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਆਿਖਆ,
‘ਆਓ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਵੋ!’

ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਸੀ।
16 ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਹਂਕਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਰਜ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਉਹ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣ ਗਏ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਠਾਨ ਲਈ।

“ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਜੋ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਾ,
ਜੋ ਿਮਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਦਯਾਲੂ ਹੈ,

ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ,
ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਿਤਆ।
18 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਪਘਲੀ ਹੋਈ ਧਾਤ ਤੋਂ ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
‘ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ।’

19 ਤੂੰ ਤਾ ਂਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਨਾਮਂਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦਯਾਲੂ ਹੈਂ।

ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ।
◌ੱਬਦ੍ਦਲ ਦਾ ਥੰਮ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਹ
ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨੋ ਨਾ ਹਿਟਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

20 ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਆਣੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੇਕ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ।
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹਾ ਂਤੋਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ,

ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਪਆਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
21 ਚਾਲੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ।
ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਘਸੇ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ।

22 ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਦੱਤੇ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜੱਥੇ ਬੋੜੇ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਰਿਹਂਂਦੇ

ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਹੋਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਓਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ।

23 ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲੇ ਤਾਿਰਆ ਂਵਾਗਂ ਵੱਧਾਇਆ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਲਆਇਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ।

24 ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਆਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਿਲਆ।
ਤੂੰ ਕਨਾਨੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕਰ ਸੱਕਣ।

25 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੰਧਾ ਂਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਅਤੇ
ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭਰੇ-ਭਰਾਏ

ਅਤੇ ਸਜੇ-ਸਜਾਏ ਘਰ ਿਮਲ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਿਤਆਰ ਕਂੁਡ ਿਮਲ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼,
ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਫ਼ਲਾ ਂਨਾਲ ਲਦ੍ਦੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਿਮਲ

ਗਏ।
ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਢੱਡ ਆਫ਼ਰ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਟੇ ਹੋਦੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੀ ਚੰਿਗਆਈ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਨੰਿਦਤ ਕੀਤਾ।
26 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਵਿਗਆ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਿਪੱਠਾ ਿਪੱਛੇ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੀਆ ਂਿਸੱਖੀਆ ਂਨੂੰ ਅਣਦੇਿਖਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ

ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੜੇ ਿਭਆਨਕ ਕਾਰਜ਼ ਕੀਤੇ।

27 ਸੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੇ ਹੱਖੀ ਪਾ ਿਦੱਤਾ।
ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ

ਜਦੋਂ ਿਬਪਤਾ ਪਈ ਤਾ ਂਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ
ਤੇ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ।

ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਿਦਆਲੂ ਹੈਂ
ਆਪਣੀ ਿਦਆਲਤਾ ਕਾਰਣ ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਿਜਆ।
ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

28 ਿਫ਼ਰ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਚੈਨ ਿਮਿਲਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਦੀ ਕੀਤੀ।

ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਹੱਬੀ ਫਢ਼ ਿਦੱਤਾ,
ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹਰਾਉਣ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪੁਕਾਰ ਅਕਾਸ਼
ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ।

ਤੇ ਇਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਿਦਆਲਤਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਕੀਤੀ।

29 ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਬਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲਈ ਆਿਖਆ,
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਹਂਕਾਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਮੰਿਨਆ।

ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਭਾਉਂਦਾ, ਉਹ
ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
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ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਿਜ਼ੱਦੀ ਅੜੀਅਲ ਸਨ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਿਪੱਠ ਕਰ ਲਈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ।

30 “ਪਰ ਤੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੀਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਧੀਰਜਵਾਨ ਿਰਹਾ।
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਦੁਆਰਾ ਨਬੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ।

ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ।
ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੂਜੀਆ ਂਧਰਤੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ।

31 “ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨੰਾ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈਂ
ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ

ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਨਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਹੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਿਕਰਪਲੂ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੈ।

32 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮਹਾਨਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ!
ਤੂੰ ਭੈਦਾਇੱਕ ਤੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈਂ!

ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਖਦੈਁ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈਂ!
ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਆਈਆ।ਂ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਹਾ,ਂ
ਆਗੂਆ,ਂ ਜਾਜਕਾ,ਂ ਨਬੀਆ,ਂ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਕ

ਆਈਆ ਂਹਨ!
33 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕੀਤਾ।

34 ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ,ਂ ਆਗੂਆ,ਂ ਜਾਜਕਾ ਂਤੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਅਤੇ
ਤੇਰੀਆ ਂਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ।

35 ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਰਾਜ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ,

ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਬਦਕਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਨਾ ਟਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇਰੀ ਹਰ ਰਿਹਮਤ ਨੂੰ ਭੋਿਗਆ
ਤੇ ਮਾਿਣਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜ਼ਰੱਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਖੁਸ਼ੀਆ ਂਮਾਣੀਆ ਂਖੁਲ੍ਹੀਆ ਂਥਾਵਾਂ
ਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਟਲੇ।

36 ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ
ਅਤੇ ਚੰਿਗਆਈ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੱਕਣ।

37 ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਬੜੀ ਉਪਜਾਉ ਹੈ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਰਾਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇਹ ਫ਼ਸ਼ਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਲੀ
ਗਈ।

ਉਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾ ਂਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ
38 “ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਬਦਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾ ਂਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ
ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਲੇਵੀ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਇਹ
ਹਨ:
ਰਾਜਪਾਲ ਨਹਮਯਾਹ ਹਕਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ।

2 ਸਰਾਯਾਹ, ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ, 3 ਪਸ਼ਹੂਰ, ਅਮਰਯਾਹ ਅਤੇ
ਮਲਕੀਯਾਹ, 4 ਹੱਟਸੂ਼, ਸਬਨਯਾਹ ਅਤੇ ਮੱਲੂਕ, 5 ਹਾਿਰਮ, ਮਰੇਮੋਬ,
ਓਬਦਯਾਹ, 6 ਦਾਨੀਏਲ, ਿਗਨਬੋਨ ਅਤੇ ਬਾਰੂਕ, 7 ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ, ਅਬੀਯਾਹ
ਅਤੇ ਮੀਯਾਮੀਨ, 8 ਮਅਜ਼ਯਾਹ, ਿਬਲਗਈ ਅਤੇ ਸਮਆਯਾਹ। ਇਹ ਜਾਜਕ
ਸਨ।
9 ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ

ਨਾਉਂ ਇਉਂ ਹਨ:
ਅਜ਼ਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਹੇਨਾਦਾਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬੰਨੂਈ,
ਕਦਮੀਏਲ, 10 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਬੀ ਲੇਵੀ: ਸ਼ਬਨਯਾਹ, ਹੋਦੀਯਾਹ, ਕਲੀਟਾ,

ਪਲਾਯਾਹ, ਹਨਾਨ, 11 ਮੀਕਾ, ਰਹੋਬ ਅਤੇ ਹਸ਼ਬਯਾਹ, 12 ਜ਼ੱਕੂਰ
ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਯਾਹ, 13 ਹੋਦੀਯਾਹ, ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬਨੀਨੂ।
14 ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਸ ਮੋਹਰ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ

ਨਾਵਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਇਉਂ ਹੈ:
ਪਰਓਸ਼, ਪਹਬਮੋਆਬ ਏਲਾਮ, ਜ਼ੱਤੂ, ਬਾਨੀ, 15 ਬੁਂਨੀ, ਅਜ਼ਗਾਦ, ਬੇਬਾਈ,
16 ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਿਬਗਵਈ, ਆਦੀਨ, 17 ਆਟੇਰ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ
ਅਜ਼ੂਰ੍ਰ, 18 ਹੋਦੀਯਾਹ, ਹਾਸ਼ੁਮ ਅਤੇ ਬੇਸਾਈ, 19 ਹਾਰੀਫ਼, ਅਨਾਬੋਬ,
ਨੇਬਾਈ, 20 ਮਗਪੀਆਸ਼, ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ ਅਤੇ ਹੇਜ਼ੀਰ, 21 ਮਸ਼ੇਜ਼ਬੇਲ, ਸਾਦੋਕ,
ਯਦ੍ਦੂਆ, 22 ਪਲਟਯਾਹ, ਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਅਨਾਯਾਹ, 23 ਹੋਸ਼ੇਆ,
ਹਨਨਯਾਹ, ਹੱਸ਼ੂਬ, 24 ਹੱਲੋਹੇਸ਼, ਿਪਲਹਾ, ਸ਼ੋਬੇਕ, 25 ਰਹੂਮ, ਹਸ਼ਬਨਾਹ,
ਮਅਸੇਯਾਹ, 26 ਅਹੀਯਾਹ, ਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਆਨਾਨ, 27 ਮੱਲੂਕ, ਹਾਰੀਮ
ਅਤੇ ਬਆਨਾਹ।
28 ਇਝੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ

ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਤਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੇ ਉਸ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਭ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾ,ਂ ਿਬਧੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦੀਆ ਂਸਾਖੀ
ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਨ:
ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਜਕ, ਲੇਵੀ, ਦਰਬਾਨ, ਗਵਈਏ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਧਰਤੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ
ਿਲਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਿਰਆ ਂਕਰ ਿਲਆ
ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸੱਕਣ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ,ਂ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਧੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ
ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਇਹ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਾਗਂੇ ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਹੁਕਮਾ,ਂ ਿਨਆਵਾ ਂਅਤੇ ਿਬਧੀਆ ਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਾਲਣ ਕਰਾਗਂੇ।

30 “ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਦਾ ਿਵਆਹ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦਾ ਿਵਆਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨਾਲ ਕਰਾਗਂੇ।

31 “ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਨੇ ਜਾ ਂਹੋਰ ਵਸਤ
ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਉਣ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਉਸ ਖਾਸ ਿਦਨ ਤੇ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ
ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ। ਸੱਤਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਉਗਾਵਾਗਂੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ
ਿਦਆਗਂੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਨ।

32 “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਲੱਤੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹ ੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ
ਸ਼ੈਕਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਭੇਂਟ ਕਰਾਗਂੇ। 33 ਿਦਖਾਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ
ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆ ਂਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਸਬਤਾ,ਂ ਅਮਿਸਆ,
ਿਨਯ੍ਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਪਰਬਾ ਂਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾ,ਂ ਪਾਪ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਜੋ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਅਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹਨ।

34 “ਅਸੀਂ ਜਾਜਕਾ,ਂ ਲੇਵੀਆ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਭੇਟਾ ਂਲਈ ਗੁਣੇ
ਪਾਏ ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ
ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ, ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਬਾਲਣ ਲਈ ਿਲਆਦਂੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ
ਿਬਵਸਬਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

35 “ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਹਰ ਰੁੱਖ ਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਫ਼ਲ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

36 “ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਵੀ ਿਬਵਸਬਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਗਂੇ: ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ, ਗਾਵਾ,ਂ ਭੇਡਾ ਂਤੇ
ਬੱਕਰੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕਾ ਂਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗਂੇ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ।

37 “ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਲਈ ਜਾਜਕਾ ਂਕੋਲ ਇਹ
ਵਸਤਾ ਂਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗਂੇ: ਸਾਡੀ ਤੌਣ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੇੜਾ, ਸਾਡੀਆ ਂਅਨਾਜ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ ਂਚੋ ਪਿਹਲਾ, ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੈਅ ਦਾ

ਨਹਮਯਾਹ 9:30 350 ਨਹਮਯਾਹ 10:37
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ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਦਾ ਦਸਵੰਧ ਲੇਵੀਆ ਂਕੋਲ ਲੈ ਕੇ
ਆਵਾਗਂੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਲੇਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 38 ਜਦੋਂ ਲੇਵੀ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 39 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਲੇਵੀ
ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਂਟਾ ਂਗੋਦਾਮਾ ਂਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਅਨਾਜ,
ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਿਲਆਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਓੱਥੇ
ਰੱਖਣ ਿਜੱਥੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਾਡਂੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ। ਗਵਈਏ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਵੀ ਓੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

“ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੌਂਹ ਚੁਕੱਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਗਂੇ।”

ਨਵੇਂ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ’ਚ ਆਉਣਾ

ਹੁਣ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਆਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਹਰ ਦਸਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਗੁਣੇ ਪਾਕੇ ਇੱਕ

ਿਵਅਕਤੀ ਚੁਿਣਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 9 ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹ ਸੱਕਦੇ
ਹਨ। 2 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

3 ਸੂਿਬਆ ਂਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਕੇ ਰਹੇ (ਇਸਰਾਏਲੀ, ਜਾਜਕ,
ਲੇਵੀ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ। ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ
ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਿਰਹਾ। 4 ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਕੇ ਵਸ ਗਏ।)
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਵਸੇ, ਉਹ ਸਨ:
ਉਜ਼ੀਯ੍ਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਾਯਾਹ, (ਉਜ਼ੀਯ੍ਯਾਹ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਮਰਯਾਹ ਦਾ, ਅਮਰਯਾਹ ਸ਼ਫ਼ਟਯਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਫਟਯਾਹ
ਮਹਲਲੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਹਲਲੇਲ ਪਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀ।)
5 ਅਤੇ ਮਅਸੇਯਾਹ ਬਾਰੂਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। (ਬਾਰੂਕ ਕਾਲ-ਹੋਜਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਹਜਾਯਾਹ ਅਦਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਅਦਾਯਾਹ ਯੋਯਾਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਯਾਰੀਬ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ
ਿਕ ਿਸ਼ਲੋਨੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸੀ।) 6 ਪਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਿਜਹੜੇ
ਆਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵਸੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ 468 ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦੁਰ
ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ।
7 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਕੇ ਵਸੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਉਂ ਹੈ:
ਸੱਲੂ ਜੋ ਿਕ ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ (ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ ਯੋਏਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਯੋਏਦ ਪਦਾਯਾਹ
ਦਾ ਤੇ ਪਦਾਯਾਹ ਕੋਲਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾਯਾਹ ਮਅਸੇਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਤੇ ਮਅਸੇਯਾਹ ਈਬੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਈਬੀਏਲ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) 8

ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਸ਼ਾਯਾਹ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਗੱਬੀ ਅਤੇ ਸੱਲਾਈ
ਸਨ। ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇਹ 928 ਮਨੁੱਖ ਸਨ। 9 ਿਜ਼ਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਏਲ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਜੋ ਿਕ ਹਸਨੂਆਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ।
10 ਿਜਹੜੇ ਜਾਜਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਵਸੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਉਂ ਸੀ:
ਯੋਯਾਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਦਾਯਾਹ, ਯਾਕੀਨ, 11 ਅਤੇ ਸਰਾਯਾਹ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ (ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ ਸਦੋਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਦੋਕ
ਮਰਾਯੋਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਅਹੀਟਬੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ।) 12 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭਰਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ 822 ਸਨ, ਅਤੇ ਯਰੋਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦਾਯਾਹ, (ਯਰੋਹਾਮ
ਪਲਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਲਲਯਾਹ ਅਮਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਮਸੀ
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਪਸ਼ਹੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ਹੂਰ
ਮਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) 13 ਮਲਕੀਯਾਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾ-ਂਭਾਈਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ
242 ਸੀ। (ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਆਗੂ ਸਨ।) ਅਮਸ਼ਸਈ
ਅਜ਼ਰੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ (ਅਜ਼ਰੇਲ ਅਹਜ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ੱਲੇਮੋਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਤੇ ਮਿਸ਼ੱਲੇਮੋਬ ਇਮੰੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,) 14 ਅਤੇ ਇਮੰੇਰ ਦੇ 128 ਭਰਾ। (ਇਹ

ਸਾਰੇ ਬਹਾਦੁਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹਗ੍ਗਦੋਲੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਦੀਏਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਸਰਦਾਰ ਸੀ।)
15 ਿਜਹੜੇ ਲੇਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਵਸੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਇਵੇਂ ਸਨ:
ਸ਼ਮਾਯਾਹ ਹੱਸ਼ੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, (ਹੱਸ਼ੂਬ ਅਜ਼ਰੀਕਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹ ਹਸ਼ਬਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਿਕ ਬੁਂਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) 16 ਸ਼ਬਬਈ ਅਤੇ ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ (ਇਹ ਦੋਵੇਂ
ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ
ਆਗੂ ਸਨ।) 17 ਮਤਨਯਾਹ, (ਮਤਨਯਾਹ ਮੀਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੀਕਾ ਜ਼ਬਦੀ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜ਼ਬਦੀ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ), ਜੋ ਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ
ਸੀ। ਆਸਾਫ਼ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ
ਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਕਬੁਕਯਾਹ, (ਬਕਬੁਕਯਾਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ
ਤੇ ਸੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦਾ (ਸ਼ਮੂਆ ਗਾਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ
ਗਾਲਾਲ ਯਦੂਬੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) 18 ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲੇਵੀ
ਿਗਣਤੀ ’ਚ 284 ਸਨ।
19 ਿਜਹੜੇ ਦਰਬਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਨ
ਅੱਕੂਬ, ਟਲਮੋਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭਰਾ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਦੀ
ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ 172 ਸਨ।

20 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵਸੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀ ਭੂਮੀਁ ਤੇ ਜਾ
ਵਿਸਆ। 21 ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਓਫ਼ਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵਸੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀਹਾ
ਅਤੇ ਿਗਸ਼ਪਾ ਸਨ।

22 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ, ਲੇਵੀਆ ਂਉੱਪਰ ਉਜ਼ੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਜ਼ੀ ਬਾਨੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। (ਬਾਨੀ ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਮੱਤਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਤਨਯਾਹ ਮੀਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) ਉਜ਼ੀ ਆੱਸਾਫ਼ ਦਾ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਗਵਈਏ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। 23 ਗਾਉਨਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ
ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਉਨਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਹਦਾਇਤਾਂ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 24 ਿਜਹੜਾ
ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਉਂ ਪਬਹਯਾਹ ਸੀ। (ਪਬਹਯਾਹ ਮਸ਼ੇਜ਼ਬੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਿਕ
ਜ਼ਰਹ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜ਼ਰਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।)

25 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬਸਤੀਆ ਂਅਤੇ ਖੇਤਾ ਂਬਾਬਤ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ
ਿਕਰਯਬ-ਅਰਬਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਦੀਬੋਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯਕਬਸੇਲ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚ ਰਹੇ। 26 ਅਤੇ ਯੇਸ਼ੂਆ ਿਵੱਚ, ਮੋਲਾਦਾਹ
ਅਤੇ ਬੈਤ-ਪਾਲਟ ਿਵੱਚ, 27 ਹਸ਼ਰ-ਸ਼ੂਆਲ, ਬੇਰ-ਸ਼ਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚ, 28 ਅਤੇ ਿਸਕਲਾਗ ਿਵੱਚ, ਮਕੋਨਾਹ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ
ਿਵੱਚ, 29 ਨ-ਿਰਂਮੋਨ, ਸਾਰਆਹ ਅਤੇ ਯਰਮੂਬ ਿਵੱਚ, 30 ਅਤੇ ਜਾਨੋਅਹ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਅਦ੍ਦੁਲਾਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚ, ਲਾਕੀਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ, ਅਜ਼ੇਕਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚ, ਇਉਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ
ਬੇਰ-ਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਹੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੀਕ ਵੱਸਦੇ ਸਨ।

31 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਬਾ, ਿਮਕਮਸ਼, ਅਯ੍ਯਾਹ, ਬੈਤੇਲ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। 32 ਅਨਾਬੋਬ, ਨੋਬ ਅਤੇ
ਅਨਨਯਾਹ, 33 ਹਾਸੋਰ, ਗਮਾਹ ਅਤੇ ਿਗਤ੍ਰਤਾਿਯਮ, 34 ਹਦੀਦ ਸਬੋਈਮ ਅਤੇ
ਨੱਬਲਾਟ, 35 ਲੋਦ, ਓਨੋ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ, 36 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਤੋਂ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲੇ
ਗਏ।ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ

ਇਹ ਉਹ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਅਤੇ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ:
ਸ਼ਰਾਯਾਹ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਅਜ਼ਰਾ,

2 ਅਮਰਯਾਹ, ਮੱਲੂਕ, ਹੱਟਸੂ਼,
3 ਸ਼ਕਨਯਾਹ, ਰਹੁਮ, ਮਰੇਮੋਬ,
4 ਇੱਦੋ, ਿਗਨਬੋਈ, ਅਬੀਯਾਹ,
5 ਿਮਯ੍ਯਾਮੀਨ, ਮਆਦਯਾਹ, ਿਬਲਗਾਹ,
6 ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਯੋਯਾਰੀਬ, ਯਦਆਯਾਹ,
7 ਸੱਲੂ, ਆਮੋਕ, ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਯਦਆਯਾਹ।

ਇਹ ਲੋਕ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂ
ਸਨ।

ਨਹਮਯਾਹ 10:38 351 ਨਹਮਯਾਹ 12:7
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8 ਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਸਨ: ਯੇਸ਼ੂਆ, ਿਬੰਨੂਈ, ਕਦਮੀਏਲ, ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ,
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਮੱਤਨਯਾਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਸਮੇਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਗੀਤਾ ਂਦਾ
ਇਚੰਾਰਜ ਸੀ। 9 ਬਕਬੁਕਯਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਨੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਦੋਨੋ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਖੜੋਁਦੇ ਹਨ। 10

ਯੇਸ਼ੂਆ ਯੋਯਾਕੀਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੋਯਾਕੀਮ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਯੋਯਾਦਾ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। 11 ਯੋਯਾਦਾ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ
ਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਯਦ੍ਦੂਆ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।

12 ਯੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਇਹ ਆਗੂ ਸਨ:
ਸ਼ਰਯਾਹ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਿਮਰਾਯਾਹ ਸੀ।
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਗੂ ਹਨਨਯਾਹ ਸੀ।
13 ਅਜ਼ਰਾ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ
ਅਤੇ ਅਮਰਯਾਹ ਦਾ ਯਹੋਹਾਨਾਨ ਸੀ।
14 ਮਲੂਕੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਸੀ
ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਯਾਹ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਯੂਸੁਫ਼ ਸੀ।
15 ਹਾਰੀਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਅਦਨਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਮਰਾਯੋਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹਲਕਈ ਸੀ।
16 ਇੱਦੋ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਗਨਬੋਨ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ ਸੀ।
17 ਅਬੀਯਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਿਜ਼ਕਰੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਮਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਮੋਅਦਯਾਹ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦਾ ਆਗੂ ਿਪਲਟਾਈ ਸੀ।
18 ਿਬਲਗਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਂਮੂਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਯਹੋਨਾਥਾਨ ਸੀ।
19 ਯੋਯਾਰੀਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਮਤਨਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਯਦਆਯਾਹ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਉਜ਼ੀ ਸੀ।
20 ਸਲਈ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਕਲਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਆਮੋਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਏਬਰ ਸੀ।
21 ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਸੀ
ਅਤੇ ਯਦਆਯਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਗੂ ਨਬਨੇਲ ਸੀ।
22 ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ, ਯੋਯਾਦਆ, ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਯਦ੍ਦੂਆ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਦੌਰਾਨ

ਲੇਵੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਨਾ ਂਫਾਰਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। 23 ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਵੱਡੇਿਰਆ ਂਦੇ
ਆਗੂ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਤੀਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੇ ਗਏ। 24 ਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂ-ਹਸ਼ਬਯਾਹ, ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ, ਕਦਮੀਏਲ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਖਲੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਦੂਸਰੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ।ਂ

25 ਮੱਤਨਯਾਹ, ਬਕਬੁਕਯਾਹ, ਓਬਦਯਾਹ, ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ, ਟਲਮੋਨ ਅਤੇ ਅੱਕੂਬ
ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਦੇ ਦਰਬਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਦੇ ਗੋਦਾਮਾ ਂਉੱਪਰ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।
26 ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਰਬਾਨਾ ਂਨੇ ਯੋਯਾਕੀਮ, ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਿਕ ਯੋਸਾਦਾਕ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹਮਯਾਹ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਿਲਖਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਸਮਰਪਣ

27 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਵੀ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਉਹ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ
ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਚੱਠ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਓੱਥੇ ਆਏ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਛੈਣੇ,
ਿਸਤਾਰਾ ਂਅਤੇ ਬਰਬਤਾ ਂਵਜ਼ਾਕੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

28 ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਵਈਏ ਵ੍ਵੀ ਆਏ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਟੋਫ਼ਾਬ ਦੇ ਨਗਰਾ,ਂ ਬੈਤ-ਿਗਲਗਾਲ, ਗ਼ਬਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ
ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਵਬ ਤੋਂ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਗਵਈਆ ਂਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਪਂਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।

30 ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਲੋਕਾ,ਂ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਅਤੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ।

31 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਉਤਾਹਂ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ
ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਈਆ ਂਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟੋਲੇ ਚੁਣੇ ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ
ਗੀਤ ਗਾ ਸੱਕਣ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਸੱਕਣ। ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ

ਹੱਥ ਕੂੜੇ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਿਗਆ। 32 ਹੋਸ਼ਅਯਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਅੱਧੇ
ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਗਏ। 33 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਪੱਛੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਅਜ਼ਰਾ,
ਮੱਸ਼ੁਲਾਮ, 34 ਯਹੂਦਾਹ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ, 35 ਅਤੇ
ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਗਆ
(ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਯੋਨਾਥਾਨ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਮੱਤਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੱਤਨਯਾਹ ਮੀਕਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਮੀਕਾਯਾਹ ਜ਼ਕੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕੂਰ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) 36 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਨ: ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਅਜ਼ਰੇਲ
ਿਮਲਲਈ, ਿਗਲਲਈ, ਮਾਈ, ਨਬਨੇਲ, ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਹਨਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾਊਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਸਨ। ਅਜ਼ਰਾ
ਿਲਖਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 37 ਉਹ ਫ਼ੁਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ
ਗਏ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਪੌੜੀਆ ਂਉੱਤੇ ਚਢ਼ਕੇ ਿਜੱਥੇ ਕੰਧ ਉਤਾਹਂ ਨੂੰ
ਜਾਦਂੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਲ ਫ਼ਾਟਕ ਨੂੰ
ਗਏ।

38 ਗਵਈਯ੍ਯਾ ਂਦਾ ਦੂਜਾ ਜੱਬਾ ਦੂਜੀ ਿਦਸ਼ਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ
ਉਹ ਕੰਧ ਵੱਲ ਉਤਾਹਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਨ।
ਤੇ ਉਹ ਟੋਲਾ ਤਂਦੂਰਾ ਂਦੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਤੀਕ ਿਗਆ। 39 ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ਾਟਕਾ ਂਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ: ਅਫ਼ਰਾਈਮੀ ਫ਼ਾਟਕ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੱਕ ਤੇ ਿਫ਼ਰ
ਮੱਛੀ ਫ਼ਾਟਕ ਨੂੰ। ਫ਼ੇਰ ਓਬੋਁ ਉਹ ਹਨਨੇਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੀਕ ਅਤੇ ਸੈਕੜੇ ਦੇ ਬੁਰਜ
ਤੀਕ ਗਏ। ਇਝੰ, ਉਹ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਿਜੰਨੀ ਦੂਰ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਫ਼ਾਟਕ
ਕੋਲ ਆਕੇ ਰੁਕੇ। 40 ਫ਼ੇਰ ਗਵਈਆ ਂਦੇ ਦੋ ਟੋਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜੋ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਆਪਣੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। 41 ਿਫ਼ਰ ਇਹ ਜਾਜਕ ਜਾਕੇ
ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਖਲੇ ਗਏ: ਅਲਯਾਕੀਮ, ਮਅਸੇਯਾਹ, ਿਮਨਯਾਮੀਨ,
ਮੀਕਾਯਾਹ, ਅਲਯੋਏਨੀ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਹਨਨਯਾਹ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ
ਆਪਣੀਆ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਸਨ। 42 ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਜਾਜਕ ਮਅਸੇਯਾਹ ਸ਼ਮਆਯਾਹ,
ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਉਜ਼ੀ, ਯ੍ਯਹੋਹਾਨਾਨ, ਮਲਕੀਯਾਹ, ਏਲਾਮ ਅਤੇ ਆਜ਼ਰ ਵੀ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਥਾ ਂਤੇ ਜਾ ਖੜੋਤੇ।

ਿਫਰ ਯਜ਼ਰਹਯਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਟੋਿਲਆ ਂਨੇ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 43 ਇਉਂ ਉਸ ਖਾਸ ਿਦਹਾੜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਵੱਡੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਅਤੇ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਔਰਤਾ ਂਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਮਾਹ ਿਵੱਚ
ਸਨ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਾਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਸੀ।

44 ਉਸ ਿਦਨ, ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾ ਂਦਾ ਮੁਖੀਆ ਵੀ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ।
ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਸਮੇਤ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲਾ ਂਅਤੇ ਨਗਰਾ ਂਦੇ
ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਿਹਿਸਆਂ
ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾ ਂਦੇ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਖੀਆ ਂਨੇ ਉਹ
ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਗੋਦਾਮਾ ਂਿਵੱਚ ਸੰਭਾਲੀ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ
ਿਜਂਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। 45 ਜਾਜਕਾ ਂਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ
ਪੂਿਰਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਵਈਆ ਂਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ।। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਭਨਾ ਂਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਮੁਤਾਬਕ
ਕੀਤਾ। 46 ਿਕਉਂ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਦਾਊਦ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਿਦਨੀਁ, ਓੱਥੇ
ਗਵਈਆ ਂਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਧੰਨਵਾਦ ਸਨ।

47 ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਅਤੇ ਨਹਮਯਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਗਵਈਆ ਂਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੇਵੀਆਂ
ਲਈ ਚਂਦੇ ਅੱਡ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਚਂਦੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਲਈ ਅੱਡ ਰੱਖੇ।

ਨਹਮਯਾਹ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਹੁਕਮ

ਉਸ ਿਦਨ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਈ
ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਮਿਲਆ: ਿਕਸੇ ਵੀ
ਅੰਮੋਨੀ ਜਾ ਂਮੋਆਬੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ

ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਇਹ ਿਬਵਸਬਾ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕਉਂ
ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ
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ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਾਪ
ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਸ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। 3 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

4 ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਟੋਬੀਯਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਮੱਤਰ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਜਾਜਕ
ਨੇ ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾ ਂਦਾ ਇਚੰਾਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੀ ਸਮੱਗ੍ਰਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ, ਧੂਫ਼, ਭਾਡਂੇ, ਅਨਾਜ ਦਾ
ਦਸਵੰਧ, ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਜੋ ਿਕ ਿਬਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਵੀਆ,ਂ ਗਵਈਆਂ
ਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾ ਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਦੀਆ ਂਭੇਂਟਾ ਵੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਰੱਖੀਆ,ਂ ਪਰ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਟੋਬੀਯਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।

6 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ
ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇ
ਬਤ੍ਰਤੀਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ
ਵਾਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। 7 ਇਉਂ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਟੋਬੀਯਾਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਕਮਰਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੋਧ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਬੀਯਾਹ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਕਮਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 9 ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਮਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਮੁੜ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਦੇ ਭਾਡਂੇ, ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਧੂਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ।

10 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਗਵਈਏ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ
ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸਨ। 11 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ
ਕਾਰਣ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਿਕਉਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?” ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਡਊਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। 12 ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਸਵੰਧ, ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਤੇ ਮੰਦਰ
ਲ਼ਈ ਤੇਲ ਿਲਆਦਂਾ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾ ਂਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ।

13 ਮੈਂ ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਜਾਜਕ, ਸਾਦੋਕ ਿਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪਦਾਯਾਹ ਨੂੰ
ਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਉੱਪਰ ਖਜਾਨਚੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੇਠ ਮੱਤਨਯਾਹ ਦੇ
ਪੋਤਰੇ, ਜ਼ਕੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਨਾਨ ਨੂੰ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ
ਮਂਨੇ ਜਾਦਂੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੀ।

14 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ।

15 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ ਕੰਮ
ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾ ਂਚੋ ਦਾਖ ਕੱਢਿਦਆ ਂਵੀ ਵੇਿਖਆ। ਮੈਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਨਾਜ ਿਲਆਕੇ ਖੋਿਤਆ ਂਉੱਪਰ ਲਦ੍ਦਿਦਆ ਂਵੀ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਅ, ਅੰਗੂਰ, ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਿਂਦਆ ਂਵੀ
ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾ ਂਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦੇ
ਸਨ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਵਪਾਰ ਕਰਨੋ ਵਰਿਜਆ।

16 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੂਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ
ਸਬਤ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੱਛੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਿਲਆਏ। 17 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਂਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਬਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਿਦਨ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਂ। 18 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਇਝੰ ਹੀ ਿਵਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ

ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਪਰ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਅਤੇ ਕਰੋਪੀ ਿਲਆਦਂੀ ਸੀ। ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਾ ਰਹੇ ਹੋ।”

19 ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ: ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ,ਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਨਾ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਦਰੇ ਲਾਉਣ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੀਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਾ
ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਤੇ ਿਬਠਾਇਆ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਬਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਿਲਆਵੇ।

20 ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸੌਦਾਗਰਾ ਂਨੇ ਰਾਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। 21 ੜਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਸ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋਂ? ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ
ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਗਂਾ।” ਇਉਂ ਉਸ
ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਵੇਚਣ ਨਾ
ਆਏ।

22 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਦੀ
ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਬਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਿਦਨ ਰੱਖਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਮੇਰੇ ਤੇ
ਦਯਾ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਰਸਾ।

23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਅਸ਼ਦੋਦੀ, ਅੰਮੋਨੀ
ਅਤੇ ਮੋਆਬੀ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲੇ ਸਨ। 24 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਆਹਾ ਂਚੋ
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਿਚਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅਿਧਆ ਂਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਨੇ ਅਸ਼ਦੋਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ। 25 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਗਾਲ੍ਹਾ ਂਕੱਢੀਆ।ਂ ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਤਾ ਂਮੈਂ ਕੁਿਟਆ ਵ੍ਵੀ ਤੇ ਕਈਆ ਂਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਟ
ਿਦੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾ ਂਦੀ ਸੌਂਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੁੰਿਡਆ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਿਦਓ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦਾ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਿਰਓ। 26

ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਕਾਰਣ ਹੀ
ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾ ਂਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ
ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। 27 ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ
ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ।”

28 ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਯਾਦਆ ਸੀ। ਯੋਯਾਦਆ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰੋਨੀ ਦੇ ਸਨਬੱਲਟ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਅ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ।

29 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੋਵੇ। ਿਜਹੜਾ ਵਚਨ ਤੂੰ ਜਾਜਕਾ ਂਤੇ
ਲੇਵੀਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 30 ਮੈਂ ਸਾਰੇ
ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ
ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਫ਼ਰਜਾ ਂਅਤੇ ਿਜਂਮੇਦਾਰੀਆ ਂਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ
ਿਦੱਤਾ। 31 ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੱਕੜ ਚੜ੍ਹਾਿਵਆ ਂਅਤੇ ਪਿਹਲੇ
ਫ਼ਲਾ ਂਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਂ।
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ਅਸਤਰ

ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨਾ

ਇਹੀ ਵਾਪਿਰਆ ਜਦੋਂ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਿਹਂਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਕੂਸ਼ ਤੀਕ, 127 ਪ੍ਰਾਤਂਾ ਉੁਤ੍ਰਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2

ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਪਾਤਸਾਹ ਨੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਤਖਤ
ਤੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

3 ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹ ੇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਹਾਕਮਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ
ਦਾਅਵਤ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫਾਰਸ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸੇਨਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵੀ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। 4 ਇਹ ਦਾਅਵਤ ਲਗਾਤਾਰ 180 ਿਦਨ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਤੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਦਾ ਢੇਰ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਹਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰਦਾ। 5 ਤੇ
ਜਦੋਂ 180 ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਤ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਹੜੀ
ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਤ ਮਿਹਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਗੜ੍ਹੀ ਿਵੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। 6 ਬਾਗ ਅੰਦਰ ਿਚੱਟੇ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ
ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਤੀ ਪਰਦੇ, ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਛਿਲਆ ਂਅਤੇ ਸਫ਼ੇਦ ਸੂਤੀ ਡੋਰੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਬੈਁਗਨੀ
ਰੰਗ ਦੀਆ ਂਡੋਰੀਆ ਂਨਾਲ ਸਂਗਮਰਮਰ ਦੇ ਥੰਮਾ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ  ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ
ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਚੌਁਕੀਆ ਂਸਂਗਮਰਮਰ, ਲਾਲ ਸਖਤ ਬਲੌਰੀ ਚੱਟਾਨ, ਸੀਪ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਰੱਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। 7 ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਾਮਾ ਂਿਵੱਚ
ਮੈਅ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਹਰ ਜਾਮ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਿਦਆਲ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਿਵੱਚ ਬੇਿਹਸਾਬ ਮੈਅ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। 8 ਪਾਤਸਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮਿਹਮਾਨ ਿਜੰਨੀ ਮੈਅ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂ’ਚ
ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਅ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ
ਮੰਿਨਆ।

9 ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਅਵਤ ਿਦੱਤੀ।
10 ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਮੈਅ ਕਾਰਣ ਮਗਨ

ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਖੁਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹ ਸੱਤ
ਖੁਸਿਰਆ ਂਦੇ ਨਾ ਂਸਨ ਮਹੂਮਾਨ, ਿਬਜ਼ਬਾ, ਹਰਬੋਨਾ, ਿਬਗਬਾ, ਅਬਗਬਾ, ਜ਼ੇਬਰ
ਅਤੇ ਕਰਕਸ । ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਖੁਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਕਟ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਿਲਆਉਣ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦਾ
ਸੁਹੱਪਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਿਵਖਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖਣ
ਿਵੱਚ ਸੋਹਣੀ ਸੀ।

12 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋ੍ਰਧ ਚੜ੍ਹ
ਆਇਆ। 13 ਇਹ ਰੀਤ ਸੀ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਲਈ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨੇ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ
ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਇਹ ਿਸਆਣੇ ਆਦਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਸਨ: ਕਰਸ਼ਨਾ, ਸ਼ੇਬਾਰ, ਅਧਮਾਬਾ,
ਤਰਸ਼ੀਸ਼, ਮਰਸ, ਮਰਸਨਾ ਅਤੇ ਮਮੂਕਾਨ। ਉਹ ਫਾਰਸ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਅੱਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾ ਂਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਉੱਚ ਪਦਾ ਂਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ। 15

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਬਵ੍ਵਸਬਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ
ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਿਜਹੜੇ ਿਹਜ਼ੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ
ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

16 ਤਦ ਮਮੂਕਾਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਆਿਖਆ, “ਰਾਣੀ
ਵਸ਼ਤੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ
ਸਰਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ

ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਹੋਰ
ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਵਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਪਤੀਆ ਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਖਣਗੀਆ,ਂ ‘ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਿਕ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ।’

18 “ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਫਾਰਸ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ
ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਿਮਲੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਦੀਆ ਂਕਰਤੂਤਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਹੋ
ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾ-ਂਸਰਦਾਰਾ ਂਅੱਗੇ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆ ਂਤਾ ਂਇਉਂ
ਮਹੌਲ ਿਵੱਚ ਿਨਰਾਦਰ ਅਤੇ ਕੋ੍ਰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

19 “ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ
ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰਸ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ
ਕਨੂੰਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਦਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਹੋਵੇ ਿਕ ਰਾਣੀ ਵਸ਼ਤੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਦਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ।
20 ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਐਲਾਿਨਆ
ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਸੁਣਨਗੀਆ ਂਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆ ਂਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਜਾ ਂਅੱਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇ।”

21 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਿਜਹੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬੜੇ
ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਮਮੂਕਾਨ ਨੇ
ਸੁਝਾਵ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 22 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸਵੇਰੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹਿਸਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਚੱਠੀਆ ਂਭੇਜੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿਚੱਠੀਆ ਂਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆ ਂਿਵੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜੀਆ।ਂ ਇਉਂ
ਉਹ ਿਚੱਠੀਆ ਂਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜੀਆ ਂਗਈਆ ਂਤਾ ਂਜੋ ਹਰ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਵੇ।

ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ

ਇਸਤੋਂ ਬਆਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦਾ ਕਰੋਧ ਠੰਡਾ ਪੈ ਿਗਆ।
ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਵਸ਼ਤੀ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਸ਼ਤੀ ਤੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਿਚਤਿਵਆ। 2 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਸੇਵਕਾਂ

ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਸੋਹਣੀਆ ਂਅਤੇ
ਕੁਆਰੀਆ ਂਕੁੜੀਆ ਂਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਤਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ
ਅਣਿਵਆਹੀਆ ਂਕੁੜੀਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਕੁੜੀਆ ਂਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਹੇਗਈ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੀਆ,ਂ ਜੋ ਿਕ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ
ਵਸਤਾ ਂਦੇਵੇਗਾ। 4 ਿਫਰ ਉਹਨਾ ਂਸਭਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਕਂਜਕ ਕੁਆਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬਾਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਾਿਪਆਂ
ਜਾਵੇ।” ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ ਤ੍ਰਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨ ਿਲਆ।

5 ਹੁਣ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਮਾਰਦਕਈ ਨਾਮ ਦਾ
ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਯਾਈਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਮਾਰਦਕਈ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸੀ। 6 ਮਾਰਦਕਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ
ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਦਕਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ,
ਯੇਹੋਇਆਿਚਨ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆ ਂਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ। 7

ਮਾਰਦਕਈ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹਦੱਸਾਹ ਸੀ। ਉਹ
ਅਨਾਬ ਸੀ, ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਮਾਰਦਕਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ
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ਮਾ ਂਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਧੀ
ਬਣਾਇਆ। ਹਦੱਸਾਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਉਂ ਅਸਤਰ ਸੀ। ਅਸਤਰ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਥੀ ਸੀ।

8 ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੁੜੀਆ ਂਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਈਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੁੜੀਆ ਂਨੂੰ
ਹੇਗਈ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਅੱਸਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੁੜੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਕੇ ਹੇਗਈ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਿਵੱਚ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਹੇਗਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਨਾਨਖਾਨੇ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀ। 9 ਹੇਗਈ
ਨੂੰ ਅਸਤਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਚਹੇਤੀ ਬਣੀ ਇਸ ਲਈ ਹੇਗਈ ਨੇ ਉਸਦੀ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ। ਹੇਗਈ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚੋਂ ਅਸਤਰ ਲਈ ਸੱਤ ਗੋਲੀਆਂ
ਚੁਣੀਆ।ਂ ਿਫਰ ਹੇਗਈ ਨੇ ਅਸਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸੱਤ ਦਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਇਆ। 10 ਅਸਤਰ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਇਹ ਨਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਿਸਆ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਮਰਦਕਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣੋ ਮਨ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ
ਸੀ। 11 ਅਤੇ ਮਾਰਦਕਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਅਸਤਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਦਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਰਹੇ।

12 ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਉਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ: ਪਿਹਲਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਮਹੀਿਨਆ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਰ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਖੋ-
ਵੱਖਰੇ ਅਤਰਾ ਂਅਤੇ ਵਟਿਣਆ ਂਆਿਦ ਨਾਲ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। 13 ਇਉਂ
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਦਂੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਚੋ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਦਂਾ। ਿਜਸਦੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 14 ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਕੁੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂੀ
ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਨਾਨਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਕੁੜੀ
ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਸੁਅਸ਼ਗਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸੁਰੀਤਾ ਂਦਾ ਰਾਖਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ
ਜਾਦਂੀ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲੀਁ ਬੁਲਾਉਂਦਾ।

15 ਜਦੋਂ ਅਸਤਰ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਕੋਈ
ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ (ਅਸਤਰ ਮਾਰਦਕਈ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਬੀਹਿਯਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਿਲਆ ਸੀ।) ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਹੇਗਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਲਈ, ਜੋ ਿਕ
ਜਨਾਨੀਆ ਂਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਿਕ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ
ਵੀ ਅਸਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। 16 ਇਉਂ ਅਸਤਰ ਨੂੰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਕੋਲ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ
ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਟੇਬੇਬ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸਤਰ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਲੀਁ
ਪਹੁੰਚੀ।

17 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੁੜੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅਸਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰੀ
ਲਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ
ਤੇ ਤਾਜ ਪੁਆ ਕੇ ਵਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। 18

ਫ਼ੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵਤ ਿਦੱਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਆਗੂਆ ਂਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆਂ
ਿਵੱਚ ਛੁੱਟੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਿਦਆਲੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਤੋਂਹਫੇ ਵੰਡੇ।

ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਿਵਉਂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ

19 ਜਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੁਆਰੀਆ ਂਕੁੜੀਆ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਤਾਂ
ਮਾਰਦਕਈ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। 20 ਅਸਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ
ਹੋਣ ਦਾ ਭੇਤ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਿਪੱਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਓਵੇਂ ਹੀ ਮਂਨਦੀ ਸੀ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

21 ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਕਈ ਪਾਤਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਖੁਸਿਰਆ ਂਿਬਗਬਨਾ ਅਤੇ ਤਰਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ
ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ

ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ। 22 ਪਰ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਭੈੜੀ ਨੀਅਤ ਦਾ
ਪਤਾ ਚੱਲ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਤਾਂ
ਅਸਤਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਕੇ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਦੀ ਸੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ
ਹੈ। 23 ਿਫਰ ਇਸ ਬਦ ਿਵਉਂਤ ਦੀ ਜਾਚਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੱਚ
ਿਨਕਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰੱਖਤ ਤੇ ਫ਼ਾਸਂੀ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ। ਇਹ
ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ, ਵਾਪਰੀਆ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ
ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ

ਹਾਮਾਨ ਦੀ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਇਨ੍ਹਾ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਦੇ ਉਪਰੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨੇ ਹਾਮਾਨ,
ਅਗਾਗੀ ਹਮਦਾਬਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਿਦੱਤਾ। 2 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ

ਫਾਟਕ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਹੁਣ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕੱ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਤੇ
ਸਨਮਾਨ ਿਦੰਦੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ
ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 3 ਤਾਂ
ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਾਟਕ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੇ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ?”

4 ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮ
ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ
ਕਹੀ। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਹੁਣ ਹਾਮਾਨ ਮਾਰਦਕਈ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ
ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਯਹੂਦੀ ਹੈ। 5 ਜਦੋਂ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। 6 ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਕੇ ਖਤਮ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਮਾਰਦਕਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ
ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

7 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ, ਜੋ
ਨੀਸਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਦਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਗੁਣੇ ਸੁੱਟੇ। ਬਾਰ੍ਹਵਾ ਂਮਹੀਨਾ,
ਅਦਾਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। (ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਗੁਣੇ “ਪੁਰ”
ਕਿਹਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।) 8 ਤਦ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਾਤਸਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆ ਂਿਵੱਚ, ਇੱਕ
ਉੱਮਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਿਖਲਰੀ ਅਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਰੀਤਾਂ
ਬਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦੇ ਸੋ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਲਾਭਵਂਦ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਨ।

9 “ਜੇਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਵ ਦੇਵਾ:ਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇਚਂਾਰਜਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜਾਨੇ
ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਦਂੀ ਦੇ 10,000 ਿਸੱਕੇ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

10 ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ ਆਪਣੇ
ਹੱਥੋਂ ਲਾਹੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਵੈਰੀ, ਅਗਾਗੀ ਹਮਦਾਬਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ
ਿਦੱਤੀ। 11 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇਁ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕਰੀਂ।”

12 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਕੱਤਰ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ
ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਲਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਆਗੂਆ,ਂ ਸੂਿਬਆ ਂਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਿਲਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਛਾਪ ਲਾ ਿਦੱਤੀ।

13 ਉਹ ਿਚੱਠੀਆ ਂਸ਼ਂਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆ ਂਿਵੱਚ
ਭੇਜੀਆ ਂਗਈਆ ਂਜੋ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਵਢ੍ਢਣ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ
ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਬੱਿਚਆ,ਂ ਜੁਆਕਾਂ
ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਹ
ਿਦਨ ਆਦਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਿਕ ਬਾਰ੍ਹਵੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਿਦਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ
ਇਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧੰਨ-ਮਾਲ ਲੁੱਟ
ਿਲਆ ਜਾਵੇ।
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14 ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਕਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਤਂਾ ਂਲਈ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚਲੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਉਸ ਿਦਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ। 15 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਕ
ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਪੀਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਲੋਕ ਉਲਝਨ ਿਵੱਚ ਸਨ।

ਮਾਰਦਕਈ ਦੀ ਅਸਤਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰਆਦ

ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਿਵਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ
ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ

ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾ ਲਈ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਦਾ
ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 2 ਪਰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੀਕ ਹੀ
ਜਾ ਸੱਿਕਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਫਾਟਕ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। 3 ਹਰ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਓੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਰਿਮਆਨ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀ।
ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਸੋਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸੁਆਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਲਟੇ ਪਏ ਸਨ।

4 ਅਸਤਰ ਦੀਆ ਂਦਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਖੁਸਿਰਆ ਂਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰਦਕਈ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ
ਉਦਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਦਕਈ ਕੋਲ ਸੋਗ ਵਸਤਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੂਜੇ
ਕੱਪੜੇ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੱਪਿੜਆ ਂਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 5

ਤਦ ਅਸਤਰ ਨੇ ਹਬਾਕ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ। ਹ੍ਹਬਾਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖੁਸਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾ ਂਅਸਤਰ ਨੇ ਹਬਾਕ ਨੂੰ
ਮਾਰਦਕਈ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜਾਨਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। 6 ਤਾ ਂਹਬਾਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਉਸ ਬਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਮਾਰਦਕਈ
ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। 7 ਿਫਰ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਹਬਾਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ਦੱਿਸਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਬਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਹ੍ਹਾਮਾਨ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜਾਨੇ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਚਾਦਂੀ ਪਾਉਣ ਦਾ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਹਬਾਕ ਨੂੰ ਉਸ ਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਵੀ
ਿਦੱਤੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਘਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਹਬਾਕ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਇਹ
ਿਵਖਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕੋਲ ਜਾਕੇ, ਮਾਰਦਕਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ।

9 ਹਬਾਕ ਨੇ ਜਾਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਿਕਹਾ ਿਜਵੇਂ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ।

10 ਿਫਰ ਅਸਤਰ ਨੇ ਹਬਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਰਦਕਈ ਲਈ ਇਹ
ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, 11 “ਮਾਰਦਕਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਕੋਲ ਿਬਨ-ਬੁਲਾਇਆ ਂਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਦ
ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਜਸ ਖਾਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ
ਸੁਿਨਹਰੀ ਰਾਜ-ਦੰਡ ਫੈਲਾਵੇ-ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। 30 ਿਦਨ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ”

12 ਤਦ ਅਸਤਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਕਈ
ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਿਮਿਲਆ ਤਾ ਂਮੁੜ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਭੇਿਜਆ, “ਅਸਤਰ,
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦਣ
ਹੋਵੇਂਗੀ ਜੋ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗੀ। 14 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਾਂ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਅਿਜਹੇ ਵਕਤ ਲਈ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚੀ
ਹੋਵੇਂ?”

15 ਤਦ ਅਸਤਰ ਨੇ ਿਫਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ,
“ਮਾਰਦਕਈ! ਜਾਕੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹ। ਪੂਰੇ ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਰਾਤਾਂ

ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਦਾਸੀਆ ਂਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤ
ਰੱਖਾਗਂੀਆ।ਂ ਵਰਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਵਾਗਂੀ। ਹਾਲਾ ਂਿਕ
ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਿਬਨ ਬੁਲਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਿਬਧੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ
ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਗਂੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਗਈ ਤਾ ਂਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।”

17 ਤਾ ਂਿਫਰ ਮਾਰਦਕਈ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਤਰ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ।

ਅਸਤਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ

ਤੀਜੇ ਿਦਨ, ਅਸਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ
ਜਾਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਦੀਵਾਨ

ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਤਦ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਤੂੰ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਖੜੀ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ
ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸੁਿਨਹਰੀ ਰਾਜ-ਦੰਡ ਰਾਣੀ ਵੱਲ ਵੱਧਾਇਆ, ਜੋ ਉਸ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਫੇਰ ਰਾਣੀ ਕਮਰੇ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ
ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਆਸੇ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ।

3 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਰ੍ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਾਂ
ਇਬੋਁ ਤੀਕ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਵੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

4 ਅਸਤਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਅਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕੀ ਤੂੰ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾਵਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੋਗੇ?”

5 ਿਫਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਓ ਤਾ ਂਜੋ ਿਜਵੇਂ
ਅਸਤਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਅਸਤਰ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਿਜਹੜੀ
ਿਕ ਅਸਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 6 ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਅ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੜ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਅੱਸਤਰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ
ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮੰਗ ਲੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ
ਦੇਵਾਗਂਾ।”

7 ਅਸਤਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾ ਂਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ: 8 ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਪਰਵਾਨ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਂਗਾ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ
ਕਰੇ ਤਾ ਂਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਦਾਅਵਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਾਗਂੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਇੱਛਾ ਵੀ ਪਰਗਟ ਕਰਾਗਂੀ।”

ਮਾਰਦਕਈ ਤੇ ਹਾਮਾਨ ਦਾ ਕਰੋਧ

9 ਉਸ ਿਦਨ ਹਾਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲਁੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਿਤਆ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰਦਕਈ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰੋਧ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਕਈ ਤੇ ਪਾਗਲਾ ਂਵਾਗਂ
ਕਰੋਧ ਚਿੜ੍ਹਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਦਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੱਤਾ।
ਮਾਰਦਕਈ ਹਾਮਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਕਰੋਧ ’ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਸੀ। 10 ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਿਗਆ। ਤਦ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਘਰ ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਰਸ਼ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਹ੍ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। 11 ਤਾ ਂਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਰਾਜੇ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਖੀਆ ਂਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 12 “ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ”, ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਅਸਤਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਿਸਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵਤ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ ਹੈ। ਅਤੇ
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 13 ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਮਾਰਦਕਈ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਬੈਿਠਆ ਂਵੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ”

14 ਹਾਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸੁਝਾਵ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ, “75 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਇੱਕ ਝੂਲਦੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਵਾਈ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਕਹੀਁ ਿਕ ਉਹ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਉਸਤੇ ਸੂਲੀ
ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇੇ ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਉਪਰੰਤ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦਾਅਵਤ ਤੇ ਚੱਲਾ
ਜਾਵੀਂ।”
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6
7

8

ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸੂਲੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਿਦ

ਮਾਰਦਕਈ ਦਾ ਸਂਮਾਨ

ਉਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਲਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਾਉਣ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ। ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ

ਸਾਰੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਅੰਿਕਤ ਸਨ। 2 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਉਣ ਦੀ
ਿਵਉਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੜ੍ਹਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ
ਿਬਗਬਾਨਾ ਅਤੇ ਤਰਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਖੁਸਰੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਹ ਿਮਲ ਗਈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

3 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਨੀ ਲਈ ਕੀ
ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪੁਰਸੱਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?”

ਤਾ ਂਜਵਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਂਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮਾਰਦਕਈ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ।”

4 ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਦਾਖਲ ਹੀ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਸੂਲੀ ਉਸ ਨੇ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ
ਕਦਮਾ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ
ਹੈ?” 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਹਾਮਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?”

ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਓ।”
6 ਜਦੋਂ ਹਾਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ

ਿਕਹਾ, “ਹਾਮਾਨ! ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਂਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸਂਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ, “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਂਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਂਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ! ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ।”

7 ਤਾ ਂਹਾਮਾਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਦਰ ਹੋਵੇ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਂਮਾਨ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8 ਿਜਹੜੀ
ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਹਨਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣ ਅਤੇ ਿਜਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ
ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ ਰੱਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਵੇ। 9 ਿਫਰ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰਦਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ
ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪੁਆਵੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਂਮਾਨ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਚੌਁਕ ਿਵੱਚ ਿਫਰਾਇਆ
ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ‘ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨ
ਵਿਡਆਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ!’”

10 “ਜਲਦੀ ਜਾ” ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। “ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ
ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਿਲਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਮਾਰਦਕਈ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਕਰ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ।”

11 ਫੇਰ ਹਾਮਾਨ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਿਲਅਇਆ। ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ
ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪੁਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਫੇਰ ਉਹ, ਉਸ ਨੂੰ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਤਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

12 ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰਦਕਈ ਮੁੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਪਰਤ ਆਇਆ।
ਪਰ ਹਾਮਾਨ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਮੂੰਹ
ਢੱਕੱ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। 13 ਉਪਰੰਤ
ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਘਟੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਰਸ਼
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੇ
ਿਜਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮਾਰਦਕਈ ਯਹੂਦੀ
ਹੈ ਤਾ ਂਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਤਨ ਤੇ ਹਾਰ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ।”

14 ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ
ਖੁਸਰਾ ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੁਹਂਿਚਆ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਲਈ ਿਜਹੜੀ
ਅਸਤਰ ਨੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਲੈ ਗਏ।

ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਫਾਸਂੀ

ਤਾ ਂਿਫਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਾਮਾਨ ਅਸਤਰ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। 2 ਤਾਂ
ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਮੈਅ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਰ੍ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ

ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮਂਗੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ
ਚਾਹੀਦਾ? ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਂਗੇਁਗੀ , ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ
ਦੇਵਾਗਂਾ।”

3 ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿਜਉਣ ਦੇਵੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਰਿਹਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾ।ਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰਆਦ ਹੈ।
4 ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ
ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੇਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ
ਵਾਗਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹੰਦੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਡੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਰਾਜੇ ਦੇ
ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੱਮਿਸਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆ ਂਸਨ।”

5 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਕੱਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਿਕਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਿਹਂਮਤ ਕੀਤੀ।”

6 ਅਸਤਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਹੜਾ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਉਂਤਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਉਹ
ਇਹ ਬਦਆਦਮੀ ਹਾਮਾਨ ਹੈ।”

ਫ਼ੇਰ ਹਾਮਾਨ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 7

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੋਧ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਅ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ
ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਪਰ ਹਾਮਾਨ ਰਾਣੀ ਕੋਲ ਰਿਹ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। 8 ਜਦੋਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦਾਅਵਤਖਾਨੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ
ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਿਡਗਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਿਜੱਥੇ ਅਸਤਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ, “ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆਂ
ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਇਨੰੀ ਜੁਰਅਤ ਿਕਵੇਂ
ਹੋਈ?”

ਿਜਉਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ ਤਾ ਂਦਾਸਾ ਂਨੇ ਦਾਅਵਤਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ
ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 9 ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖੁਸਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਹਰਬੋਨਾਹ ਨੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ 75 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਝੂਲਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹਾਮਾਨ ਨੇ
ਮਰਦਕਈ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾਈ ਹੈ
ਮਾਰਦਜਈ ਹੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ।”

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦੇਵੋ।”
10 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸੇ ਸੂਲੀ ਤੇ, ਜੋ ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਮਾਰਦਕਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ,

ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰੋਧ ਢਲ ਿਗਆ।

ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਉਸ ਿਦਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਵੈਰੀ ਹਾਮਾਨ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤੀ।
ਅਸਤਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦਕਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ

ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਮਾਰਦਕਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਇਆ। 2

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਹਾਮਾਨ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਫੇਰ ਅਸਤਰ ਨੇ ਹਾਮਾਨ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।

3 ਅਸਤਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਰੋ ਪਈ। ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਮੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੋ ਹਾਮਾਨ ਅਗਾਗੀ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਬਾਣਾਈ ਸੀ।

4 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਸਤਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸੁਿਨਹਰੀ ਰਾਜ-ਦੰਡ ਵੱਧਾਇਆ, ਅਤੇ
ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖਲੋਤੀ। 5 ਫੇਰ ਅਸਤਰ ਨੇ ਆਿਖਆ,

ਅਸਤਰ 6:2 357 ਅਸਤਰ 8:5
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“ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਿਵੱਚਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈਂ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦਓ ਜੋ ਿਕ ਅਗਾਰੀ ਹਮਦਾਬਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਹ ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 6 ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼
ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਹ ਿਭਆਨਕ
ਕਰੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ
ਵੇਖ ਸੱਕਦੀ।”

7 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨੇ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਦਕਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਿਕਉਂ ਿਕ ਹਾਮਾਨ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾਢ਼ ਿਦੱਤਾ। 8

ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਿਲਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝੋਁ ਿਕ ਿਜਸ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਖੋ
ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਿਦਓ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਨਾਉਂ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ
ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।”

9 ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਕੱਤਰ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਜ ਸੀਵਾਨ ਦੇ
ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੇਈਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਕੱਤਰਾ ਂਨੇ ਮਾਰਦਕਈ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਯਹੂਦੀਆ,ਂ ਆਗੂਆ,ਂ ਰਾਜਪਾਲਾ ਂਅਤੇ ਿਹਂਦ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ ਤੀਕ 127
ਸੂਿਬਆ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਲਿਖਆ। ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਵਰਨਮਾਲਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। 10 ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਮੁਤਾਿਬਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਿਚੱਠੀਆ ਂਨੂੰ ਬੰਦ
ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਘੋਿੜਆ ਂਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਤੇਜ ਘੋਿਢ਼ਆ ਂਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਿਚੱਠੀਆ ਂਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ
ਜਲਦ ਪਹੁੰਚਾ ਸੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਚੱਠੀਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਉਂ ਸੀ:

11 ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ
ਬਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਉਨ੍ਹਾ,ਂ ਦੀਆਂ
ਔਰਤਾ ਂਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਦੋਲਤ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

12 ਿਜਹੜਾ ਿਦਨ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਰ੍ਰਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇਰ੍ਹਵਾ ਂਿਦਨ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਿਤਆਰ ਸੀ। 13 ਇਸ
ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਇਹ ਹਰ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਿਗਆ। ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਖਾਸ ਿਦਨ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ। 14 ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਘੋਿੜਆ ਂਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਹੁਕਮ ਦਾ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

15 ਮਾਰਦਕਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਚੋ ਿਨਕਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਨੀਲੀ ਿਚੱਟੀ
ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਕਤਾਨੀ ਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦਾ
ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਸਤਰ ਧਾਰਕੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲਁੋ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ ਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਖਾਸ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਮਾਹ
ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। 16 ਇਹ ਿਦਨ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਲਈ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆ ਂਤੇ ਭਾਗਾਂ
ਭਿਰਆ ਂਿਦਨ ਸੀ।

17 ਿਜੱਥੇ-ਿਕਤ੍ਰਤੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੇ ਸੂਿਬਆਂ
ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਰਿਮਆਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਿਹਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਯਹੂਦੀ ਦਾਅਵਤਾਂ
ਦੇਕੇ ਇਹ ਪਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਬਣੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆ ਂਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸਨ।

ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਿਜੱਤ

ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨੇ (ਅਦਾਰ) ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਿਦਨ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਿਦਨ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ

ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨਾਲ

ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਕੜੇ ਸਨ। 2 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਤਂਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕਤ੍ਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਿਮਲੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸੱਕਣ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ
ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਤੋਂ ਡਰਦੇ
ਸਨ। 3 ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਰਾਜਪਾਲਾ ਂਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਮਾਰਦਕਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। 4 ਮਾਰਦਕਈ
ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣ ਿਗਆ। ਸਾਰੀਆ ਂਪ੍ਰਾਤਂਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸੱਧੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਾਰਦਕਈ ਿਦਨੋ-ਿਦਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ।

5 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। 6 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਵੱਚ 500 ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕੀਤਾ। 7 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਪਰਸ਼ਨਦਾਬਾ, ਿਦਲਫੋਨ ਅਸਪਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ
ਕੀਤਾ। 8 ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੋਰਾਬਾ, ਅਦਲਯਾ, ਅਰੀਦਾਬਾ, 9 ਪਰਮਸ਼ਤਾ,
ਅਰੀਸਈ, ਅਰੀਦਈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਮੁਕਾਇਆ। 10 ਇਹ
ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਦਸ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਹਮਦਾਬਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਮਾਨ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ।

11 ਉਸ ਿਦਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ। 12 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਸਮੇਤ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਵੱਚ 500 ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਤਂਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਗਂਾ।”

13 ਅਸਤਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ ਤਾ ਂਅੱਜ ਵਾਗਂ ਕੱਲ
ਨੂੰ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇਝ੍ਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇੇ। ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਦੇ
ਦਸਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀਆ ਂਲੌਬਾ ਂਨੂੰ ਟਂਿਗਆ ਜਾਵੇ।”

14 ਤਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਾਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦੀਆ ਂਲੋਬਾ ਂਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾਿਢ਼ਆ। 15 ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਿਜਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਅਦਾਰ ਦੇ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਦ੍ਹਵੇਂ ਿਦਨ ਿਫਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਫਰ ਸ਼ੂਸ਼ਨ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ 300 ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ
ਲਾਇਆ।

16 ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੋਰ ਸੂਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਵੱਸੱਿਦਆ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ
ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਪੱਛਾ ਛੁੜਾਉਣ ਲਈ 75,000 ਵੈਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਪਰ ਪਰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ। 17 ਇਹ
ਵਾਰਦਾਤ ਅਦਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇਰ੍ਹਾ ਂਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੌਦ੍ਹਵੇਂ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਮਨਾਈ।

ਪੂਰੀਮ ਦਾ ਪਰਬ

18 ਸੂਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਅਦਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 13 ਵੇਂ ਅਤੇ 14 ਵੇਂ ਿਦਨ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਿਫਰ 15 ਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਿਦਨ
ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। 19 ਇਉਂ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਅਦਾਰ ਦੇ ਚੌਦ੍ਹਵੇਂ ਿਦਨ ਪੂਰੀਮ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਚੌਦਵੇਂ
ਿਦਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਿਖਆ। ਉਸ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਤੋਂਹਫੇ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਤਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ

20 ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਿਚੱਠੀਆਂ
ਭੇਜੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਰ-ਨੇੜੇ ਿਚੱਠੀਆ ਂਭੇਜੀਆ।ਂ 21 ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਿਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਕਹੇ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਅਦਾਰ
ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਦਵੇਂ ਪੰਦਰਵੇਂ ਿਦਨ ਪੂਰੀਮ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ। 22 ਇਹ ਉਹ
ਿਦਨ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਆਰਾਮ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ
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ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਗਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਰੋਣ ਿਪੱਟਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ
ਬਦਲ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਨ
ਲਈ, ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਤਾ ਂਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ।

23 ਤਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਰਦਕਈ ਤੇ ਿਲਖ ਕੇ ਭੇਿਜਆ, ਉਸ ਨੂੰ
ਮੰਿਨਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਿਤਉਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ
ਗਏ।

24 ਅਗਾਗੀ ਹਮਦਾਬਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਮਾਨ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਮਾਨ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਦਨ ਮੁਕਰ੍ਰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਣੇ ਪਾਏ ਸਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਗੁਣੇ ਨੂੰ “ਪੂਰੀਮ” ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ
“ਪੂਰੀਮ” ਆਿਖਆ ਿਗਆ। 25 ਹਾਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਪਰ
ਅਸਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵਾ ਂਹੁਕਮ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਹਾਮਾਨ ਦੀ
ਿਵਉਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਹਾਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੇ
ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਇਵੇਂ ਹਾਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੂਲੀ ਚਾਢ਼ੇ ਗਏ।

26 ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਗੁਿਣਆ ਂਨੂੰ “ਪੂਰੀਮ” ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ “ਪੁਰੀਮ” ਦਾ ਨਾ ਂਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਹਰ ਵ੍ਹਰੇ ਇਹ ਦੋ ਿਦਨਾ ਂਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। 28 ਇਹ ਿਦਨ ਪੀੜੀ
ਦਰ ਪੀੜੀ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਤਂ ਅਤੇ ਹਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੂਰੀਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦਰਿਮਆਨ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਯਾਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਿਸਮਰਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ’ਚ ਇਹ ਿਦਨ
ਮਦਦ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਿਦਨ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੁਕਰ੍ਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

29 ਫ਼ੇਰ ਅਬੀਹਿਯਲ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਅਸਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਦਕਈ ਯਹੂਦੀ ਇਸ
ਦੂਸਰੇ ਖਤ ਨੂੰ ਪੱਿਕਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ, ਪੂਰੀਮ ਬਾਰੇ

ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਖਤ ਿਲਿਖਆ। 30 ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ 127 ਸੂਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਪੱਤਰ ਿਲਖੇ।
ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਆਪਸੀ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਬਣੇ। 31 ਮਾਰਦਕਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਖਤਾ ਂਨੂੰ ਿਲਿਖਆ
ਤਾ ਂਜੋ ਪੁਰੀਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਹੂਦੀ
ਮਾਰਦਕਈ ਅਤੇ ਅਸਤਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਲਈ ਦੋ ਿਦਨਾ ਂਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼
ਭੇਿਜਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਦਨ ਵੀ ਇਝੰ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਦੂਸਰੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆ ਂਮਾੜੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ
ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 32 ਅਸਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨਾਲ ਪੂਰੀਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਪੱਕੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆ ਂਗਈਆ

ਮਾਰਦਕਈ ਦਾ ਸਂਮਾਨ

ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਕਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆ ਂਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ
ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸੂਲ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ। 2

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆਂ ਪਰਸੀਆ ਂਅਤੇ ਮਾਦੀ ਦੇ
ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਮਾਰਦਕਈ
ਦੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਕੀ ਿਦੱਤੀ ਦਾ ਿਵਵਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ। 3 ਯਹੂਦੀ ਮਾਰਦਕਈ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰੁਤਬੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਸਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਸਾਥੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਰੱਿਖਆ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ
ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਿਲਆਇਆ।ਂ
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ਅੱਯੂਬ

ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਯੂਬ

ਉਜ਼ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅੱਯੂਬ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਯੂਬ
ਿਨਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 2 ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਸੱਤ

ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਧੀਆ ਂਸਨ। 3 ਅੱਯੂਬ 7,000 ਭੇਡਾ,ਂ 3,000 ਊਠਾ,ਂ 1,000
ਬਲਦਾ ਂਅਤੇ 500 ਗਿਧਆ ਂਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਸੀ।

4 ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਤਾ ਂਿਦੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀਆ ਂਿਤੰਨਾ ਂਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ। 5 ਅੱਯੂਬ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ
ਦਾਅਵਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਸਦਕਾ
ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ
ਬਁ◌ੇਿਧਆਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵਤ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ
ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ।” ਅੱਯੂਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ।

6 ਫੇਰ ਦੂਤਾ ਂਦਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦਾ ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ। ਸ਼ਤਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੂਤਾ ਂਨਾਲ ਉਬੇ ਸੀ। 7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਿਕਬੇ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘੁੰਮਦਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ।”

8 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਅੱਯੂਬ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ? ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਕ ਤੇ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦੇ
ਅਮਲ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

9 ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਠੀਕ! ਪਰ ਅੱਯੂਬ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। 10 ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਸਫਲਤਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨੰਾ ਅਮੀਰ
ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਇਜੜ ਤ੍ਰਤੇ ਝੁਂਡ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। 11 ਪਰ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪੇਗਾ।”

12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ
ਪਹੁੰਚਾਈ।”

ਫੇਰ ਸ਼ਤਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਿਲਆ

13 ਇੱਕ ਿਦਨ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ
ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਅ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। 14 ਤਾ ਂਅੱਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ
ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਲਦ ਹੱਲ ਿਖੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਗੱਧੇ ਘਾਹ
ਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। 15 ਸਬੀਨ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ
ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਸਰਫ ਮੈਂ ਹੀ
ਬਚ ਕੇ ਆ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ”

16 ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਅੱਯੂਬ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਕਾਸ਼
ਤੋਂ ਿਬਜਲੀ ਿਡੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਤੇ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੱਿਚਆ ਂਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ
ਆ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ”

17 ਹਾਲੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕਸਦੀਆਂ
ਨੇ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਦੇ ਿਤੰਨ ਦਸਤੇ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਊਠ
ਲੈ ਗਏ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਸਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚ ਸੱਿਕਆ ਹਾ।ਂ ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ”

18 ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਆ ਿਗਆ। ਚੌਬੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਧੀਆ ਂਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਅ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। 19 ਤਾਂ
ਮਾਰੂਬਲ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗੀ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਹੇਠਾ ਂਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।
ਘਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਧੀਆ ਂਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਿਸਰਫ ਮੈਂ
ਹੀ ਬੱਿਚਆ ਂਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਿਗਆ ਹਾ!ਂ”

20 ਜਦੋਂ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲੇ ਅਤੇ
ਿਸਰ ਮੁਨਾ ਿਲਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਉਦਾਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਸੀ ਫੇਰ
ਅੱਯੂਬ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆ।
21 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ:
“ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਸਾ,ਂ
ਤਾ ਂਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸਾ ਂਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਗਂਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹੋਵਾਗਂਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ!”
22 ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਪਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਤਾਨ ਦਾ ਫੇਰ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਦੂਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਏ। ਸ਼ਤਾਨ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ
ਿਕਬੇ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”
3 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਅੱਯੂਬ ਵੱਲ

ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ? ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਯੂਬ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ
ਨੇਕ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ,
ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਉਕਸਾਇਆ।”

4 ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਦਮੀ
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਉਹ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। 5 ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ
ਵਰਤੋਂਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪੇਗਾ।”

6 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਯੂਬ ਤੇਰੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠਾ ਂਹੈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।”

7 ਤਾ ਂਸ਼ਤਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਦਰਦਮਈ
ਫੋਿੜਆ ਂਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਫੋੜੇ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ
ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। 8 ਇਸ ਲਈ ਅੱਯੂਬ ਰੂੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਉਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾ ਂਨੂੰ ਖੁਰਚਨ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ। 9 ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਹਾਲਁੇ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪਕੇ ਮਰਦਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ।”
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10 ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੂੰ ਤਾ ਂਮੂਰਖ ਔਰਤ ਵਾਗਂ
ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਁ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।” ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆ।ਂ
ਪਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ।

ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਿਤੰਨ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

11 ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਿਤੰਨ ਦੋਸਤ ਸਨ ਤੇਮਾਨੀ ਤੋਂ ਅਲੀਫ਼ਜ, ਸੂਹੀ ਤੋਂ ਿਬਲਦਦ, ਅਤੇ
ਨਅਮਾਤੀ ਤੋਂ ਸੋਫ਼ਰ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਦੋਸਤਾ ਂਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ। ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਦੋਸਤ ਘਰੋ ਿਨਕਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਿਕ ਅੱਯੂਬ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ। 12 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਦੋਸਤਾ ਂਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਦੂਰੋ ਦੇਿਖਆ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ ਅੱਯੂਬ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਨੰਾ ਵੱਖਰਾ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ! ਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਪਾੜ ਲੇ ਅਤੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਘਟ੍ਟਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ
ਉਹ ਦੁੱਖ੍ਖੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਸਨ। 13 ਫੇਰ ਿਤੰਨੇ ਦੋਸਤ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੇ
ਸੱਤ ਰਾਤਾ ਂਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਯੂਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ
ਬੋਿਲਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੇਖ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਅੱਯੂਬ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਿਦਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪਦਾ

ਫੇਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਜੰਿਮਆ ਸੀ। 2 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ:

3 “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਜੰਿਮਆ ਸਾ ਂਸਦਾ ਵਾਸਤੇ
ਗੁੰਮ ਜਾਵੇ।

ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
4 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੁਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ।
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ।
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ।

5 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹੰਦਾ, ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਹਨੇਰਾ।
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਬੱਦਲ ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ।
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਲੋਂ ਭਜਾ ਿਦੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਿਮਆ

ਸਾ।ਂ
6 ਉਹ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਛੁਪੀ ਰਹੇ।
ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਂਤਰੀ ਤੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਵੋ।
ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਖੋ।

7 ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਉ
ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਿਕਲਕਾਰੀ ਨਾ ਸੁਣੇ।

8 ਕਈ ਜਾਦੂਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਗਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ

ਿਦਉ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਿਮਆ ਸਾ।ਂ
9 ਉਸ ਿਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਿਦਉ,
ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਿਦਉ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਦੇ ਨਾ

ਆਵੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆ ਂਪਿਹਲੀਆ ਂਿਕਰਣਾ ਂਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਵੋ।

10 ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਰਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਿਕਆ।
ਉਸ ਰਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਿਕਆ।

11 ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਮਰ ਿਗਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਿਮਆ ਸਾ?ਂ
ਮੈਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਮਿਰਆ?

12 ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਚੁੱਿਕਆ?
ਮ੍ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਦੀਆ ਂਦੁੱਧੀਆ ਂਨੇ ਦੁੱਧ ਿਕਉਂ ਚਂ◌ਘੁਾਇਆ?

13 ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਿਮਆ ਸਾ,ਂ

ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਤਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਹੁੰਦਾ।
14 ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਤੇ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ

ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿਹਲ ਬਣਾਏ ਜੋ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

15 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਦਫਨ ਹੁੰਦਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਹਾਕਮਾ ਂਨੇ
ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਭਰੀਆ ਂਹੋਈਆ।ਂ

16 ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਂਿਜਹੜਾ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਮਰ ਿਗਆ
ਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਦਫਨਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ?

ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ
ਿਜਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਦਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ।

17 ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਖੜੀਆ ਂਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬਰ
ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਿਜਹੜੇ ਬਕੱ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
18 ਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਿਮਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ;
ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਰਦਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੀਕਿਦਆ ਂਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।

19 ਸਭ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਕ ਵੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਇਨੇੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

20 “ਿਕਉਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਬੰਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਜਾਵੇ?
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਕਉਂ ਦੇਵੋਁ ਿਜਸਦਾ ਆਤਮਾ ਦੁੱਖ੍ਖੀ ਹੈ?

21 ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਉਹ ਉਦਾਸ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਕਰਦਾ

ਹੈ।
22 ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਲੱਭ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਣਗੇ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ।

23 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਆਲੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

24 ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ ਗਮ ਦੇ ਹੌਁਕੇ ਭਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ
ਨਹੀਂ।

ਮੇਰੇ ਿਸ਼ਕਵੇ ਪਾਣੀ ਵਾਗਂਰਾ ਂਫੁੱਟ ਿਨਕਲਦੇ ਨੇ।
25 ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸਾ ਂਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਭਆਨਕ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ

ਉਹ ਵਾਪਰ ਿਗਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਦਾ ਸਾ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਈਆ ਂਨੇ।

26 ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।
ਮੈਂ ਸਿਹਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।
ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਮ ਹਾ।ਂ”

ਅਲੀਫ਼ਜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਤੇਮਾਨ ਦੇ ਅਲੀਫਜ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ:
2 “ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾ ਂਤਾ ਂਕੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ?

3 ਅੱਯੂਬ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜੋਰ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਤਾਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

4 ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਿਡੱਗਣ ਹੀ ਵਾਲੇ
ਸਨ।

ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਤਾਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
5 ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ
ਤਾ ਂਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਿਗਆ ਹੈਂ।

ਮੁਸੀਬਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਪਈ ਹੈ
ਤੂੰ ਚਕਰਾ ਂ’ਚ ਪੈ ਿਗਆ ਹੈਂ।

6 ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ,

ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੈ?

7 ਅੱਯੂਬ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ: ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
8 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ: ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬਦੀ ਵਾਹੁਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਢ੍ਢਣਗੇ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਸਰਫ਼ ਸਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚਲੀ ਹਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
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10 ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰਾ ਂਵਾਗਂ ਗੱਜਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੰਦ ਭੰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

11 ਿਬਲਕੁਲ ਸ਼ੇਰਾ ਂਵਾਗਂ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ,
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਿਖੰਡ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

12 “ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਨਸੋ ਿਮਲੀ ਹੈ।

13 ਰਾਤ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਗਂਰਾ ਂਮੇਰੀ
ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

14 ਮੈਂ ਡਰ ਿਗਆ ਸਾ ਂਤੇ ਮੈਂ ਕੰਬ ਿਗਆ ਸਾ।ਂ
ਡਰ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਿਹਲਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

15 ਮੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਿਣਓ ਇੱਕ ਭੂਤ ਲੰਘ ਿਗਆ।
ਮੇਰੇ ਿਜਸਮ ਦੇ ਲਂੂ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ੍ਹ ਹੋ ਗਏ।

16 ਰੂਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖਲੋਤੀ ਸੀ
ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੱਿਕਆ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਸੀ।

ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਓੱਥੇ ਚੁੱਪ ਸੀ।
ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ:

17 ‘ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।
ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਨਹਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।

18 ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾ ਂਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
19 ਇਸ ਲਈ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਲੋਕ ਬਦਤਰ ਹਨ।
ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾ ਂਦੀਆ ਂਨੀਹਾ ਂਧੂੜ

ਅੰਦਰ ਹਨ।
ਉਹ ਭਮਕੱੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ।

20 ਲੋਕੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦਾ।

ਉਹ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਰ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।
21 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਿਖੱਚੇ ਜਾਦਂੇ ਨੇ
ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਿਬਨਾ ਿਸਆਣਪ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।’

“ਅੱਯੂਬ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ,
ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਿਕਸੇ ਦੂਤ ਦੀ ਓਟ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦਾ।

2 ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।

3 ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਹਾ।ਂ

ਪਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ।
4 ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬਚਾਉ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਤਾਏ ਜਾਦਂੇ

ਹਨ।।
5 ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਖਾ ਲਈਆ।ਂ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਭੁੱਿਖਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਜੋ ਕੰਿਡਆ ਂਦਰਿਮਆਨ ਉੱਗ

ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਿਲਆ।

6 ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਿਮੱਟੀ ਘੱਟੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀਆ।ਂ

7 ਪਰ ਆਦਮੀ ਿਸਰਫ਼ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਝੱਲਣ ਲਈ ਹੀ ਜਨਿਮਆ ਸੀ।
ਇਹ ਇਨੰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੈਂ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਚੰਿਗਆੜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।

8 ਪਰ ਅੱਯੂਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ।

9 ਲੋਕੀਂ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਿਰਸ਼ਿਮਆ ਂਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਿਰਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਮਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਲਾਕ ਤੇ ਬਦ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਰੋਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ।

13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਿਵੱਚ ਫ਼ਾਹ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ।ਂ
14 ਉਹ ਚੁਸਤ ਬੰਦੇ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਠੇਡੇ ਖਾਦਂੇ ਨੇ।
ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਗਂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ

ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।
15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

16 ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਬੇਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

17 “ਉਹ ਬੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਿਸ਼ਕਵਾ ਨਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
18 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮਾ ਂਉੱਤੇ ਪਟ੍ਟੀਆ ਂਬਂਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਤਂਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

19 ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੇ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਁ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪਵੇਗਾ,
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਿਛੜੇਗਾ।

21 ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਕਾਲੀਆ ਂਜੀਭਾ ਂਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ
ਲੱਗ ਪਏ।

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।
ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾ ਂਆਵੇ।

22 ਤੂੰ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇਁਗਾ।
ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

23 ਤੇਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਿਵੱਚਲੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂ ਹੈ।
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।

24 ਤੂੰ ਜਾਣੇਁਗਾ ਿਕ ਤੇਰਾ ਤੰਬੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

25 ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਇਨੇੰ ਹੋਣਗੇੇ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਹੈ।

26 ਤੂੰ ਉਸ ਕਣਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਿਜਹੜੀ ਵਾਢੀਆ ਂਦੇ ਵੇਲੇ ਤੀਕ ਉਗਦੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਉਮਰ ਤੀਕ ਜੀਵੇਂਗਾ।

27 “ਅੱਯੂਬ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਿਸੱਖ।”

ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਅਲੀਫਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ

ਫੇਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ:
2 “ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੋਂਿਲਆ ਜਾ ਸੱਕੇ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਮੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਧਰਮ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆ ਂਜਾ

ਸੱਕਣ।
3 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੱਕੇਂਗੇ।
ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੁੰਦਰਾ ਂਦੀ ਰੇਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂਰੱਖਾ ਂਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।

4 ਮੈਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੀਰ ਚੁਭੇ ਨੇ
ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੀਰਾ ਂਦੀ ਜ਼ਿਹਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਹਿਬਆਰ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ।

5 ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖਣ ਿਵੱਚ ਆਸਾਨ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ
ਵਾਪਿਰਆ ਹੋਵੇ।

ਜੰਗਲੀ ਖੋਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ
ਘਾਹ ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਗਾ ਂਕਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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6 ਲੂਣ ਿਬਨਾ ਭੋਜਨ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਤੇ ਆਡਂੇ ਦੀ ਸਫ਼ੇਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

7 ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਮੈਨੂੰ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਿਬਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੀ ਹਨ।
8 “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮਂਗਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਿਕ ਿਜਸਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਕਰਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ।

9 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਚਲ ਿਦੰਦਾ
ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ।

10 ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋ
ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਗਂਾ:

ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਿਵੱਚ,
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲਵੋ।

11 “ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ
ਨਹੀਂ।

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ।

12 ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਸਂੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ।

13 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ।
ਿਕਉਂਿਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

14 “ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ
ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਿਘਿਰਆ ਹੋਵੇ।

ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਮੱਤਰ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਫੇਰ ਲਵੇ।

15 ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਦੀਆ ਂਵਾਗਂ ਕਪਟੀ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਕਦੇ ਵਗਦੀਆ ਂਨੇ
ਤੇ ਕਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਦਂੀਆ ਂਨੇ।

16 ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਾ ਂਿਪਘਲਦੀ ਿਹਮ ਨਾਲ ਦਬਾ ੇਜਾਦਂੇ ਹਨ।
17 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤੇ ਨਦੀਆ ਂਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆ ਂਨੇ।

18 ਵਪਾਰੀ ਨਦੀ-ਤਲ ਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਗੁਆਚ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

19 ਤੇਮਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਸ਼ੇਬਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਸ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ।

20 ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਓੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ,
ਪਰ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

21 ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਦੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ।

22 ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ!
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।

23 ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ‘ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉ।
ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉ।’

24 “ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਿਸੱਖਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਾਗਂਾ।
ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਾਉ ਮੈਂ ਿਕਹੜਾ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

25 ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

26 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਕੱ◌ੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਦੁੱਖੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਤੱਬ ਨਹੀਂ।

27 ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਜੂੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵੀ
ਿਜੱਤਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਤੀਮ ਬੱਿਚਆ ਂਕੱ◌ੋਲ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰਵੇ ਦੇਵੇਂਗੇ।

28 ਪਰ ਹੁਣ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੋ।
ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਗਂਾ ।

29 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਵੋ।
ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਵੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ।
ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ।

30 ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ।

ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਿਵੱਚਲਾ ਫਰਕ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ”
ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2 ਮਨੁੱਖ ਗਰਮੀਆ ਂਦੇ ਿਦਨ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਵਰਗਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਠਂਢੀ ਛਾ ਂਲੋਚਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਭਾੜੇ ਦੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ
ਹੈ।

3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਾਲੇ ਮੀਹਨੇ ਬੀਤ ਗਏ।
ਮੈਂ ਰਾਤਾ ਂਮਗਰੋਂ ਰਾਤਾ ਂਦੁੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਦੇਖੀਆ ਂਨੇ।

4 ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੇਟਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾ,ਂ
‘ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦਾ ਿਕੰਨਾ ਸਮਾ ਂਹੋਰ ਹੈ?’

ਰਾਤ ਚਮਕਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਚਢ਼ਨ ਤੀਕ ਮੈਂ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾ।ਂ

5 ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਅਤੇ ਕੀਿੜਆ ਂਨੇ ਢੱਿਕਆ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਿਰਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

6 “ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਿਫਰਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਿਸਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਹੈ।
ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਗਂਾ।

8 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਹ੍ਹ ੋਵਾਗਂਾ।

9 ਬਦ੍ਦਲ ਛਟ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦਫਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
10 ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਉਸਦਾ ਥਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ।

11 “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ!
ਮੈਂ ਬੋਲਾਗਂਾ! ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਦੁੱਖੀ ਹੈ!
ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਵਾ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਿਵੱਚ ਕੁਿੜਤਨ ਹੈ।

12 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹਾ ਂਜਾ ਂਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਜਗਰ,
ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

13 ਮੇਰੇ ਪਲੰਘ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ।

14 ਪਰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟਦਾ ਹਾ ਂਤੂੰਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਿਨਆ ਂਨਾਲ ਭੈਭੀਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਂਨਾਲ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
15 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲੋਂ ਗਲ
ਘੁਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ

16 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜਂਦਗੀ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਮੈਂ ਇਸਦਾ ਖਿਹੜਾ ਛੱਿਡਆ।
ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਦੇਵੋ।
ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਰਬ ਨਹੀਂ।

17 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਨੰਾ ਮਹ੍ਹਤਵਪੂਰਣ ਿਕਉਂ ਹੈ।
ਤੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਵੀ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ!

18 ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਵੇਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਿਖਆ ਿਕਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਪਰੱਖਦੇ ਹੋ?

19 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੋ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਕਿਲਆ ਂਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

20 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਨਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ?
ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਿਸਆ ◌ੱਸਾ?ਂ

21 ਗ਼ਲਤੀਆ ਂਕਰਨ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ?
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲਈ ਬਖਸ਼ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ?

ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਗਂਾ ਤੇ ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਹ੍ਹ ੋਵਾਗਂਾ।”

ਅੱਯੂਬ 6:6 363 ਅੱਯੂਬ 7:21
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ਿਬਲਦਦ ਦਾ ਅੱਯੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ

ਫੇਰ ਸ਼ੂਹੀ ਦੇ ਿਬਲਦਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ,
2 “ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ?
ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਹਨੇਰੀ ਵਰਗੇ ਨੇ।

3 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆ ਂਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਦਾ?
ਕੀ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਧਰਮੀ ਹੈ?

4 ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਕੀਮਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
5 ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਵੇਖ
ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ।

6 ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਨੇਕ ਹੈਂ,
ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ।
ਉਹ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਹਕੀ ਤੇਰੀ ਹੈ।

7 ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ।

8 “ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਛ।
ਪਤਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ।

9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾ ਂਜੋ ਿਕ ਲੰਘ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

10 ਸ਼ਾਇਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਿਸੱਖਾ ਸੱਕਣ,
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਸੱਖਾ ਸੱਕਣ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਸੱਿਖਆ।

11 “ਿਬਲਦਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਬਾਸਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਵੱਧ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਸਰਕੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਉੱਗ ਸੱਕਦੇ ਨੇ?
12 ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।
ਉਹ ਇਨੇੰ ਛੋਟੇ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

13 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਰਕੰਿਢਆ ਂਵਰਗੇ
ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

ਿਬਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ।
14 ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮਕੱੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

15 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਕੱੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ,
ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।

ਉਹ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਜਾਲ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।

16 ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪੌਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧੁੱਪ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਸਾਰੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਫੈਲੀਆ ਹੁਂਦੀਆ ਨੇ।

17 ਇਸ ਦੀਆ ਂਜੜਾ ਂਪੱਥਰ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਵਲ ਲੈਂਦੀਆ ਂਹਨ,
ਪੱਥਰ ’ਚ ਉੱਗਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂਨੇ।

18 ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਥਾ ਂਤੋਂ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ
ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸੱਕੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ।

19 ਪਰ ਪੌਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸਦੀ ਥਾਵੋਂ ਉੱਗ ਪਵੇਗਾ।

20 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਗੁਹਾਹਾ ਂਦਾ ਿਤਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।

21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹਾਿਸਆ ਂਨਾਲ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀਆ ਂਿਕਲਕਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।

22 ਪਰ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਣਗੇ।
ਅਤੇ ਬਦਕਾਰ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਿਬਲਦਦ ਨੂੰ ਉੱਤਰ

ਤਾ ਂਅੱਯੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ:
2 “ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਸੱਚ ਹੈ।
ਪਰ ਿਕਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾ ਂਨਾਲ ਿਜੱਤ ਸੱਕਦਾ

ਹੈ।

3 ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾ ਂਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ

ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ।
4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸੱਕਦਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਧੇ ਿਬਨਾ ਨਹੀਂ

ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ।
5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਲਟ ਿਦੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ।

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਿਹਲਾਉਣ ਲਈ ਭੂਚਾਲਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਬੁਿਨਆਦਾ ਂਿਹਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਤਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਸਿਬਰ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੇ।
8 ਇੱਕਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੀ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆ ਂਲਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।

9 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤਾਿਰਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ, ਬੀਅਰ, ਉਰੀਅਨ ਅਤੇ ਪਲੇਦੇਸ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕਮਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।
10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਹੈ।

11 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਿਣਉ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

12 ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸੱਕਦਾ।
ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ‘ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?’

13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ੍ਰਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ।
ਰਹਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ।

14 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ।

15 ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ।
ਮੈਂ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਇਨੰਾ ਹੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ

ਉਸਦੀ ਿਮਹਰ ਲਈ ਿਮੰਨਤ ਹੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
16 ਜੇ ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਫੇਰ ਵੀ
ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ।

17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਲਈ ਤੂਫਾਨ ਭੇਜ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਰਣ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

18 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇਗਾ।

19 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸੱਕਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਿਚਹਰੀ
ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।

20 ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਮੇਰੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾ ਂਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਿਸੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
21 ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾ ਂਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਾ।ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

22 ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ‘ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ
ਹੈ।

ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗਾਨੀਆ ਂਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।’

23 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦਾ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ।

24 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਦਕਾਰ ਆਦਮੀ ਿਕਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਨਯੰਿਤ੍ਰਤ ਕਰਦਾ, ਕੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਕੌਣ ਹੈ?
25 “ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਦੌੜਾਕ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਉਡਦੇ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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26 ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਰਕਂਿਡਆ ਂਦੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਵਾਗਂ।
ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਬਾਜ਼ਾ ਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਗਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ

ਝਪਟ ਰਹੇ ਹੋਣ।
27 “ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾ ਂਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਭੁੱਲ

ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਿਚਪਕਾ ਲਵਾਗਂਾ।

28 ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
ਮੇਰੇ ਤਸੀਹੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ,

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਘੋਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ।
29 ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾ?ਂ
ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ।

30 ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਫ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਲਵਾਂ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਨ ਨਾਲ ਧੋਕੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾ,ਂ

31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਿਚਕੱੜ ਵਾਲੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ।

32 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਵਾਗਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਚਹਰੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਸੱਕਦੇ।

33 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਕੋਈ ਦੋਹਾ ਂਿਧਰਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ।
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ

ਹੁੰਦਾ।
34 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ

ਹੁੰਦਾ।
ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਣਾ ਸੀ।

35 ਫੇਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਏ ਿਬਨਾ ਜੋ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਕਿਹ
ਸੱਕਦਾ ਸਾ।ਂ

ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।
“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਾਗਾ।ਂ
ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੜਤ੍ਰਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ

ਬੋਲ਼ਾਗਂਾ।
2 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਖਾਗਂਾ, ‘ਮੇਰੀ ਿਨੰਿਦਆ ਨਾ ਕਰ!
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ?

3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਿਮਲਦਾ ਹੈ?
ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਿਜਆ ਹੈ।

ਜਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਦ ਲੋਕ ਬਣਾਦਂੇ ਨੇ।
4 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖਾ ਂਹਨ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ?

5 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਬੋਢ਼ਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ! ਇਸ ਲਈ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕ ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ?
6 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਖੋਜਦੇ ਹੋ।

7 ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦੈਁ ਿਕ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ!

8 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾ ਂਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ!

9 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਯਾਦ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਸਾਚਂੇ ਵਾਗਂ ਢਾਿਲਆ,
ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂਗਾ।

10 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਗਂ ਬਾਹਰ ਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਰੜਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਚੋੜਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

11 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਡੀਆ ਂਤੇ ਪਿਠਆ ਂਨਾਲ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨੂੰ ਚਮੜੀ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ।

12 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ ਕੀਤੀ।

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ।
ਤ੍ਰਤੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮੇ ਉੱਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।

13 ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਛਪਾ ਿਲਆ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਦਲ

ਅੰਦਰ ਿਵਉਂਿਤਆ ਹੈ।
ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੀ।

14 ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਦੰਡ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਸੀ।

15 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ,ਂ
ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ।

ਪਰ ਮੈਂ ਤਾ ਂਆਪਣਾ ਿਸਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸੱਕਦਾ ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹਾ।ਂ

16 ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦੋਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ।

17 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹ ਲੱਭਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ,

ਕਈ ਢਂਗਾ ਂਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਸਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੇਜਦੇ ਹੋ।

18 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਿਕਉਂ ਲੈਣ ਿਦੱਤਾ?
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮਰ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ।

19 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਿਸੱਧਾ ਕਬਰ ਵੱਲ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਦਂਾ।

20 ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾ ਂਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਿਦਉ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਮਾ ਂਮਾਨਣ ਿਦਉ ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੱਿਚਆ ਂਹੈ।

21 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਵੇਂ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵਾ ਂਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੌਤ
ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਥਾ ਂਉੱਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ।

22 ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸਮਾ ਂਮਾਨਣ ਿਦਓ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਿਚਆ ਂਹੈ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜਾਵਾ।ਂ

ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ, ਪਰਛਾਿਵਆ ਂਅਤੇ ਉਲਝਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵਾ।ਂ
ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ।’”

ਸੋਫਰ ਅੱਯੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਫੇਰ ਨਅਮਾਬੀ ਸੋਫਰ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਆਿਖਆ,
2 “ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਇਸ ਹਨੇ੍ਹਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ!
ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਿਸੱਧ ਕਰਦੀਆ ਂਨੇ?

ਨਹੀਂ!
3 ਅੱਯੂਬ ਤੇਰਾ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ
ਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ?

ਤੇਰਾ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈਂ?

4 ਅੱਯੂਬ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਮੇਰੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਠੀਕ ਨੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾ।ਂ

5 ਅੱਯੂਬ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ
ਿਦੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈਂ।

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਰਹੱਸ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ।
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

ਅੱਯੂਬ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਓਨੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਰਹਾ ਿਜੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ।”
7 “ਅੱਯੂਬ ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ?
ਤੂੰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ?

8 ਤੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ!
ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
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9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇਰਾ ਹੈ
ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇਰਾ ਹੈ।

10 “ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਕਿਚਹਰੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸੱਕਦਾ।

11 ਸੱਚਮੁੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ, ਿਕ ਕੌਣ ਿਨਕਂਮਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

12 ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਗਧਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ।
ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਿਸਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

13 ਪਰ ਅੱਯੂਬ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸੱਕਦਾ,
ਤਾ ਂਤੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫ਼ੈਲਾ ਸੱਕਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

14 ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਬਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਿਹਣ ਦੇਣਾ।

15 ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਿਬਨਾ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਤੱਕ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਿਬਨਾ ਂਡਿਰਆ ਂਿਦ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਖਲੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।

16 ਫੇਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸੱਕਦਾ ਤੇਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਉਸ
ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਿਜਹੜਾ ਵਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।

17 ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁਪਿਹਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਚਮਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀਆ ਂਘੜੀਆ ਂਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਗਂ

ਚਮਕਦੀਆ।ਂ
18 ਫੇਰ ਤੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆਸ ਇੱਥੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਿਦੰਦਾ।

19 ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈ ਿਗਆ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਿਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ,

ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੇਰੀ ਿਮਹਰ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਹੋਵੇਗਾ।
20 ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੱਕਦੇ ਹੋਣ
ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਮੀਦ ਿਸਰਫ਼ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।”

ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਸੋਫਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ

ਫੇਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ:
2 “ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਿਸਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਿਸਆਣੇ ਆਦਮੀ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਿਸਆਣਪ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

3 ਪਰ ਮੇਰਾ ਿਦਮਾਗ ਵੀ ਤੇਰੇ ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਗਂ ਚਤੁਰ ਹਾ।ਂ

ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।
4 “ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ

ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਮਿਲਆ।
ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਨੇ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾ।ਂ
ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ।

5 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਿਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
6 ਪਰ ਡਾਕੂਆ ਂਦੇ ਤੰਬੂਆ ਂਨੂੰ ਗੋਿਲਆ ਜਾਦਂਾ।
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

7 “ਪਰ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦ੍ਦੇਣਗੇ।
ਜਾ ਂਪੁੱਛੋ ਹਵਾ ਦੇ ਪੱਛੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ।

8 ਜਾ ਂਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਖਾਵੇਗੀ।
ਜਾ ਂਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ

ਿਦਓ।
9 ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣਾਈਆ ਂਨੇ।

10 ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
11 ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਜੀਭ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚਖਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਕੰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਪਰੱਖਦੇ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ।

12 ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾ ਂ‘ਿਸਆਣਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’

13 ਪਰ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈ।
ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਅਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ।

14 ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੀਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਫਰ ਨਹੀਂ
ਉਸਾਰ ਸੱਕਦੇ।

ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।

15 ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਿਢਿਲਆ ਂਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ।

16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਿਜਤ੍ਰਤਦਾ ਹੈ
ਿਜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਨ।

17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਮਝਦਾਰਾ ਂਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਸਆਣਪ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਮੂਰੱਖਾ ਂਵਾਗਂ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

18 ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਜਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਬਰੱਖਾਸਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ

ਆਪਣੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਅੰਦਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ।
20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਸਆਣਪ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਗੂਆ ਂਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਿਲਆਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਕੋਲੋ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ।

22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੌਤ ਵਾਗਂਰਾ ਂਹਨੇਰੀਆ ਂਨੇ।

23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

25 ਉਹ ਆਗੂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਟੋਁਹਦਾ
ਹੈ

ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ
ਉਹ ਿਕੱਥੋ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਹਲਾ ਂਵੇਿਖਆ ਹੋਇਆ।
ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਰਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੁੱਿਕਆ ਹ੍ਹਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾ।ਂ
2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਚਤੁਰ ਹਾ।ਂ

3 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਮੈਂ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬਿਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ

4 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਤੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਕੰਮੇ ਹਕੀਮਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦੇ।

5 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਦਁੇ।
ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਸਆਣਪ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਸੀ।

6 “ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਸੁਣੋ।

7 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਁੋਗੇ?

ਅੱਯੂਬ 11:9 366 ਅੱਯੂਬ 13:7
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
8 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋਂਗੇ।

9 ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

10 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਹਰੀ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਚੋਣ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਿਕਉਂ

ਿਕ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ।

12 ਤੁਹਾਡੇ ਰਟੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਿਸਰਫ਼ ਅਰਬਹੀਣ ਕਹਾਉਤਾ ਂਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਿਮੱਟੀ ਿਜੰਨੀਆ ਂਬੇਕਾਰ ਦਲੀਲਾ ਂਹੀ ਹਨ।

13 “ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਦਉ।
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

14 ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਗਂਾ ਤੇ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ।

15 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਗਂਾ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ
ਮੁਕਾਵੇ।

ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰਾਗਂਾ।
16 ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾ ਂਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ

ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਈ ਵੀ ਬਦ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਮੋ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਿਮਲਣ ਦਾ

ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
17 ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ।

18 ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਹੋਿਸ਼ਆਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਸਾਿਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਗਂਾ।

19 ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਫੌਰਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ।

20 “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾ ਂਮੈਨੂੰ ਦੇ ਫੇਰ
ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਗਂਾ:

21 ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖੌਫ਼ਾ ਂਰਾਹੀਂ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨੋ ਰੁਕ ਜਾ।

22 ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਗਂਾ ਜਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ।

23 ਮੈਂ ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ,
ਮੈਂ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਗਲਤੀਆ ਂਿਦਖਾ।

24 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਕਉਂ ਲਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

25 ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?
ਮੈਂ ਤਾ ਂਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਡਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹਾ।ਂ
ਤੂੰ ਇੱਕ ਿਨੱਕੇ ਿਤਨਕੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ।

26 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੌੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈਂ।
ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪਾ ਂਲਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ

ਸਨ।
27 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸੰਗਲੀਆ ਂਪਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਨੇ,
ਤੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾ,ਂ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਧਾ ੇਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ।

28 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਸ ਟਕੁੜੇ ਵਾਗਂ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜੋ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਸ ਟਕੁੜੇ ਵਾਗਂ ਗਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ

ਕੀੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।”

ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਆਪਾ ਂਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾ।ਂ
ਸਾਡੀ ਿਜਂਦਗੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

2 ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਫ਼ੁੱਲ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪ੍ਰਛਾਵੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਕੁਝ ਿਚਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੇਰ
ਤੁਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

3 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਁੇਗਾ?
ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾ ਂਦੋਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ

ਦਲੀਲਾ ਂਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ?
4 “ਕੌਣ ਨਾਪਾਕ ਤੋਂ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।
5 ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰਵ-ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਹਨ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਆਦਮੀ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਿਜਉਂਦਾ।
ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਉਹ ਹੱਦਾ ਂਿਮਬਦਾ ਹੈਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ

ਸੱਕਦਾ।
6 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਿਦਉ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਜੀਵਨ ਮਾਨਣ ਿਦਉ ਦੋਁ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾ ਂਮੁੱਕ ਨਹੀਂ

ਜਾਦਂਾ।
7 “ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਈ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਫ਼ੇਰ ਉੱਗ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਕੱਢਦਾ ਰਹੇਗਾ।

8 ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀਆ ਂਜਢ਼ਾ ਂਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਹੋ ਜਾਣ
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਵੇ।

9 ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਫ਼ੇਰ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਨਵੇਂ
ਪੌਦੇ ਵਾਗਂ ਨਵੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਉਗਾਵੇਗੀ।

10 ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਦਂਾ,
ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ!
ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਦਂਾ, ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

11 ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੀਕ,
ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਿਖੱਚ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

12 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।

ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਠਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ।
13 “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾ ਦੇਵੇਂ।
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੁਪਾ ਿਦੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋ

ਜਾਦਂਾ।
ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਚੁਣ ਲੈਂਦਾ।

14 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਜੀਵੇਗਾ?
ਮੈਂ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ

ਿਕ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਾ।ਂ
15 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ,
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ।

ਫੇਰ ਮੈਂ, ਉਹ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਿਜਆ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

16 ਤਾ ਂਵੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਧਾ ੇਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦਾ,
ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ।

17 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੇ ਿਵੱਚ ਬੰਨ੍ਹਕੇ,
ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਹਾ ਂਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

18 “ਪਹਾੜ ਿਡੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਿਬਖਰ ਜਾਦਂੇ ਨੇ,
ਵੱਡੀਆ ਂਚੱਟਾਨਾ ਂਿਹੱਲ ਜਾਦਂੀਆ ਂਨੇ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦੀਆ ਂਨੇ।

19 ਪਾਣੀ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਵਗਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਘਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਿਮੱਟੀ ਰੋਢ਼ ਕੇ ਲੈ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

20 ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਚੱਲੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋ।
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ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਭੇਜ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।
21 ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ

ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਕਸੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ।

22 ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਿਸਰਫ਼ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਅਲੀਫਜ਼ ਦਾ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਫੇਰ ਤੇਮਾਨ ਤੋਂ ਅਲੀਫਜ਼ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ:
2 “ਅੱਯੂਬ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਸਆਣਾ ਹੁੰਦਾ,
ਤੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਿਨਕੰਮੀਆ ਂਿਨੱਜੀ ਰਾਇਆ ਂਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾ

ਿਦੰਦਾ!
ਿਸਆਣਾ ਆਦਮੀ ਇਨੰਾ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

3 ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ ਆਦਮੀ ਿਨਕੰਮੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ
ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਕਬਨਾ ਂਨਾਲ ਦਲੀਲ ਕਰੇਗਾ।

4 ਅੱਯੂਬ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੱਸ ਚਲਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ।

5 ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆ ਂਨੇ।
ਅੱਯੂਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ।
6 ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਗ਼ਲਤ ਹੈਂ ਿਕਉਂ।
ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਁ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਕ ਤੂੰ ਗ਼ਲਤ

ਹੈਂ।
ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਠ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।

7 “ਅੱਯੂਬ ਕੀ ਤੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਕਦੇ
ਜਨਿਮਆ ਸੀ?

ਕੀ ਤੂੰ ਪਹਾੜੀਆ ਂਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਜਨਿਮਆ ਸੀ?
8 ਕੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਸੀ?
ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਿਸਆਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈਂ।

9 ਅੱਯੂਬ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੈਁ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ?
ਿਕੰਨ੍ਹਾ ਂਅੰਤਰਦਿਰਸ਼ਟੀਆ ਂਤੇ ਤੂੰ ਕਾਬਜ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਹੈ।

10 ਸਫ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਂਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਨ।
ਹਾ,ਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਢੇਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਹਨ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
12 ਅੱਯੂਬ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ?
ਿਕਉਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ?

13 ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ
ਇਹ ਰੋਹ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ।

14 “ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।
ਔਰਤ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।

15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾ ਂਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

16 ਆਦਮੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਗਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।

17 “ਅੱਯੂਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ

18 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਿਸਆਿਣਆ ਂਨੇ ਦੱਸੀਆ ਂਨੇ।
ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ,ਂ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਨੇ।

19 ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਜੀਬ ਿਵੱਚਾਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੇ।

20 ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ
ਦੁੱਖ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੌਰਾਨ ਦੁੱਖ ਭਰਦਾ ਹੈ।
21 ਹਰ ਸ਼ੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਮਝੇਗਾ।

22 ਉਸ ਕੋਲ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਥਾ ਂਤਲਵਾਰ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

23 ਉਹ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਿਗਰਝਾ ਂਲਈ ਭੋਜਨ
ਬਣੇਗਾ।

ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।
24 ਦਰਦ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਾਜੇ ਵਾਗਂ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ

ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।
25 ਿਕਉਂ ਿਕ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

26 ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਿਜੱਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਮੋਟੀ ਤਕੜੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

ਕਰਦਾ ਹੈ।
27 ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ।
28 ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਉਸਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਉਸ ਦਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

29 ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ।
ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਉਸ ਦੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਬਹੁਤਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣਗੀਆ।ਂ

30 ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹਨੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸੱਕੇਗਾ
ਉਹ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਾਗਂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦੀਆ ਂਕਰੁਂਬਲਾ ਂਇੱਕ ਲਾਟ ਕਾਰਣ ਮਰ

ਗਈਆ ਂਹੋਣ
ਅਤੇ ਹਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

31 ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਨਕੰਮੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਿਕਉਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ।
32 ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਬੁਢ੍ਢਾ

ਤੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਉਸ ਸੁੱਕੀ ਟਾਹਣੀ ਵਾਗਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਫੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰੀ ਨਹੀਂ

ਹੁੰਦੀ।
33 ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸਦੇ ਅੰਗੂਰ ਪਕੱਣ

ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਝੜ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸਦੇ ਫ਼ੁੱਲ ਝੜ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।

34 ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਬਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਵਢ੍ਢੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੇ

ਜਾਣਗੇ।
35 ਉਹ ਕਸ਼ਟਾ ਂਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਿਵਉਂਤਦੇ ਹਨ।”

ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਅਲੀਫਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਫੇਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ:
2 “ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ।
ਤੁਸੀਂ ਿਤੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ।

3 ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਸ ਿਕਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

4 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ,
ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲਾ ਂਕਿਹ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸਆਣੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖਕੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਹਲਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।

5 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।

6 “ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਣਾ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

8 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਲਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਤੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਿਕ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾ।ਂ

9 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਦੰਦ ਕਰੀਚ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੱਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।

10 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜਾ ਂਮਾਰਦੇ ਨੇ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

12 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ,
ਪਰ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਚਲ ਿਦੱਤਾ।

ਹਾ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫ਼ੜ ਿਲਆ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਿਤਆ।
13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੇ

ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕੋਈ ਿਮਹਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤ੍ਰਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਢ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚਲੇ ਿਸਪਾਹੀ ਵਾਗਂ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

15 “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾ ਂਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਇਹ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦਾ
ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਘੱਟੇ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾ ਂਤੇ ਮੈਂ ਹਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

16 ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਹੈ।
ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਦੁਆਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਨੇ।

17 ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾ ਂਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਨੇ।

ਮੇਰੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹਨ।
18 “ਧਰਤੀਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਾੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸੀ।
ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਮੇਰੀਆ ਂਅਰਜੋਈਆ ਂਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦੇਵੀਂ।

19 ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇਗਾ।
ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇਗਾ।

20 ਮੇਰਾ ਿਮੱਤਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜਦ ਿਕ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਰਹੀਆ ਂਨੇ।

21 ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

22 “ਿਸਰਫ਼ ਬੋੜੇ ਹੀ ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਉਸ ਬਵੇਂ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵਾਗਂਾ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ।

“ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਟੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ

ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਬਰ ਮੇਰਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

2 ਲੋਕੀਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਖਝਾਉਂਿਦਆ ਂਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਦਆ ਂਤੱਕ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

3 “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਾਉ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

4 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਂਦੇ ਮਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਨੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ,
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜੱਤਣ ਨਾ ਿਦਓ।

5 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ,
‘ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਿਚਆਂ

◌ੱਬਾਰੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।’

ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਬੁਕੱਦੇ ਨੇ।

7 ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਲੱਗਭਗ ਅੰਨ੍ਹੀਆ ਂਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹਾ।ਂ

ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਗਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਿਗਆ।
8 ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋ ਦੁੱਖੀ ਨੇ।
ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕਾਰਣ ਉੱਤੇਿਜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ

ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
9 ਪਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਰਾਹ ਤੇ ਡਟੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

10 “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਓ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਸਾਰਾ
ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਸਆਣਾ ਨਹੀਂ।
11 ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆ ਂਨੇ।
ਮੇਰੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ।

12 ਪਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਦਨ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਿਵੱਚ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਸਰਫ਼ ਕੋਿਨਆ ਂਦੇ

ਦੁਆਲੇ ਹੈ।
13 “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾ ਂਿਕ ਕਬਰ ਮੇਰਾ ਨਵਾ ਂਘਰ ਹੋਵੇਗੀ,
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਹਨੇਰੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰ ਿਵਛਾਉਣ ਦੀ ਆਸ

ਕਰਾ।ਂ
14 ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਾ,ਂ ‘ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈਂ,’
ਅਤੇ ਕੀਿੜਆ ਂਨੂੰ ਕਹਾ,ਂ ‘ਮੇਰੀ ਮਾ’ਂ ਜਾ ਂ‘ਮੇਰੀ ਭੈਣ।’

15 ਪਰ ਜੇ ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿਬਨਾ ਆਸ ਤੋਂ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੈ।

16 ਕੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ?

ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੁਆਹ ਿਵੱਚ ਸਮਾਵਾਗਂੇ?”

ਿਬਲਦਦ ਦਾ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਫੇਰ ਸ਼ੂਹੀ ਦੇ ਿਬਲਦਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ:
2 “ਅੱਯੂਬ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੋ ਹਟੇਁਗਾ?
ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣ, ਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੀਏ।

3 ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਗਊਆ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੂਰਖ ਹਾ?ਂ

4 ਅੱਯੂਬ, ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਜਾਣ?
ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜਾ ਂਨੂੰ ਿਹਲਾ

ਦੇਵੇਗਾ?
5 “ਹਾ,ਂ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਸ ਦੀ ਅੱਗ ਜਲਣੋ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ।

6 ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗਾ।

7 ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਉਸ ਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਬੁਰੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ

8 ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਂਜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਸ਼ਕਂਜੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਵੇਗਾ।

9 ਕੁਿੜਕੀ ਉਸ ਦੀਆ ਂਅੱਡੀਆ ਂਫ਼ੜ ਲਵੇਗੀ,
ਕੁਿੜਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫ਼ੜ ਲਵੇਗੀ।

10 ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਪਆ ਰੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ ਲਵੇਗਾ,
ਕੁਿੜਕੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ।

11 ਡਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੀਁ-ਪਾਸੀਁ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਡਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਧਾ ੇਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਗੇ।

12 ਬੁਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਉਸ ਲਈ ਭੁੱਖੀਆ ਂਹਨ।
ਉਸ ਦੀਆ ਂਬਰਬਾਦੀਆ ਂਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਿਤਆਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਡੱਗੇਗਾ।
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13 ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇਗੀ
ਇਹ ਉਸ ਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਬਾਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।

14 ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੌਫ਼ਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

15 ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ?
ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਬਖੇਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

16 ਹੇਠਾ,ਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਜਢ਼ਾ ਂਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆ ਂਤੇ ਉੱਪਰ,
ਉਸ ਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ

17 ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

18 ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ।
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ।

19 ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਂਪੋਤੇ-ਪੋਤਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,
ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

20 ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਣਨਗੇ ਿਕ ਉਸ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ
ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ

ਪੂਰਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸੁਂਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
21 ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰੇਗਾ ਇਹੀ ਹੈ
ਜੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।◌ਂ”

ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਿਫਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ:
2 “ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੋਂਗੇ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਵੋਂਗੇ।

3 ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਵਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਿਦਆ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ।

4 ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ।

5 ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਿਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਮੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਨੇ।

6 ਪਰ ਇਹ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਿਵਛਾਇਆ।

7 ਮੈਂ ਚੀਖਦਾ ਹਾ ਂਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ ਭਾਵੇਂ
ਮੈਂ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾ ਂਪਰ ਕੋਈ ਿਨਆ ਂਨਹੀਂ

ਿਮਲਦਾ।
8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਨਕਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਖੋਹ ਿਲਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਉੱਤੋਂ ਤਾਜ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਿਸਓ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੀਕ ਿਕ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਜਾਦਂਾ।

ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਸ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁਿਟਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋ੍ਰਧ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬਲਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੱਦਦਾ ਹੈ

12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।

13 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹਾ।ਂ

14 ਮੇਰੇ ਸੱਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ।
ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ।

15 ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਨੌਕਰਾਣੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀਆ ਂਨੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵਾ।ਂ

16 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾ ਂਪਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਜੇ

ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਵੀ ਕਰਾ ਂਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਂਗਾਰਾ ਨਹੀਂ
ਦੇਵੇਗਾ।

17 ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਗੰਧ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।

18 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।

19 ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ।

20 “ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਪਤਲਾ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਹੱਡੀਆ ਂਉੱਤੋਂ ਿਢਲਕ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬੱਿਚਆ ਂਹੈ।

21 “ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋਂ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ।

22 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਗਂ ਹੀ ਿਕਉਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋ!
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ?

23 “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਤੇ ਿਕਤਾਬ ਅੰਦਰ ਿਲਖਦਾ
ਹਾਂ

ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੱਤ੍ਰੀ ਉੱਤੇ ਿਲਖੇ ਹੁੰਦੇ।
24 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਿਸੱਕੇ ਉੱਤੇ

ਅੰਿਕਤ ਹੋਵੇ
ਜਾ ਂਚੱਟਾਨਾ ਂਉੱਤੇ ਉਕਿਰਆ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਰਿਹਣ।

25 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਉ

ਕਰੇਗਾ।
26 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਂ

ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੱਕਾਗਂਾ।

27 ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਖੁਦ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਉਤੇਿਜਤ ਮਿਹਸੂਸ

ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
28 “ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, ‘ਅਸੀਂ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਗਂੇ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਧਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਲੱਭ ਲਵਾਗਂੇ।’

29 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਁ ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਨਆ◌ਂੇ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।”

ਸੋਫਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਫ਼ੇਰ ਨਅਮਾਤੀ ਦੇ ਸੋਫਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ:
2 “ਅੱਯੂਬ, ਤੇਰੇ ਿਵੱਚਾਰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਮੈਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਂਹਾ।ਂ

3 ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾ ਂਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਿਸਆਣਾ ਹਾ ਂਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।

4 “ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ

ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਸਰਫ ਬੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ

ਖੁਸ਼ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
6 ਹੋ ਸੱਕਦਾ, ਬਦ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹਂਕਾਰ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ,
ਤੇ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਬਦਲਾ ਂਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਹੋਵੇ।

7 ਪਰ ਉਹ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੋਬਰ ਵਾਗਂ, ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ‘ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਿਕੱਥੋ ਹੈ?’

8 ਸੁਪਨੇ ਵਾਗਂ ਉਹ ਦੂਰ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਗਂ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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9 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ।
ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ।

10 ਬਦ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ
ਪਾਸੋਂ ਿਲਆ ਸੀ।

ਬਦ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਖੁਦ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ।
11 ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਸਨ,
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਗਂ, ਉਹ ਧੂੜ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

12 “ਬਦੀ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਿਮੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਹੇਠਾ ਂਰੱਖਦਾ

ਹੈ।
13 ਇੱਕ ਬਦ ਆਦਮੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਿਮੱਠੀ ਗੋਲੀ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ

ਰੱਖਦਾ।
14 ਪਰ ਉਹ ਬਦੀ ਉਸ ਦੇ ਿਮਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਹਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌੜੇ ਜ਼ਿਹਰ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਹੁੰਦਾ

ਹੈ।
15 ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂ੍ਰਰ ਕਰੇਗਾ।
16 ਬਦ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਾਮ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਿਹਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੱਪਾ ਂਦੇ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਦੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।

17 ਫ਼ੇਰ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਸ਼ਿਹਦ ਅਤੇ
ਿਘਉ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਿਰਆਵਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣੇਗਾ।

18 ਬਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਿਫ਼ਆ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ

ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਉਸ
ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

19 ਿਕਉਂਿਕ ਬਦ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਖੋਹ ਲਈਆਂ
ਸਨ।

ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਖੋਹੇ।
20 “ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੀ।

21 ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

22 ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਨਾਲ ਦਬ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀਆ ਂਔਕੜਾ ਂਉਸ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਣਗੀਆ।ਂ

23 ਜਦੋਂ ਬਦ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇਗਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇਗਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਦਂ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

24 ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਸਂੀ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗੇਗਾ।

25 ਕਾਸਂੀ ਦਾ ਤੀਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਤੇ ਿਪੱਠ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਚਮਕੀਲਾ ਿਸਰਾ ਉਸ ਦੇ ਿਜਗਰ ਨੂੰ ਿਵਂਨ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਖੌਫ਼ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

26 ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਅੱਗ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਹ ਅੱਗ ਿਜਹੜੀ ਿਕਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਗ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

27 ਅਕਾਸ਼ ਿਸੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗੀ।

28 ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਿਹਰ ਦੇ
ਹੜ੍ਹ ਿਵੱਚ ਰੁਢ਼ ਜਾਵੇਗੀ।

29 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਬਦ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਫੇਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ:
2 “ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਸੁਣੋ।
ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਾਹ ਰਿਹਣ ਿਦਓ।

3 ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆ ਂਤਾ ਂਧੀਰਜ ਰੱਖੋ।
ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਚੁੱਿਕਆ ਭ੍ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਲੈਣਾ।

4 “ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਵਿਰੁੱਸ਼ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ?ਂ
ਤਾ ਂਮੈਂ ਬੇਸਬਰਾ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾ?ਂ

5 ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੋ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋ।
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਝਾਕੋ।

6 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ
ਮੈਂ ਡਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ।

7 ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਿਕਉਂ ਿਜਉਂਦੇ ਨੇ?
ਉਹ ਿਕਉਂ ਿਬਰਧ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?

8 ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਧਿਦਆ ਂਫ਼ੁਲਿਦਆਂ
ਦੇਖਦੇ ਨੇ।

ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਰਆ ਂਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ।
9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੁਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ।

10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਲਦ ਕਦੇ ਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਂਝਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਗਾਵਾ ਂਦੇ ਵੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਵੱਛੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ।

11 ਬਦ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਲੇਿਲਆ ਂਵਾਗਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਭੇਜਦੇ ਨੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਨੱਚਦੇ ਿਫ਼ਰਦੇ ਨੇ।
12 ਉਹ ਤੰਬੂਰੀਆ,ਂ ਰਬਾਬਾ ਂਅਤੇ ਿਸਤਾਰਾ ਂਦੀ ਧੁਨ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ।
13 ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਦੌਰਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਾਣਦੇ ਨੇ।
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਤੇ ਿਬਨਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।

14 ਪਰ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਿਦਉ!
ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ!’

15 ਤੇ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ!

16 “ਕੀ ਬਦ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਿਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ

17 ਪਰ, ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ?
ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ?

18 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਉਡਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਹਵਾ ਿਤਨਕੇ ਨੂੰ
ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ,

ਿਜਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ।
19 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੇ

ਬਦਲੇ ਦੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ!’
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਿਦਓ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ

ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਦੰਡ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
20 ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਖਣ ਿਦਉ।
ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋ੍ਰਧ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਦਉ।

21 ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਉਹ ਉਸ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਦਂਾ

ਹੈ।
22 “ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਿਸੱਖਾ ਸੱਕਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਿਦਆ ਂਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਪਰੱਖਦਾ ਹੈ।

23 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮਗਰੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇੱਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਵੀ।

24 ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੋਜਨ ਿਮਿਲਆ
ਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਹਾਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ।
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25 ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸਖਤ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮਗਰੋਂ ਕੁੜਤ੍ਰਤਨ ਭਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ
ਮਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ।
26 ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਾਕ ਅੰਦਰ ਲੇਟ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣਗੇ।

27 “ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ,
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪੁਹਂਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

28 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ: ‘ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਰ ਿਦਖਾ।
ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਿਦਖਾ ਿਜੱਥੇ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ।’

29 “ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਤੂੰ ਰਾਹੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹੋਣੀਆ।ਂ
ਅਵੱਸ਼ ਹੀ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਕਹਾਣੀਆ ਂਕਬੂਲ ਕਰੇਂਗਾ।

30 ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਬਚ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਿਬਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਬਚ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

31 ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ
ਉਸਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਦੀ ਲਈ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।
32 ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ਵੱਲ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

33 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵਾਦੀ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਲੋਕੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ।

34 “ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ
ਸੱਕਦੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਿਬਨਾ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

ਅਲੀਫਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਫੇਰ ਤੇਮਾਨ ਦੇ ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ:
2 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਨਹੀਂ! ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ

ਲਾਭਦਾਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।
3 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ

ਅਨੁਯਾਈ ਬਣੋ? ਨਹੀਂ!
4 ਅੱਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਦੰਡ ਿਕਉਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਿਕਉਂ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ

ਹੈ?
ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?

5 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅੱਯੂਬ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ!

6 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ
ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਹੋ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਅਕਾਰਣ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

7 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਬੱਕੇ ਹਾਰੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ।

8 ਅੱਯੂਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।

9 ਪਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਿਦੱਤੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ
ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ।

ਅੱਯੂਬ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਯਤੀਮਾ ਂਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
10 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਂਧੇ ਨੇ
ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

11 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਇਨੰਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦਾ

ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਹੜ੍ਹ ਿਵੱਚ ਿਘਿਰਆ ਹੈਂ।
12 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖ ਤਾਰੇ ਿਕੰਨੇ ਦੂਰ ਨੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤਾਿਰਆ ਂਵੱਲ ਹੇਠਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

13 ਪਰ ਅੱਯੂਬ ਤੂੰ ਆਖ ਸੱਕਦੈਁ, ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵੇਖਕੇ ਿਨਆ ਂਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?

14 ਮੋਟੇ ਬੱਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਕਂਗਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾ ਂਤੁਰਦਾ

ਹੈ।’
15 “ਅੱਯੂਬ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ
ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਚੱਲੇ ਸਨ।

16 ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ
ਸਨ।

ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਿਵੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਸਨ।
17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ‘ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਿਦਉ।
ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।’

18 ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ
ਭਰੇ ਸਨ।

ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸੱਕਦਾ।
19 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਿਦਆ ਂਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼

ਹੋਣਗੇ।
ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਬੁਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ।

20 ‘ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਅੱਗ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ।’

21 “ਅੱਯੂਬ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਕਰ ਲੈ।

ਇਹੀ ਕਰ ਤੇ ਤੂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਂਗਾ।
22 ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ।
ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।

23 ਅੱਯੂਬ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਤੇਰਾ
ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
24 ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਧ ਨਾ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਸਮਾਨ ਸਮਝ।

25 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ।
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਲੈ।

26 ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਤੱਕਁੇਗਾ।

27 ਤੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ।
ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸੱਕੇਂਗਾ ਿਜਸਦਾ ਤੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

28 ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਂਗਾ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਭਿਵੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।

29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਂਕਾਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਮਾਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

30 ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਿਜਹੜੇ ਗਲਤੀਆ ਂਕਰਦੇ
ਨੇ।

ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਂਗਾ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਇਨੰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਂਗਾ।”

ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਫੇਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ:
2 “ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

3 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਕਬੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ।

4 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਿਬਆਨ ਕਰਦਾ।
ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਲੀਲਾ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਮੈਂ

ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾ।ਂ
5 ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ

ਿਦੰਦਾ।
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਵਾਬਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ
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6 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਵਰਤਦਾ?
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ।

7 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ
ਸੱਕੇਗਾ

ਫ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਕਂਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ
ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸੱਕਾਗਂਾ।

8 “ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂਉੱਥੇ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

9 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ।
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ

ਆਉਂਦਾ।
10 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰੱਖ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਵਾਗਂ ਸ਼ੁੱਧ

ਹਾ।ਂ
11 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਿਵਆ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ ਹਾ।ਂ

12 ਮੈਂ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਁ ਿਨਕਲਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ

ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੀਕ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
13 “ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ,
ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਿਚਆ ਹੈ।
ਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਮੇਰੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਹਨ।

15 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾ।ਂ
ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹਾ।ਂ

16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ।

ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
17 ਉਹ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆ ਂਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ

ਬੱਦਲਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਹਨ।
ਪਰ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ।

“ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਹੈ ਿਕ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕਦੋਂ ਬੁਰੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਹੁੰਦੀਆ ਂਨੇ

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸੱਕਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।”

2 “ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਜੈਦਾਦ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਖਸੱਕਾ ਿਦੰਦੇ ਨੇ।

ਲੋਕ ਇੱਜੜਾ ਂਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਚਰਾਦਂਾ ਂਵੱਲ ਲੈ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।
3 ਉਹ ਯਤੀਮਾ ਂਦੇ ਗਿਧਆ ਂਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਦੇ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕਰਜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੀਕ ਉਸ ਦੀ ਗਊ ਲੈ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

9 ਬਦ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਚੁਂਘਦੇ ਅਨਾਬਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮਾਵਾ ਂਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।

4 ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ
ਨੇ।

ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਦ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।
5 “ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਭਟਕਦੇ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਜੰਗਲੀ ਗਿਧਆ ਂਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾ ਂਿਵੱਚ ਭਾਲਦੇ ਹਨ।

6 ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖੋਿਤਆ ਂਨੂੰ ਘਾਹ ਚਾਰਿਦਆ ਂਦੇਰ ਰਾਤ ਤੀਕ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਮੀਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਅੰਗੂਰ ਤੋਂੜਿਦਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ

7 ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਿਬਨਾ ਕਿਪਿੜਆ ਂਤੋਂ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਸਰਦੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

8 ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਂਉੱਤੇ ਬਾਿਰਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੇ-

ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
10 ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਂਗ ਧੜਂਗ

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਢੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਦਂੇ ਨੇ, ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖੇ

ਹੀ ਰਿਹ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।
11 ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਨਪੀੜਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਨਪੀੜਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ

ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ।
12 ਸ਼ਿਰਹ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਉਦਾਸ ਆਵਾਜ਼ਾ ਂਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਸੱਟ ਖਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਚੀਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
13 “ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਦਰੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦੇ।

14 ਕਾਤਲ ਸੁਬਹ-ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਨਆਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
15 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਾਤ ਪੈਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ।
ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ।’
ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

16 ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਘਰੀਁ ਵੜ ਜਾਦਂੇ ਨੇ

ਪਰ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ।

17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾ,ਂ ਉਹ ਉਸ ਮਾਰੂ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਿਭਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਣਦੇ ਨੇ।

18 “ਪਰ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਰੁਢ਼ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਰੁਢ਼ ਜਾਦਂੀਆ ਂਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ

ਅੰਗੂਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।
19 ਗਰਮ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਿਵੱਚੋਂ

ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਕਬਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ।

20 ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲੀ ਹੋਈ ਲਠ੍ਠ ਵਾਗਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

21 ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਨੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਬਾਝਂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ

ਪਤੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
22 ਬਦ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਭਾਵੇਂ ਬਦ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੀਵਨ

ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੇ।
23 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਬਚਾਉ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇ।

24 ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ।
ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਦੂਸਿਰਆ ਂਵਾਗਂ, ਫ਼ਸਲ ਵਾਗਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।

25 “ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਠੀਕ ਨੇ।
ਕੌਣ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈ?
ਕੌਣ ਦਰਸਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਗ਼ਲਤ ਹਾ?ਂ”

ਅੱਯੂਬ 23:6 373 ਅੱਯੂਬ 24:25



25

26

27

28

ਿਬਲਦਦ ਦਾ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਫੇਰ ਸ਼ੂਹੀ ਦੇ ਿਬਲਦਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ:
2 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਕਮ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
3 ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਗਣ ਸੱਕਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਉੱਗਦਾ ਹੈ।

4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਨਹੀਂ।
ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਨਜ਼ਰਾ ਂਿਵੱਚ ਚੰਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ
ਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

6 ਲੋਕ ਤਾ ਂਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ।
ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਭਮਕੱੜਾ ਂਵਰਗੇ, ਕੀਿੜਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ।”

ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਿਬਲਦਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਫ਼ੇਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ:
2 “ਿਬਲਦਦ ਸੋਫਰ ਤੇ ਅਲੀਫਜ਼ ਿਬਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਲਈ

ਕੀ ਚੰਗੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜੋ ਿਬਲਕੁਲ ਿਨਰਬਲ

ਹੋਵੇ?
3 ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਕੰਨੇ ਿਸਆਣੇ ਹੋ।

4 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਣ ਿਵੱਚ ਿਕਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਿਕਸਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।

5 “ਸੁਤ੍ਰਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਰੂਹਾ ਂਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆ ਂਅੰਦਰ
ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਦੀਆ ਂਨੇ।

6 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੌਤ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਵੱਚ ਉਜਾੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ।

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੋਟੇ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਭਾਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਟਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੁਂਿਨਆ ਂਦੇ ਚੰਨ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਦਗਮਂਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਵਾਗਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਿਜੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਿਮਲਦੇ ਹਨ।

11 ਉਹ ਬੁਿਨਆਦਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੀਆ ਂਨੇ
ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਦੀਆ ਂਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।

12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਸਆਣਪ ਨੇ ਰਾਹਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਦ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਦੀ

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
14 ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਅਚਂਿਭਤ ਗੱਲਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਬੋੜੀ ਿਜਹੀ ਕਾਨਾਫ਼ੂਸੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾ।ਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਤੇ

ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ।”
ਫੇਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ,

2 “ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ

ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇੇੇਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਭਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
3 ਪਰ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਜਂਦਗੀ ਹੈ
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ।

4 ਉਦੋਁ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਠ ਮਾੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ।

5 ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹੋ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਿਦਹਾੜੇ ਤੀਕ ਆਖਦਾ ਰਹਾਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾ।ਂ

6 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫ਼ੜੀ ਰੱਖਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣੋ ਨਹੀਂ ਹਟਾਗਂਾ।
ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

7 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖਲੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਮਲੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ

ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ

ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਖੋਹ

ਲਵੇਗਾ।
9 ਉਹ ਬੁੁਰਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ਸੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ

ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ।

10 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਸੰਸਾਮਈ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ।
11 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦ੍ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਛੁਪਾਵਾਗਂਾ ਨਹੀਂ।

12 ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਿਫ਼ਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾ ਂਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

13 “ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਿਮਲੇਗਾ।

14 ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੁੱਧ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਕੱ◌ੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

15 ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ
ਤੇ ਉਸਦੀ ਿਵਧਵਾ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

16 ਇੱਕ ਬਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਢੇਰ ਿਮਲ ਸੱਕਦਾ ਜੋ
ਉਸ ਲਈ ਗੰਦਗੀ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਨੇੰ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ

ਲਈ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣ।
17 ਪਰ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਿਮਲਣਗੇ।
ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੱਦੀ ਿਮਲੇਗੀ।

18 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਬਦ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤੀ
ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਮਕੱੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਵਰਗਾ ਜਾ ਂਚੌਁਕੀਦਾਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
19 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਜਦੋਂ ਬਦ ਆਦਮੀ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੁੱਲ੍ਹਣ ਉਸ ਦੀ ਤਮਾਮ ਦੌਲਤ ਚਲੀ ਗਈ

ਹੋਵੇਗੀ।
20 ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇਝੰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ,

ਿਜਵੇਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ,
ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਰੁਢ਼ ਗਈ ਹੋਵੇ।

21 ਪੂਰਬ ਦੀ ਹਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

22 ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ।
ਪਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਨਰਦਈ ਹੋਕੇ ਬਪੇੜੇ ਮਾਰੇਗਾ।

23 ਝੱਖੜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਬਦ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰੇਗਾ।
ਇਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋ ਭੱਜੇਗਾ।

ਿਸਆਣਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ

“ਅਿਜਹੀਆ ਂਖਾਨਾ ਂਹਨ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਚਾਦਂੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਹਨ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ

ਿਪਘਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
2 ਲੋਕੀਂ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਹਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ।
ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਤਾਬਂਾ ਿਪਘਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਅੱਯੂਬ 25:2 374 ਅੱਯੂਬ 28:2
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3 ਕਾਮੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆ ਂਗੁਫ਼ਾਵਾ ਂਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।
ਉਹ ਡੂੰਘੀਆ ਂਗੁਫਾਵਾ ਂਅੰਦਰ ਖੋਜਦੇ ਨੇ। ਡੂੰਘੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਚੱਟਾਨਾ ਂਨੂੰ

ਖੋਜਦੇ ਨੇ।
4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਦੀਆ ਂਨੜਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੀਕ

ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾਦਂੇ ਨੇ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ,

ਹੇਠਾ ਂਤੱਕ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂਨਹੀਂ ਿਗਆ
ਉਹ ਰੱਿਸਆ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾ ਂਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲਟਕਦੇ

ਨੇ।
5 ਭੋਜਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਹਂ ਵੱਲ ਉੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਿਪਘਲੀ ਹੋਵੇ।

6 ਨੀਲਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਲੱਭਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਕਣ ਵੀ ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਹਨ।

7 ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰਾਹਾ ਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਨੇਰੇ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ।

8 ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹਾ ਂਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ,
ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹਾ ਂਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇ।

9 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਖੋਦਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਪਰਬਤਾ ਂਦੇ ਬੱਲੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ।

10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੱਟਾਨਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਸੁਰਂਗਾ ਂਖੋਦਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ।

11 ਕਾਮੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਉਸਾਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਛੁਪੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦੇ ਨੇ।

12 “ਪਰ ਬੰਦਾ ਿਸਆਣਪ ਿਕੱਥੋ ਲੱਭ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੋ ਜਾਕੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ

13 ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਸਆਣਪ ਿਕੱਥੋ ਹੈ?
ਇਹ ਓੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

14 ਗਿਹਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਿਸਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਸਾਗਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਿਸਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।’

15 ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ।
ਿਸਆਣਪ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚਾਦਂੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

16 ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਉਫੀਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ
ਕੀਮਤੀ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਜਾ ਂਨੀਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ ।

17 ਿਸਆਣਪ ਸੋਨੇ ਜਾ ਂਿਬਲੌਰ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਿਵੱਚ ਜੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ।

18 ਿਸਆਣਪ ਮੂਂਗੇ ਜਾ ਂਜੈਸਪਰ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਿਸਆਣਪ ਮਨਿਕਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।

19 ਇਬੋਪੀਆ ਦੇਸ ਦਾ ਪੁਖਰਾਜ ਵੀ ਇਨੰਾ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਿਜੰਨੀ ਿਸਆਣਪ
ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣਪ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ।
20 “ਇਸ ਲਈ ਿਸਆਣਪ ਿਕਬੋਁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨੂੰ ਿਕੱਥੋ ਲੱਭ ਸੱਕਦੇ ਹਾ?ਂ

21 ਿਸਆਣਪ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਿਜਉਂਦੀ ਸ਼ੈਅ ਪਾਸੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ।

22 ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਆਖਦੀ ਹੈ।
‘ਅਸੀਂ ਿਸਆਣਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ,
ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਸਰਫ਼ ਅਫ਼ਵਾਹਾ ਂਹੀ ਸੁਣੀਆ ਂਨੇ।’

23 “ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਆਣਪ ਿਕੱਥੋ ਹੈ।

24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਕਾਸ਼ ਹੇਠਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

26 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਿਕ ਬਾਿਰਸ਼ ਿਕੱਥੋ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ,
ਤੇ ਕੜਕਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾ ਂਨੂੰ ਿਕੱਥੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

27 ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਸਆਣਪ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਸਆਣਪ ਿਕੰਨੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ।”
28 ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਡਰੋ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਇਹੀ ਿਸਆਣਪ ਹੈ।
ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕਰੋ ਇਹੀ ਸਮਝ ਹੈ।”

ਅੱਯੂਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ

ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
2 “ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਿਹਲਾਂ

ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕੀਤੀ।

3 ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦੀ ਸੀ, ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਤੁਰ ਸੱਕਾ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।
4 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹਾ ਂਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਧੀਆ ਹਲਾਤਾ ਂਿਵੱਚ ਸਾਂ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਮੱਤਰ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਸੀ।

5 ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹਾ ਂਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਸੀ

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨ।
6 ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧੀਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮਲਾਈ ਨਾਲ ਧੋਁਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧੀਆ ਤੇਲਾ ਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ।

7 “ਉਹ ਿਦਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਵੱਲ ਜਾਦਂਾ ਸਾਂ
ਤੇ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵੱਡੇਿਰਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਸਾ।ਂ

8 ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆਂ

ਦੇਖਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਖਲੋ ਜਾਦਂੇ ਸਨ।

9 ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੋ ਹਟ ਜਾਦਂੇ ਸਨ
ਤੇ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ

ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
10 ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੀਮੀ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ

ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾ,ਂ
ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜੀਭਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਤਾਲੂਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜ

ਗਈਆ ਂਹੋਣ।
11 ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਸਾ ਂਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾਂ

ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾ ਂਲੋਕੀਂ ਤੱਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਂਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

12 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜਾ ਯਤੀਮ ਸੀ ਤੇ ਿਜਸਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

13 ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਧਵਾਵਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੀਆ ਂਲੋੜਵਂਦ ਸਨ।

14 ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਮੇਰੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਵਾਗਂ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਪਗੜੀ ਵਾਗਂ ਸੀ।

15 ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਲਈ ਅੱਖਾ ਂਸਾ।ਂ
ਮੈਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਮੈਂ ਲਂਗਿੜਆ ਂਅਤੇ ਅਪਾਿਹਜਾ ਂਲਈ ਪੈਰ ਸਾ।ਂ
ਮੈਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਸਾ।ਂ

16 ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਿਪਉ ਵਰਗਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ

ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾ।ਂ
17 ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੋ ਰੋਕਦਾ ਸਾ ਂਤੇ
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ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸਾ।ਂ
18 “ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਸਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰਵਾਰ

ਦੇਖਿਦਆ,ਂ
ਬੁੱਢਾਪੇ ਵੱਲ ਵੱਧਿਦਆ ਂਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਗਂਾ।

19 ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਹੋਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ
ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀਆ ਂਜਢ਼ਾ ਂਨੂੰ ਚੋਖਾ ਪਾਣੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਿਜਸ ਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਤ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਿਭੱਜੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਨੇ।
20 ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾ ਂਿਕ ਹਰ ਿਦਨ ਨਵੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ ਸੰਭਾਵਾਨਾਵਾ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।

21 “ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ।

22 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਆਖਣ ਲਈ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੰਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
23 ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਬਾਿਰਸ਼ ਦਾ

ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਲੋਕੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਬਾਿਰਸ਼ ਹੋਵੇ।

24 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਸਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ
ਸੱਕੇ।

ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਨਾ ਿਲਆਏ।
25 ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ

ਆਗੂ ਸਾ।ਂ
ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਸਾ ਂਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਦੀ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਉਦਾਸ

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
“ਪਰ ਹੁਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਛੋਟੇ ਹਨ
ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ।

ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪਤਾ ਇਨੇੰ ਿਨਕੰਮੇ ਸਨ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਿਤਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ।

2 ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

3 ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਬੰਿਦਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ-ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਰੂਬਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰੇਤ ਖਾਦਂੇ ਨੇ।

4 ਉਹ ਨਮਕੀਨ ਪੌਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਪੁਟ੍ਟਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਕਾਿਨਆ ਂਦੀਆ ਂਜਢ਼ਾ ਂਖਾਦਂੇ ਨੇ।

5 ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭਜਾ ੇਗਏ ਸਨ।
ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਚੀਕਦੇ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਚੋਰ ਹੋਣ।

6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਦੀਆ ਂਦੇ ਤਲ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਾਿਸਆ ਂਵਾਲੀਆ ਂਗੁਫ਼ਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ

ਅਤੇ ਧਰਤੀਆ ਂਿਵੱਚਲੀਆ ਂਖੱਡਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7 ਉਹ ਝਾੜੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਹਣਕਦੇ (ਖੋਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼) ਨੇ,
ਤੇ ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਿਮਸਟਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ।

8 ਉਹ ਿਨਕੰਮੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਟੋਲਾ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ,
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਧਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ।

9 “ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ।

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ।
10 ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਨੇ ਨੇ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ

ਨੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਉੱਤੇ ਬੁਕੱਣੋਁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਡੋਰ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਸ੍ਵੈ-ਕਾਬੂ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ

12 ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੇਠਁੋ ਪੈਰ ਿਖੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਏ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਗਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਨਾਲ
ਗੰਦੀਆ ਂਪਨਾਹਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

13 ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਿਨਕਲ ਸੱਕਾ।ਂ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਦੀ।

14 ਉਹ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਸਂਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਿਨਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟਦੀਆਂ

ਹੋਈਆ ਂਚੱਟਾਨਾ ਂਿਡੱਗ ਪੈਂਦੀਆ ਂਹੈ।
15 ਮੈਂ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਉਹ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਵਗਦੀ ਹੋਈ

ਹਵਾ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬੱਦਲ ਵਾਗਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

16 “ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਦੁੱਖਾ ਂਦੇ ਿਦਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਕੜ ਿਲਆ ਹੈ।

17 ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਦੁੱਖਦੀਆ ਂਨੇ।
ਦਰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।

18 ਅਪਾਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਕਾਲਰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਜਕੜ ਿਦੰਦਾ।

19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਧੂੜ ਅਤੇ ਰਾਖ ਵਰਗਾ ਬਣ ਿਗਆ।

20 “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਤੂੰ
ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।

ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦਾ।

21 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮੀਨੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈਂ।

22 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ।

23 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਭੇਜੋਂਗੇ,
ਹਰ ਿਜਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਦਾ ਹੈ।

24 “ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਿਜਹੜਾ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੈ

ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੀਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।
25 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾ ਂਲਈ

ਰੋਇਆ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਗਰੀਬਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ।

26 ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਬੁਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਆ
ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਤੱਿਕਆ, ਹਨੇਰਾ ਆ ਿਗਆ।
27 ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ
ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

28 ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਿਬਨਾ ਅਰਾਮ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਤੇ ਿਨਰਾਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਖਲਁੋਦਾ ਹਾ ਂਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾ।ਂ

29 ਮੈਂ ਇੱਕਲਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁਿਤਆ ਂਵਰਗਾ
ਤੇ ਮਾਰੂਬਲ ਦੇ ਸ਼ਤਰ ਮੁਰਗਾ ਂਵਾਗਂ ਹਾ।ਂ

30 ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਜਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।

31 ਮੇਰੀ ਬਰਬਤ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਉਦਾਸ ਗੀਤਾ ਂਲਈ ਹੀ ਸੁਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਵੰਝਲੀ ਵੈਣਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਧੁਨਾ ਂਛੇੜਦੀ ਹੈ।

“ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਦੇਖਾਗਂਾ, ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੇ

ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
2 ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਵੇਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚਲੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਮਲਾ

ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਦਕਾਰ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਿਜਹੜੀ ਗ਼ਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।

ਅੱਯੂਬ 29:18 376 ਅੱਯੂਬ 31:3



32

4 ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

5 ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਹੈ
ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

6 ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਹੀ ਤੋਲ ਵਰਤੇ,
ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾ।ਂ

7 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਦਂਾ,
ਜੇ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਬਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਦਂੀਆ,ਂ
ਜਾ ਂਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਪ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਹੁੰਦੇ।

8 ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਮੈਂ ਬੀਜੀਆ ਂਸਨ,

ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਪੌਿਦਆ ਂਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਉਗਾਏ ਸਨ।
9 “ਜੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਿਹਆ, ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ,
ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

10 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਨਾਉਣ ਿਦਉ,
ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਮਰਦਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਿਦਉ।

11 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

12 ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਉਸ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਨੂੰ ਸਾੜਕੇ ਸੁਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਦੰਦੀ।

ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਸੀ।
13 “ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਮੇਰੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

14 ਤਾ ਂਫੈਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ?

ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸਾਿਜਆ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਾਿਜਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਮਾਵਾ ਂਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਲ

ਿਦੱਤੀ।
16 “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਸਦਾ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

17 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤੀਮਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

18 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿਪਉ ਬਾਹਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਿਪਤਾ ਵਰਗਾ
ਬਿਣਆ ਹਾ।ਂ

ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।
19 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਬਸਤਰ

ਨਹੀਂ
ਸਨ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਚੋਲੇ ਤੋਂ।
20 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ ਨੇ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਘ੍ਘ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਹੀ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਉਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ।

ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।
21 ਉਘਿਰਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਮੈਂ ਮੁੱਕਾ ਿਕਸੇ ਯਤੀਮ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੰਗਿਦਆ।ਂ
22 ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਮੇਰੀ ਬਾਹਂ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੋਂ ਢਿਹ ਪਵੇ।

23 ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੰਡ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਉਸ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਮੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

24 “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ, ‘ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਂ।’

25 ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

26 ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚਮਕੀਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਾਂ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੰਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

27 ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸਾ ਂਿਕ
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ।

28 ਇਹ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।
29 “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਬਾਹ ਹੋਏ।

ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਿਸਆ
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ।

30 ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਦਾ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ

ਿਦੱਤਾ।
31 ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਜਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

32 ਮੈਂ ਅਜਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਨਾ ਸੌਣਾ ਪਵੇ।

33 ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ।

34 ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਰਆ ਸਾ ਂਿਕ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ।
ਉਸ ਡਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ।

ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਵਰਿਜਆ।
ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹਾ।ਂ

35 “ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ,ਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ,
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਿਦੰਦਾ।

ਕਾਸ਼ ਿਕ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਿਲਖੇ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ।

36 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਪਿਹਨ ਲਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਤਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਿਹਨ ਲਵਾਗਂਾ।

37 ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਾਗਂ ਆ ਸੱਕਦਾ
ਹਾ।ਂ

38 “ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸੱਕਦਾ।

39 ਮੈਂ ਿਕਸਾਨਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਿਦੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

40 ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਕੋਈ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹੋਣ ਤਾਂ
ਮੇਰੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੋਁ ਦੀ ਬਾਵੇਂ ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਉਗਣ।”
ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਲੀਹੂ ਦਲੀਲ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਫੇਰ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਿਤੰਨਾ ਂਦੋਸਤਾ ਂਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਅਬਾਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। 2

ਪਰ ਉਬੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਲੀਹੂ ਸਪੁੱਤਰ
ਬਰਕੇਲ। ਬਰਕੇਲ ਬੁਜ਼ ਦਾ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਲੀਹੂ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੀ। ਅਲੀਹੂ ਅੱਯੂਬ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਯੂਬ ਆਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਧਰਮੀ ਸੀ। 3 ਅਲੀਹੂ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਿਤੰਨਾ ਂਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ
ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਿਤੰਨੇ ਦੋਸਤ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਫ਼ੇਰ
ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਿਨੰਿਦਆ। 4 ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਲੀਹੂ ਉਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ
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ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਤੰਜਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਗੱਲ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। 5 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਅਲੀਹੂ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਿਤੰਨਾ ਂਦੋਸਤਾਂ
ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। 6

ਇਸ ਲਈ ਅਲੀਹੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ:
“ਮੈਂ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੋ ਡਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

7 ਮੈਂ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ ‘ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਜੀਿਵਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾ ਂਿਸੱਖੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।’

8 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ‘ਸਾਰੇ’ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਕਰਦਾ ਹੈ।
9 ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੀ ਿਸਆਣੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ।

10 “ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਗਂਾ।

11 ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਵਾਬਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ।

12 ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀਆ।ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਨੰਿਦਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

13 ਤੁਸੀਂ ਿਤੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣਪ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਯੂਬ ਦੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਨਹੀਂ।

14 ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਲੀਲਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਿਤੰਨਾਂ

ਨੇ ਵਰਤੀਆ ਂਨੇ।
15 “ਅੱਯੂਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਲੀਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

16 ਅੱਯੂਬ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

17 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਹਾ ਂਮੈਂ ਦੱਸਾਗਂਾ ਤੈਨੂੰ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾ।ਂ

18 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਣ ਨੂੰ ਇਨੰਾ ਕੁਝ ਹੈ,
ਿਕ ਮੈਂ ਫਟਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹਾ।ਂ

19 ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਦੀ ਉਸ ਬੋਤਲ ਵਰਗਾ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਨਹੀਂ
ਿਗਆ।

ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਦੇ ਉਸ ਢੱਕਣ ਵਰਗਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹੈ।

20 ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਿਮਲੇਗਾ।
ਮੈਂ ਅਵੱਸ਼ ਬੋਲਾਗਂਾ ਤੇ ਅੱਯੂਬ ਦੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਗਂਾ।

21 ਮੈਨੂੰ ਅੱਯੂਬ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧੀਆ ਗੱਲਾ ਂਆਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਖਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

22 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸੱਕਦਾ।
ਜੇ ਮੈਂ ਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਿਮਲੇਗਾ।

“ਹੁਣ ਅੱਯੂਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ।
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ

2 ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ
3 ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦ

ਬੋਲਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਗਂਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

5 ਅੱਯੂਬ ਮੈਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਤਾ ਂਜਵਾਬ ਦੇ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰ ਸੱਕਁੇ।

6 ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹਾ।ਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕੋ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਸਾਿਜਆ ਹੈ।

7 ਅੱਯੂਬ ਮੈਥੋਂ ਡਰ ਨਾ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ।

8 “ਪਰ ਅੱਯੂਬ ਜੋ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ,
ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।

9 ਤੂੰ ਆਿਖਆ: ‘ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ

10 ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ।’

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਬੇੜੀਆ ਂਪਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਨੇ।
ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ।

12 “ਪਰ ਅੱਯੂਬ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੈਂ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

13 ਅੱਯੂਬ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੇ।

14 ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

15 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੁਪਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾ ਂਦਰਸ਼ਨ
ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ,

ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਹਰੀ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂਸੁਣਦੇ ਨੇ।

17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨੋ ਹਟ ਜਾਣ,
ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨੋ ਹਟ ਜਾਣ।

18 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸੱਕੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
19 “ਜਾ,ਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਬਸਤਰੇ

ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੰਡ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੰਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ

ਹੱਡੀਆ ਂਵੀ ਦੁੱਖ ਰਹੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਨੇ।
20 ਫੇਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨੰਾ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫਰਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ।
21 ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਨਾ ਹੋ

ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲ ਆਉਂਦੀਆ।ਂ

22 ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਦੂਤ ਨੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੂਤ ਉਸ
ਬੰਦੇ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।

ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆ।ਂ

24 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾਲੂ ਹੋਵੇ ਤੇ
‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ।
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੈ।’

25 ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੁੜਕੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਨਰੋਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਸੀ।
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26 ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਦੀ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ।

ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਘਂਰਾ ਂਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇਗਾ।

27 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾ ਂਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ, ‘ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਾ।ਂ

28 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਿਜਉਂ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ’

29 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ।”

30 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ

ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੱਕੇ।
31 “ਅੱਯੂਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇ।
ਮੈਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ।
ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ।

32 ਪਰ ਅੱਯੂਬ ਜੇ ਤੂੰ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੱਸ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਂਨਾ ਿਕ ਤੂੰ ਧਰਮੀ

ਹੈਂ।
33 ਪਰ ਅੱਯੂਬ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ।
ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਸਆਣਪ ਿਸੱਖਾਵਾਗਂਾ।”

ਫੇਰ ਅਲੀਹੂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ:
2 “ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕੋ, ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਧਆਨ ਨਾਲ

ਸੁਣੋ।
ਤੁਸੀਂ ਚਤੁਰ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ।

3 ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਛਂੂਹਦੀ
ਹੈ।

ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਪਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
4 ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਦਲੀਲਾ ਂਨੂੰ ਪਰੱਖੀੇ, ਤੇ ਖੁਦ ਿਨਆ ਂਕਰੀਏ

ਿਕ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਿਸਖ ਲਵਾਗਂੇ ਿਕ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ।

5 ਅੱਯੂਬ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਅੱਯੂਬ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਿਨਆਈਂ ਹੈ।

6 ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਿਨਆ ਂਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਝੂਠਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹਾ।ਂ’
7 “ਕੀ ਇੱਥੇ ਅੱਯੂਬ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ?
ਅੱਯੂਬ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।

8 ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਹੈ।
ਉਹ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੰਗਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9 ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਆਖਦਾ,
‘ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ

ਿਮਲਦਾ।’
10 “ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਬਦ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਮੋੜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਜਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ

ਵਾਪਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
12 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਿਨਆਈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

13 ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਸੰਚਾਲਕ ਹੋਵੇ।

ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਚਾਲਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।

14 ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ,

ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ,
15 ਤਾ ਂਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ।
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਧੂੜ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ।

16 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਿਸਆਣੇ ਹੋ,
ਤਾ ਂਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ।

17 ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਨਆਈਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਬਣ
ਸੱਕਦਾ।

ਅੱਯੂਬ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਨੇਕ ਹੈ।
ਤੇਰਾ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਗਾਰ ਠਿਹਰਾ ਸੱਕਦਾ?

18 ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋਂ।’
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ‘ਤੁਸੀਂ ਬਦ ਹੋ।’

19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ

ਕਰਦਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ।
20 ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮਰ ਸੱਕਦੇ ਨੇ।
ਲੋਕ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਿਕਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਣ ਦੇ ਿਬਨਾ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।

21 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ।

22 ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾ ਂਇਨੰੀ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪ ਜਾਣ।

23 ਿਕਉਂ ਿਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਣ ਦਾ

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
24 ਜੇ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਨੇ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾ ਂਬਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਗੂਆ ਂਵਜੋਂ ਚੁਣ ਲਵੇਗਾ।

25 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਰਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ

ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
26 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਬਦ ਕਰਨੀਆ ਂਲਈ ਦੰਡ

ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਬੇ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ

ਵਾਪਰਿਦਆ ਂਦੇਖ ਸੱਕਣ।
27 ਿਕਉਂ ਿਕ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਚਾਹੁੰਦਾ।
28 ਉਹ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੁਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

29 ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇ
ਤਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾ ਸੱਕਦਾ।

ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸੱਕਦਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਕੌਮਾ ਂਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ।
30 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

31 “ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ,
‘ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।

32 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ
ਢੰਗ ਿਸੱਖਾ।

ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।’
33 ਅੱਯੂਬ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇ।
ਪਰ ਤੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

ਅੱਯੂਬ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਿਨਆ ਂਹੈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ,
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ।

ਅੱਯੂਬ 33:26 379 ਅੱਯੂਬ 34:33



35

36
34 ਿਸਆਣਾ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ।
ਿਸਆਣਾ ਆਦਮੀ ਆਖੇਗਾ,

35 ‘ਅੱਯੂਬ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਵਾਗਂ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’

36 ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ, ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸੱਕੇ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਿਲੱਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਯੂਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੁਰਾ
ਆਦਮੀ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

37 ਅੱਯੂਬ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾ ਂਪਾਪਾ ਂਿਵੱਚ ਿਵਦਰੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਅਤੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਅਨੇਕਾ ਂਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
ਅਲੀਹੂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ:

2 “ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਖਦਾ
ਹੈਂ

‘ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਧਰਮੀ ਹਾ।ਂ’
3 ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ,
‘ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼

ਕਰਨ ਦੀ?
ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾ?ਂ’

4 “ਅੱਯੂਬ, ਮੈਂ (ਅਲੀਹੂ) ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ,
ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ

5 ਅੱਯੂਬ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ।
ਬਦਲਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰੇ ਨੇ।

6 ਅੱਯੂਬ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ
ਲੱਗਦੀ।

ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ
ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

7 ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈਂ ਤਾ ਂਇਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ,

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ।
8 ਅਯੂਬ ਿਜਹੜੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਤੇ ਮਾੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਸਰਫ ਤੇਰੇ

ਵਰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆ ਂਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾ ਂਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

9 “ਜੇਕਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

10 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ‘ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੋ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਿਜਆ?
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੀਤ ਗਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਛੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਸਆਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਕੱਥੋ ਹੈ।’

12 “ਜਾ ਂਜੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।

ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਿਕ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।

13 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬੇਕਾਰ ਅਰਜੋਈਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੇਗਾ।

ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
14 ਇਸ ਲਈ ਅੱਯੂਬ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ।

ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ

ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈਂ।
15 “ਅੱਯੂਬ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।
ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।

16 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅੱਯੂਬ ਆਪਣੀ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ।
ਉਹ ਇਝੰ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਿਕ ਅੱਯੂਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ

ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

ਅਲੀਹੂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ:
2 “ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾ ਂਹੋਰ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ

ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3 ਮੈਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਿਡਓ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆਈਂ ਹੈ।

4 ਅੱਯੂਬ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

5 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਵੀ ਹੈ।
6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਨਆਈਂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ
ਨੇ।

ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਆਦਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

8 ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਮਲਦਾ ਹੈ,
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੰਗਲੀਆ ਂਅਤੇ ਰੱਿਸਆ ਂਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ

ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
9 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਗੁਮਾਨੀ ਸਨ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕਰੇਗਾ।

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ।
11 ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ

ਿਬਤਾਉਣਗੇ।
12 ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ

ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਮੂਰੱਖਾ ਂਵਾਗਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।

13 “ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਦਾ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ
ਨੇ।

ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।

14 ਉਹ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮਰਦ
ਵੇਸਵਾਵਾ ਂਵਾਗਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

15 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਿਨਮਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾ ਂਤੋਂ
ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਸ਼ਟਾ ਂਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ।

16 “ਅੱਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਦਸਤਰ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਖਾ ਭੋਜਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

17 ਪਰ ਹੁਣ, ਅੱਯੂਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।

ਤੇਰਾ ਿਨਆ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ
ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

18 ਅੱਯੂਬ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਕਾਰਣ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣ।
ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੇ।

19 ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੀ।
ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।

20 ਰਾਤ ਪੈਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨਾ ਕਰ।
ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਿਕ

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਲੁਕ ਸੱਕਦੇ ਨੇ।
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21 ਅੱਯੂਬ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਣ।
ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹ, ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਾ ਕਰੀਂ।

22 “ਦੇਖ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ।

23 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦਾ, ‘ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ

ਗ਼ਲਤ ਹੈ।’
24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਉਸ ਨੇ

ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਿਲਖੇ ਨੇ।

25 ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਨੇ।

26 ਹਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੰਨਾ ਲੰਮਾ ਿਚਰ ਜੀਿਵਆ ਹੈ।

27 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਿਰਸ਼ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

28 ਇਸ ਲਈ ਬੱਦਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਬਾਿਰਸ਼ ਿਡੱਗਦੀ ਹੈ।

29 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦਾ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜਾ ਂਿਕਵੇਂ ਿਬਜਲੀ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਗਰਜਦੀ ਹੈ।
30 ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫ਼ੈਲਾਈ,
ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਭਾਗ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ।

31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਮਾ ਂਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੋਖਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

32 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਬਜਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਥਾ ਂਤੇ ਿਡੱਗਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

33 ਿਬਜਲੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਿਕ ਇਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

“ਗਰਜ ਤੇ ਚਮਕ ਮੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਅੰਦਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ।

2 ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗਰਜ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਗਰਜਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਿਨਕਲ ਰਹੀ

ਹੈ।
3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਿਬਜਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚਮਕਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦੀ ਹੈ।

4 ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗਰਜਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ
ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਅਦਭੁਤ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਜਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਿਬਜਲੀ ਿਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਰਜਦੀ ਹੈ।
5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗਰਜਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਦਭੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!
ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ।

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਰਫ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ’

ਤੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹ।’

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਿਜਆ,

ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

8 ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਭੋਿਰਆ ਂਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ।
9 ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਵਾਵਰੋਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ।
ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੀਆ ਂਹਵਾਵਾ ਂਆਉਂਦੀਆ ਂਨੇ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਹ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੂਫਾਨੀ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਗਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਬੱਦਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਂਕਮ

ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਜਾ ਂਆਪਣੇ

ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ,
ਪਾਣੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

14 “ਅੱਯੂਬ, ਇੱਕ ਿਮਨਟ ਲਈ ਠਿਹਰ ਤੇ ਸੁਣ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

15 ਅੱਯੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਵੇਂ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਿਬਜਲੀ ਿਲਸ਼ਕਾਉਂਦਾ ਹੈ?

16 ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਬੱਦਲ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਲਟਕਦੇ ਨੇ?
ਬੱਦਲ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਅਦਭੁੱਤ ਗੱਲਾ ਂਦੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਨੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਿਜਆ।
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

17 ਪਰ ਅੱਯੂਬ, ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਤੂੰ ਤਾ ਂਇਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਿਚਪਕ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਦਂਾ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਿਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

18 ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ,

ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਿਲਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਬਂੇ ਵਾਗਂ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ?
19 “ਅੱਯੂਬ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ?
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਿਗਆਨਤਾ ਕਾਰਣ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ

ਆਖੀਏ।
20 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਇਹ ਤਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਗਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।

21 ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸੱਕਦਾ।
ਇਹ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ

ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
22 ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੁਿਨਹਰੀ ਪਰਤਾਪ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

23 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ ਵੀ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
24 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ

ਨੂੰ ਿਸਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਯੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਯੂਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬੋਿਲਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ:

2 “ਇਹ ਮੂਰਖ ਗੱਲਾ ਂਕਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਅਿਗਆਨੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ?”

3 ਅੱਯੂਬ ਸਾਵੱਧਾਨ ਹੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਾਗਂਾ।

4 “ਅੱਯੂਬ, ਤੂੰ ਿਕੱਥੋ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ?
ਜੇ ਤੂੰ ਇਨੰਾ ਹੀ ਚਤੁਰ ਹੈਂ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ।

5 ਜੇ ਤੂੰ ਇਨੰਾ ਚਤੁਰ ਹੈਂ ਿਕਸਨੇ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਿਕੰਨੀ
ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਿਕਸਨੇ, ਮਾਪਕ ਫ਼ੀਤੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਨਾਿਪਆ ਸੀ?
6 ਿਕਸ ਉੱਤੇ ਿਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਧਰਤੀ?
ਿਕਸਨੇ ਇਸਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਾਏ?
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7 ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਿਰਆ ਂਨੇ ਿਮਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ
ਤੇ ਦੂਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਚੀਕੇ ਜਦੋਂ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

8 “ਅੱਯੂਬ, ਿਕਸਨੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘ ਿਵੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਸੀ।

9 ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾ ਂਨਾਲ ਢੱਕ ਿਲਆ
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲਵ੍ਹੇਟ ਿਲਆ।

10 ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਿਪੱਛੇ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ।

11 ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਹੀ ਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ, ਹੋਰ ਅਗੇਰੇ
ਨਹੀਂ।

ਤੇਰੀਆ ਂਗੁਮਾਨੀ ਲਿਹਰਾ,ਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ’
12 “ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਚਢ਼ਣ ਦਾ
ਜਾ ਂਿਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?

13 ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੋਅ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਲਈ
ਅਤੇ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਛੁਪਣਗਾਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ

ਿਹਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।
14 ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੋਅ ਪਹਾੜੀਆਂ
ਤੇ ਵਾਦੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਸ਼ਕਲਾ ਂਿਕਸੇ ਕੋਟ ਦੀਆ ਂਿਸਲਵਟਾ ਂਵਾਗਂ ਉੱਘੜ

ਆਉਂਦੀਆ ਂਨੇ।
ਉਹ ਥਾਵਾ ਂਨਰਮ ਿਮੱਟੀ ਵਾਗਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆ ਂਨੇ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

15 ਬਦ ਲੋਕ ਿਦਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

16 “ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਬਾਵੇਂ ਿਗਆ ਹੈਂ, ਿਜੱਥੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤੈਹ ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆ ਹੈਂ?
17 ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਦੀ ਦੁਨੀਆਂ

ਵੱਲ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਨੇ?
ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਮੌਤ ਦੀਆ ਂਹਨੇਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਵੱਲ ਲੈ

ਜਾਦਂੇ ਨੇ?
18 ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਧਰਤੀ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ?

19 “ਅੱਯੂਬ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਹਨੇਰਾ ਿਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

20 ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਤੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾ ਂਿਲਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ
ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਬਾਵੇਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ?
21 ਅੱਯੂਬ, ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ।
ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਿਸਆਣਾ ਹੈਂ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣਾਈਆ,ਂ ਤੂੰ ਜੀਿਵਤ ਸੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ?

22 “ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੋਦਾਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਗਆ ਹੈਂ,
ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਗਿੜਆ ਂਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ

23 ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਗਿੜਆ ਂਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਿਮਆ ਂਲਈ,
ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਿਮਆ ਂਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ

24 ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਬਾਵੇਂ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਸੂਰਜ ਿਨਕਲਦਾ,
ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ?

25 ਭਾਰੀ ਬਰੱਖਾ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਖਾਈਆ ਂਿਕਸਨੇ ਖੋਦੀਆ ਂਨੇ?
ਿਕਸ ਨੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

26 ਮੀਁਹ ਕੌਣ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾਂ
ਉੱਤੇ ਵੀ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੇ?

27 ਉਹ ਬਰੱਖਾ ਬਂਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਪਾਣੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

28 ਕੀ ਬਰੱਖਾ ਦਾ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਤ੍ਰੇਲ ਦੇ ਤੁਪੱਿਕਆ ਂਨੂੰ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

29 ਕੀ ਬਰਫ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾ ਂਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਕੌਣ ਗਿੜਆ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ?
30 ਪਾਣੀ ਸਖਤ ਪੱਥਰ ਵਾਗਂ ਜੰਮ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜੰਮ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

31 “ਅੱਯੂਬ ਕੀ ਤੂੰ ਕਚਪਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ?
ਕੀ ਤੂੰ ਸਪਿਤ੍ਰਖ ਦੇ ਰੱਿਸਆ ਂਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?

32 ਕੀ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਤਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ?
ਕੀ ਤੂੰ ਿਰੱਛ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਸਮੇਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ?

33 ਕੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇਮਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ?
ਕੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?

34 “ਅੱਯੂਬ ਕੀ ਤੂੰ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ?
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਬਾਿਰਸ਼ ਨਾਲ ਿਭਉਂ ਦੇਣ?

35 ਕੀ ਤੂੰ ਿਬਜਲੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ?
ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਖੇਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਇਹ ਉਬੇ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?

36 “ਅੱਯੂਬ, ਕੌਣ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਦਰ ਿਸਆਣਪ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?

37 ਕੌਣ ਇਨੰਾ ਿਸਆਣਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਿਗਣ ਸੱਕੇ ਤੇ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਲਟਾ ਸੱਕੇ?

38 ਤਾ ਂਜੋ ਧੂੜ, ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਡਲੇ ਇੱਕਸਾਬ ਜੁੜ ਜਾਣ।

39 “ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਸ਼ੇਰਾ ਂਲਈ ਭੋਜਨ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈਂ?
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭੁੱਿਖਆ ਂਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਖੁਵਾਉਂਦਾ ਹੈਂ?

40 ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀਆ ਂਗੁਫ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਹ ਿਵੱਚ ਨੀਵਾ ਂਝੁਕਦੇ ਨੇ।

41 ਕੌਣ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾ ਂਨੂੰ ਚੋਗਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ
ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ

ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਭਟਕਦੇ ਨੇ?
“ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੀਆ ਂਜੰਮਦੀਆਂ
ਨੇ?

ਕੀ ਤੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈਂ ਜਦੋਂ ਿਹਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
2 ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕੰਨੇ ਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਿਹਰਨ ਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾ ਂਜਾਣਦਾ ਹੈ?

3 ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਲੇਟ ਜਾਦਂੇ ਨੇ,
ਜਨਮ ਪੀੜਾ ਂਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।

4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਮਾਵਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ

ਪਰਤਦੇ।
5 “ਅੱਯੂਬ, ਿਕਸਨੇ ਜੰਗਲੀ ਗਿਧਆ ਂਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਛੱਿਡਆ?
ਿਕਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ?

6 ਮੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੰਗਲੀ ਗਧੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਬਨਾਉਣ
ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਲੂਣੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ
7 ਜੰਗਲੀ ਗਧੇ ਸ਼ੋਰੀਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ।

8 ਜੰਗਲੀ ਗਧੇ ਪਹਾੜਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚਰਾਦਂ ਹੈ।
ਇਹੀ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ।

9 “ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਬਲਦ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਂਨੇਗਾ?
ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾੜੇ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇਗਾ?

10 ਕੀ ਜੰਗਲੀ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੇ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ
ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ ਹੱਲ ਚੱਲਾ ਸੱਕੇ।

11 ਜੰਗਲੀ ਬਲਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ

ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ?
12 ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
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ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ?
13 “ਸ਼ਤਰ ਮੁਰਗ ਜੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫ਼ੜਫ਼ੜਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰ ਮੁਰਗ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।
ਇਸਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਫ਼ਰ ਸਾਰਸ ਦੇ ਖੰਭਾ ਂਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

14 ਸ਼ਤਰ ਮੁਰਗੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਡਂੇ ਿਦੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਤ ਿਵੱਚ ਿਨੱਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

15 ਸ਼ਤਰ ਮੁਰਗੀ ਭੁੱਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਿਂਡਆ ਂਉੱਤੇ
ਿਕਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਣ

ਜਾ ਂਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ।
16 ਸ਼ਤਰ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਚੂਿਚਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਝੰ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਿਕ

ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਅਕਾਰਬ ਗਈ।
17 ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ਤਰ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਿਸਆਣਪ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ।
ਸ਼ਤਰ ਮੁਰਗੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਣਾਇਆ ਹੈ।

18 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗੀ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉੱਠ ਖਲੋਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ

ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।
19 “ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ?
ਕੀ ਉਸਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਅਯਾਲ ਤੂੰ ਉਗਾਈ ਸੀ?

20 ਕੀ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਿਟੱਡੇ ਵਾਗਂੂ ਟੱਪਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਘੋੜਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾਉਂਿਦਆ ਂਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

21 ਘੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਨੰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਖੁਰਚਦਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭੱਜ

ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
22 ਘੋੜਾ ਡਰ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ।

23 ਫੌਜੀ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਿਹਲਦਾ, ਢਾਲ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹਿਬਆਰ ਉਸਦਾ ਸਵਾਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਧੁੱਪ ਿਵੱਚ ਿਲਸ਼ਕਦੇ ਹਨ।

24 ਘੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇਿਜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ।

25 ਜਦੋਂ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਦੀ ਹੈਂ ਘੋੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ‘ਹੁਰ੍ਰ ੇ।’
ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਮਾਡਂਰਾ ਂਨੂੰ ਉੱਚੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਿਂਦਆ ਂਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ

ਆਵਾਜ਼ਾ ਂਸੁਣਦਾ ਹੈਂ।
26 “ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਤੂੰ ਬਾਜ ਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਖੋਲ੍ਹਕੇ

ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ?
27 ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਹੈਂ ਿਜਸਨੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਡੇ।
ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾ ਂਿਵੱਚ

ਬਣਾਵੇ?
28 ਬਾਜ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਚੱਟਾਨ ਉਸਦਾ ਿਕਲ੍ਹਾ ਹੈ।

29 ਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਿਕਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੱਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

30 ਬਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਖੂਨ ਪੀਣਗੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ:
2 “ਅੱਯੂਬ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕੀਤੀ

ਹੈ।
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗ਼ਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਂਨੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ?”
3 ਫੇਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਆਿਖਆ:

4 “ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਿਨਮਾਣਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਬੋਲਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਵਾਗਂਾ।

5 ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਿਲਆ ਸਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੋਿਲਆ ਸਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਾਗਂਾ।”
6 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਤੂਫਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਫੇਰ ਅੱਯੂਬ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

ਆਿਖਆ:
7 “ਅੱਯੂਬ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ ਲੈ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਵਾਲਾ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਗਂਾ।

8 “ਅੱਯੂਬ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਬੇਲਾਗ ਨਹੀਂ?
ਕੀ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ

ਸਾਿਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇਗਾ।
9 ਕੀ ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਇਨੇੰ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈਂ?
ਕੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਗਰਜ ਵਾਗਂ

ਉੱਚੀ ਹੈ?
10 ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਹੈਂ ਤਾ ਂਤੂੰ ਗੁਮਾਨੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਹੈਂ ਤਾ ਂਤੂੰ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਸਤਰਾ ਂਵਾਗਂ

ਪਿਹਨ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।
11 ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਹੈਂ ਤਾ ਂਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋ੍ਰਧ ਦਰਸਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ

ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਿਨਮਾਣੇ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।

12 ਹਾ,ਂ ਅੱਯੂਬ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਮਾਣਾ ਬਣਾ ਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ।

13 ਸਾਰੇ ਘਮਂਡੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੂੜ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ।

14 ਅੱਯੂਬ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ
ਉਸਤਤ ਕਰਾਗਂਾ

ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਗਂਾ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

15 “ਅੱਯੂਬ ਜ਼ਰਾ ਬਹੇਮੋਬ ਵੱਲ ਵੇਖ।
ਮੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਹੇਮੋਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।
ਬਹੇਮੋਬ ਗਊ ਵਾਗਂ ਘਾਹ ਖਾਦਂਾ ਹੈ।

16 ਬਹੇਮੋਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਿਮਹਦੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।

17 ਬਹੇਮੋਬ ਦੀ ਪੂਛ ਿਦਆਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਗਂਰਾ ਂਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਦੇ ਪੱਠੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।

18 ਬਹੇਮੋਬ ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਕਾਸਂੀ ਵਾਗਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
ਉਸ ਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਲੋਹੇ ਦੀਆ ਂਲਠ੍ਠਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਹਨ।

19 ਬਹੇਮੋਬ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਿਜਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ
ਹੈ।

ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
20 ਬਹੇਮੋਬ ਘਾਹ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਹਾੜਾ ਂਉੱਤੇ ਉੱਗਦਾ ਹੈ,
ਿਜੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਕਲੋਲਾ ਂਕਰਦੇ ਨੇ।

21 ਬਹੇਮੋਬ ਕੰਵਲ ਦੇ ਪੌਿਦਆ ਂਹੇਠਾ ਂਲੇਟਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦਲਦਲ ਿਵੱਚਲੀ ਕਾਹੀ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

22 ਕੰਵਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬਹੇਮੋਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾ ਂਹੇਠਾ ਂਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਬੈਂਤ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਹੇਠਾ ਂਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ।

23 ਜੇ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਰਆਈ ਘੋੜਾ ਨਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਦਾ
ਨਹੀਂ

ਜੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਉੱਤੇ ਿਛੱਟੇ ਮਾਰੇ।
24 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿਰਆਈ ਘੋੜੇ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਅੰਨ੍ਹੀਆ ਂਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।

“ਅੱਯੂਬ, ਕੀ ਤੂੰ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੜ ਸੱਕਦਾ
ਹੈਂ?

ਕੀ ਤੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ?
2 ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਕੇਲ ਜਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਅੰਦਰ ਹੁੱਕ ਪਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।

3 ਕੀ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ
ਦੇਵੇਂ?

ਕੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ?
4 ਕੀ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕਰਾਨਾਮਾ ਰੱਖੇਗਾ
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ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ?
5 ਕੀ ਤੂੰ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡੇਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈਂ?
ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੇਰੀਆ ਂਦਾਸੀਆ ਂਉਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਖੇਡ ਸੱਕਣ।
6 ਕੀ ਮਛੇਰੇ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਨੂੰ ਤੈਥੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ?
ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ।

7 ਕੀ ਤੂੰ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਅੰਦਰ ਨੇਜੇ ਮਾਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।

8 “ਅੱਯੂਬ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਉੱਤੇ ਧਿਰਆ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਦੇ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ।

ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਿਜਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
9 ਤੇਰਾ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।
ਛੱਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ।
ਿਸਰਫ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵੇਂਗਾ।

10 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਨੰਾ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸੱਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ
ਿਲਆ ਸੱਕੇ।

ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ!
11 ਮੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ।
ਅਕਾਸ਼ ਹੇਠਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਮੇਰੀ ਹੈ।

12 “ਅੱਯੂਬ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਬਾਰੇ,
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਗਂਾ।

13 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਰ ਸੱਕਦਾ।
ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਕਵਚ ਵਰਗੀ ਹੈ।

14 ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰੀ ਉਸ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਸੱਕਦਾ।
ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚਲੇ ਦੰਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।

15 ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਦੀ ਿਪੱਠ ਉੱਤੇ, ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਹੋਈਆ,ਂ
ਢਾਲਾ ਂਦੀਆ ਂਕਤਾਰਾ ਂਹਨ।

16 ਇਹ ਢਾਲਾ ਂਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਨੰੀਆ ਂਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਹਨ
ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਾਿਲਉਂ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸੱਕਦੀ।

17 ਢਾਲਾ ਂਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਹੋਇਆ ਂਹਨ।
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜੁੜੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਿਖੱਚਕੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ

ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸੱਕਦੀਆ।ਂ
18 ਜਦੋਂ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਿਛੱਕਾ ਂਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਬਜਲੀ ਿਜਹੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਸਵੇਰ ਦੀ ਲੋਅ ਵਾਗਂ ਚਮਕਦੀਆ ਂਨੇ।

19 ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬਲਦੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਮਸ਼ਾਲਾ ਂਿਨਕਲਦੀਆ ਂਨੇ,
ਅੱਗ ਦੇ ਚੰਿਗਆੜੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੇ ਨੇ।

20 ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚੋਂ ਧੂੰਆ ਂਿਨਕਲਦਾ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਉਬਲਦੇ ਪਤੀਲੇ ਹੇਠਾ ਂਕਾਹੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

21 ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਕੋਿਲਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਲਾਟਾ ਂਿਨਕਲਦੀਆ ਂਨੇ।

22 ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ।

23 ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮ ਥਾ ਂਨਹੀਂ।
ਇਹ ਲੋਹੇ ਵਾਗਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

24 ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਦਾ ਿਦਲ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੁੜ ਵਰਗਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

25 ਜਦੋਂ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।
ਉਹ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

26 ਤਲਵਾਰਾ,ਂ ਨੇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤੀਰ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੁੜਕ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹਿਬਆਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
27 ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਿਤਨਕੇ ਿਜੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਾਸਂੀ ਨੂੰ ਗਲੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਵਾਗਂ ਤੋੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

28 ਤੀਰ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਜਾਉਂਦਾ।
ਪੱਥਰ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਬੁੜਕ ਜਾਦਂੇ ਨੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਤਨਕੇ ਹੋਣ।

29 ਜਦੋਂ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਗਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਣਕੇ
ਵਾਗਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ।
30 ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਦੇ ਿਢੱਡ ਉਤਲੀ ਚਮੜੀ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਟੁੱਿਟਆ ਂਭਾਿਂਡਆ ਂਵਾਗਂ

ਹੈ।
ਉਹ ਗਾਰੇ ਉੱਤੇ ਛੜਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੱਟੇ ਵਾਗਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

31 ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਭਾਡਂੇ ਵਾਗਂ ਿਹਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਛੱਡਦੇ, ਉਬਲਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਭਾਡਂੇ ਵਾਗਂ ਬਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

32 ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਜਦੋਂ ਤੈਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਰਾਹ ਛੱਡਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਿਪੱਛੇ ਸਫ਼ੇਦ ਝੱਗ ਛੱਡ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

33 ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਨਡਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ।

34 ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਹੇਠਾ ਂਸਾਰੇ ਹਂਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਉੱਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ।”

ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਿਫਰ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਅਿਖਆ:
2 “ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸੱਕਦੇ

ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਰੋਕ ਜਾਂ

ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।
3 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ: ‘ਇਹ ਮੂਰਖ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੋਇਆ

ਇਹ ਅਿਗਆਨੀ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ?’
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਿਝਆ ਨਹੀਂ ਸਾ।ਂ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਬੋਿਲਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ

ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।
4 “ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਅੱਯੂਬ ਸੁਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਗਂਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ।’

5 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ,
ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

6 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।

ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਘੱਟੇ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਿਵੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ”

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ

7 ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਖਤਮ ਕਰ ਲਈਆ ਂਉਸ ਨੇ ਤੇਮਾਨ
ਦੇ ਅਲੀਫਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਲੀਫਜ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਲੀਫਜ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਦੋਹਾ ਂਦੋਸਤਾ ਂਉੱਤੇ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹਾ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ
ਆਖੀਆ।ਂ ਪਰ ਅੱਯੂਬ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆ।ਂ 8 ਇਸ ਲਈ ਅਲੀਫਜ਼, ਸੱਤ ਬਲਦ ਅਤੇ ਸੱਤ ਭੇਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਅੱਯੂਬ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜ਼ਬਾਹ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ। ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਅੱਯੂਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂਾ,
ਿਜਸਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਸਹੀ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਆਖੀਆ।ਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆ।ਂ”

9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੇਮਾਨੀ ਦੇ ਅਲੀਫਜ਼ ਸ਼ੂਹੀ ਦੇ ਿਬਲਦਦ ਅਤੇ ਨਅਮਾਤੀ ਦੇ
ਸੋਫਰ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨੀ। ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਸੁਣੀ।

10 ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫਰ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ
ਦੁੱਗਣਾ ਦਤ੍ਰਤਾ। 11 ਿਫਰ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਿਜਹੜੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆਂ
ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨਾਲ ਦਾਅਵਤ ਖਾਧੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਿਦੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਇਨੰੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ।
ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛੱਲਾ ਿਦੱਤਾ।
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12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।
ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ 14,000 ਭੇਡਾ ਂ6,000 ਊਠ 2,000 ਗਾਵਾ ਂਅਤੇ 1,000 ਗਧੀਆਂ
ਿਮਲੀਆ।ਂ 13 ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਿਤੰਨ ਧੀਆ ਂਵੀ ਹੋਈਆ।ਂ 14 ਅੱਯੂਬ ਨੇ
ਪਿਹਲੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਮੀਮਾਹ ਰੱਿਖਆ। ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਕਸੀਆਹ ਰੱਿਖਆ। ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨ-ਹੱਪੂਕ ਰੱਿਖਆ।
15 ਅੱਯੂਬ ਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਨ।
ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ

ਿਦੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਿਹੱਸਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

16 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅੱਯੂਬ 140 ਵਰ੍ਹ ੇ ਹੋਰ ਜੀਿਵਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਆੱਪਣੇ ਪੋਿਤਆ ਂਆਪਣੇ ਪੜ-ਪੋਿਤਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਦੇਿਖਆ। 17 ਅੱਯੂਬ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ
ਵਾਗਂ ਜੀਿਵਆ ਿਜਸਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ।
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ਜ਼ਬੂਰ

ਭਾਗ

(ਜ਼ਬੂਰ 1-41)

ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਵਡਭਾਗਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਬੁਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂਸਲਾਹਾ ਂਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ

ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪੀਆ ਂਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ।

2 ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਿਦਨ ਰਾਤ ਸੋਚ ਿਵੱਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਾਗਂ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਨਦੀ ਦੇ
ਿਕਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਉਪਯੁਕਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ

ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਲਦਾਇੱਕ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
4 ਪਰ ਬੁਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੁਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਤੂੜੀ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

5 ਜੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਿਕਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਤਾ ਂਬੁਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਬੁਰੇ ਅਮਲਾ ਂਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪੀਆ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਬੇਕਸੂਰਾ ਂਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
6 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਚੰਗੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਬੁਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਇਨੇੰ ਕੋ੍ਰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਹਨ?
ਉਹ ਐਸੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਿਕਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਵਅਰਥ

ਹਨ?
2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਆਗੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼

ਲੜਨ ਲਈ
ਇੱਕ ਜੁਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ।

3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਨਾਲੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਆਓ। ਆਪਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਬੰਧਨਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਏ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਿਖਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨਾ ਂਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ।”

4 ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੁੱਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,
“ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।

6 ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਬਤ ਸੀਯੋਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।
ਸੀਯੋਨ ਮੇਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਗੂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”

7 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਗਂਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ।
“ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ।

8 ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਿਜਸ ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੋਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ
ਿਦਆਗਂਾ।

ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ।
9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਂਗਾ,

ਿਜਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਗਿਮਲਆ ਂਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ।”

10 ਇਸੇ ਲਈ, ਰਾਿਜਓ ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣੇ ਬਣੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਓ, ਇਹ ਸਬਕ ਿਸੱਖ ਲਉ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਨੋ।
12 ਦਰਸ਼ਾਉ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ

ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਐਬਸਾਲੋਨ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਿਗਆ
ਸੀ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।

2 ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।”
3 ਪਰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈਂ।
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਉੱਚਾ ਹੈ।

4 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਗਂਾ
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।

5 ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੈਕੇ ਅਰਾਮ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ
ਜਾਗ ਪਵਾਗਂਾ।

ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
6 ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ ਿਦਉ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਗਂਾ।

7 ਯਹੋਵਾਹ, ਉੱਠੋ।
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ!

ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੋ!
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਥਪੜ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

8 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਜੱਤ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਿਣਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਉ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ। ਤਾਰਾ ਂਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਂਸੁਣ ਲਵੀਂ!
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਵੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾਵਾਨ ਹੋਈਂ!
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੀਂ!

2 ਹੇ ਆਦਮੀਓ, ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲੋਂਗੇ?
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਝੂਠਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਿਪਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਲਹ।

3 ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ

4 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ।
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ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਵੱਚਾਰ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਹੋ ਜਾਉ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ
ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ।

6 ਬਹੁਤ ਲੋਕੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਕੌਣ
ਿਵਖਾਵੇਗਾ?

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕ੍ਰਪਾਲਤਾ ਮਾਣ ਸੱਕੀਏ।”
7 ਯਹੋਵਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ!
ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾ ਂਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਉਹ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਵੱਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਵੱਧੇਰੇ ਦਾਖਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

8 ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਸੌਁਦਾ ਹਾ।ਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਂਦਰ ਿਵੱਚ

ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ। ਬੰਸਰੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

2 ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ,
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ।

3 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਿਮ੍ਰਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ

ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਿਮ੍ਰਤ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ।
4 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।

5 ਮੂਰਖ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਿਜਹੜੇ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਦੂਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।
7 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਿਮਹਰ ਕਾਰਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਗਂਾ।

ਯਹੋਵਾਹ।
8 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਲੋਕੀ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਚਂ ਿਸੱਖਾ

ਤਾ ਂਿਕ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇ।
9 ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਕਬਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਿਮੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆ ਂਹੀ ਿਵਉਂਤਾ

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਉ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਣ ਿਦਉ।

ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਨੇਕਾ ਂਪਾਪਾ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ ਿਦਉ।

11 ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ
ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਿਦਉ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਲ ਿਦਉ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ

ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ!
12 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਂ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ। ਸੇਿਮਿਨਥ ਨਾਲ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰਾ ਂਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲ।
ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।
ਗੁਸੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਠੀਕ

ਕਰੋ।
2 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋ,
ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾ।ਂ

ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ!
ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆ ਂਬਲਹੀਣ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ।
3 ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨਾ ਸਮਾ ਂਲਵੋਂਗੇ?
4 ਯਹੋਵਾਹ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਉ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਸਥ ਬਣਾਉ!
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਕ੍ਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।

5 ਮੁਰਦੇ ਆਪਣੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਮ੍ਰਤੂ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

6 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂਆ ਂਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਬਸਤਰਾ ਿਭੱਜ ਿਗਆ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਚੋਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸਾ ਂਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਗਆ।

7 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹਾ।ਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾ ਂਕਾਰਣ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਧੁੰਦਲੀਆ ਂਤੇ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ।
8 ਤੁਸੀਂ ਬਦ ਲੋਕੋ, ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਜਾਉ।
ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਸੁਣ ਲਈਆ ਂਹਨ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਣਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ

ਹੈ।
10 ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁੱਖੀ ਤੇ ਨਾਉੱਮੀਦ ਹੋਣਗੇ।
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਕੇ

ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੀਤ
ਕੂਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਬਨਯਾਿਮਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।

2 ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੜੇ ਅਤੇ ਧੂਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵਾਗਂਾ।

ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ।
3 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
4 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

5 ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ।
ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਿਦਉ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣ ਿਦਉ।
ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਲੈਣ ਿਦਉ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਮਧਣ ਿਦਉ ਅਤੇ ਮੇਰੀ

ਰੂਹ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲੈਣ ਿਦਉ।
6 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉੱਠੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਿਦਖਾਉ।
ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਸੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੋ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉੱਠੋ ਤੇ ਿਨਆ ਂਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ।

7 ਯਹੋਵਾਹ, ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੋ।
ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਿਦਉ।

8 ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੋ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਿਨਆ ਂਕਰੋ।
ਿਸੱਧ ਕਰੋ ਿਕ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾ।ਂ

9 ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਉ,
ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣੋ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਜ਼ਬੂਰ 4:5 387 ਜ਼ਬੂਰ 7:9
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10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਿਹਰਦੇ
ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।
11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਹੀ ਿਨਆਕਂਾਰ ਹੈ।
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਾ ਿਤਆਰ ਹੈ।
14 ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਖੜੀਆ ਂਕਰਨ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ

15 ਉਹ ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੱਟਾ ਂਮਾਰਨ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਵਣਗੇ।
16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।
ਉਹ ਹੋਰਾ ਂਲਈ ਜਾਲਮ ਸਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਗਲਤ ਕਾਿਰਆ ਂਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।

17 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅੱਤ ਉੱਚੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਿਗੱਟੀਥ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ । ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾ ਂਵੱਧੇਰੇ ਅਦਭੁਤ
ਹੈ।

ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾ ਂਉਸਤਿਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਿਨਆਣੇ ਤੇਰੀਆ ਂਉਸਤਤਾ ਂਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੇ

ਹਨ।
3 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹੱਥੀਂ

ਸਾਿਜਆ ਹੈ।
ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਜੇ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਅਚੰਿਭਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾ;ਂ

4 “ਲੋਕੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਨੇੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕਉਂ ਹਨ?
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਿਕਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?

ਲੋਕੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਨੇੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕਉਂ ਹਨ?
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਕਉਂ ਿਦੰਦੇ ਹੋਂ?”

5 ਪਰ ਲੋਕੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵਿਤਆ ਂਤੋਂ ਬੱਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੀ ਘੱਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ ਪੁਆਇਆ ਹੈ।

6 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਜੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ।

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਅਧੀਨ ਪਾ ਿਦੱਤਾ।
7 ਲੋਕੀਂ ਭੇਡਾ,ਂ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ

ਹਨ।
8 ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲੇ ਪੰਛੀਆ ਂਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਤੈਰਦੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

9 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾ ਂਵੱਧੇਰੇ ਅਦਭੁਤ
ਹੈ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਮਥਲਬੇਨ ਦੀ ਸਰਗਮ ਿਵੱਚ ਗਾਉਣ ਲਈ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ
ਗੀਤ।

ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਅਚਂਿਭਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਿਜਆ ਹੈ।
2 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨੰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਂ।
ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾ।ਂ

3 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੈਥੋਂ ਡਰਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਿਗਆ।

4 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਧਰਮੀ ਿਨਆਕਂਾਰ ਵਾਗਂ ਬੈਠੇ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਨਆ ਂਸੁਣਾ ਿਦੱਤਾ।
5 ਤੁਸਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ,
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਸਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਿਦਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ

ਿਜਹੜੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਨ।
6 ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਹੁਣ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾ ਂਦਾ ਮਲਵਾ ਹੀ ਬੱਿਚਆ ਂਹੈ।
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਿਚਆ ਂਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਸੱਕਾ।ਂ

7 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਨਆ ਂਪ੍ਰਬਲ ਹੋ

ਸੱਕੇ।
8 ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਵਾਸਤੇ ਿਨਆਈਂ ਹੈ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਹੜੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

10 ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ
ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਬਨ ਮਦਦ ਤੋਂ ਨਾ ਛੱਡੀਂ।

11 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੋ।
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਵੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਿਨਮ੍ਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ।
13 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ: “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਿਮਹਰ

ਕਰੋ।
ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ‘ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ’ ਤੋਂ ਬਚਾਉ।

14 ਫ਼ੇਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦਰਾ ਂਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਗਂਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।”

15 ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੋਕ, ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਖਾਈਆ ਂਪੁੱਟ ਰਹੇ
ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀਆ ਂਹੀ ਖਾਈਆ ਂਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਗਏ ਹਨ।
16 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ

ਦੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।
17 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਬੁਰੇ ਹਨ।
ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ।

18 ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਝੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁੱਖੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ
ਿਗਆ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਮ੍ਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ
ਹੈ।

ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾ ਭੁੱਲੇ।
19 ਯਹੋਵਾਹ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਕੌਮਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰ,
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ।

20 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਿਸੱਖਾਉ।
ਤਾ ਂਜੋ, ਉਹ ਜਾਣ ਸੱਕਣ ਿਕ ਉਹ ਉੱਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਨ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਨੇੰ ਦੂਰ ਿਕਉਂ ਹੋ?
ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਿਘਰੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

2 ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਘਮੰਡੀ ਹਨ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਉਂਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਨਮ੍ਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

3 ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ
ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਭੀ ਲੋਕੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਬੂਰ 7:10 388 ਜ਼ਬੂਰ 10:3
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4 ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਿਭਮਾਨੀ ਹਨ।

ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਵਹਾਰ
ਕਰਦੇ ਨੇ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੌਜੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

5 ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਵੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਆਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦੇ

ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6 ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਗਂੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ

ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।”
7 ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ

ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

8 ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਪਰਤੱਖ ਥਾਵਾ ਂਤੇ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ।
ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

9 ਉਹ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤਕੜੇ ਸ਼ੇਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਮਸੱਕੀਨ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਟ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

10 ਉਹ ਮਸੱਕੀਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

11 ਇਸੇ ਲਈ, ਬੇਬਸ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, “ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ
ਲਈ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹੈ,

ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ,
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।”

12 ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਠੋ, ਕੁਝ ਤਾ ਂਕਰੋ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੋ
ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

13 ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਕਉਂ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ?
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

14 ਯਹੋਵਾਹ, ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ
ਿਜਹੜੀ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਸਿਲਆ ਂਵੱਲ ਤੱਕੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ।

ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦੇ ਮਾਰੇ ਅਨੇਕਾ ਂਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਿਜਹੜਾ ਯਤੀਮਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ।

15 ਯਹੋਵਾਹ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੋ।
16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਿਦਉ।
17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੱਕੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮੰਗਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰੋ।

18 ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਦਾਸ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾ, ਤਾ ਂਿਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕਣ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ
ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਕੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਪੰਛੀ ਵਾਗਂ ਉੱਡਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।”

2 ਮੰਦੇ ਆਦਮੀ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਗਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ
ਚਾਦਰ ਹੇਠਾ ਂਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਣ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਤੀਰਾ ਂਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਂਿਸੱਧਾ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨਾ,ਂ
ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਤੇ ਸਾਧਦੇ ਹਨ।

3 ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ?
ਤਦ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?

4 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹਾਜਰ ਹੈ।
ਉਹ ਸਵਰਗ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲਈ, ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਾ ਂਬੁਰੇ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6 ਉਹ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਿਲਆ ਂਅਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਗੰਧਕ ਦੀ ਵਰੱਖਾ ਬਦ ਰੂਹਾਂ
ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਦ ਰੂਹਾ ਂਨੂੰ ਤਪਦੀਆ ਂਸੜਦੀਆ ਂਲਿਹਰਾ ਂਬਾਝੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਿਮਲੇਗਾ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਨੇਕ ਕਰਨੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨੇਕ ਰੂਹਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ

ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆ।ਂ

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਸੇਿਮਿਨਥ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।
ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਉਤਲੀ ਮਾਨਵਤਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਆਸਥਾਵਾਨ ਨਹੀਂ

ਬਿਚਆ।
2 ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3 ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਾਪਲੂਸੀ ਭਰੇ ਬੁਲ੍ਹਾਂ
ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੀਆ ਂਜੀਭਾ ਂਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੜੀਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ।

4 ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਗਂੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣ ਜਾਵਾਗਂੇ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

5 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ, “ਬੁਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਗਰੀਬਿੜਆ ਂਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ,

ਉਹ ਬੇਸਹਾਿਰਆ ਂਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥੱਿਕਆਂ
ਅਤੇ ਹਾਿਰਆ ਂਹੋਇਆ ਂਨਾਲ ਮੈਂ ਖਲੋਵਾਗਂਾ।”

6 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ,
ਿਜਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਦਂੀ ਸੱਤ ਵੇਰਾ ਂਤਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।

7 ਯਹੋਵਾਹ, ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹੁਣ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਿਖਆ ਕਰ।

8 ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਇਝੰ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਕਲੀ ਮੋਤੀ ਹਨ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੌੜੀਉਂ ਵੀ ਸਸਤੇ

ਹਨ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਵੋਂਗੇ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋਂਗੇ?

ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ?
2 ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਸੋਚਾਗਂਾ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ

ਹੋਂ?
ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਜਰਾਗਂਾ?

ਿਕੰਨੇ ਕੁ ਿਚਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ?
3 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੋ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੋ।
ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਗਂਾ।

4 ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਪਰੇ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਆਖੇਗਾ, “ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”
ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
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ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
5 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਿਵੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖੀ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ।

6 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਿਦਆ ਂਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂਾ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਬਦਚਲਣ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, “ਿਕਤੇ ਵੀ ਕੋਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਿਗਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਵੇਖਣ ਲਈ
ਤੱਿਕਆ।

ਿਸਆਣੇ ਲੋਕੋ, ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ।
3 ਪਰ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਰੂਹਾ ਂਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੀ ਚੰਗੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
4 ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਬੁਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਕੋਲ ਚੋਖਾ ਭੋਜਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

5 ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਗਰੀਬ ਪਾਸੋਂ ਚੰਿਗਆਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ।

6 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਵੱਡੇਰਾ ਭੈ ਹੈ।

7 ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਸੱਕਦਾ?
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀਆ ਂਵਾਗਂ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਯਾਕੂਬ (ਇਸਰਾਏਲ) ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਠਿਹਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?
ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਠਿਹਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?

2 ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਿਜਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਾ
ਅਮਲ ਦਰਸਾਵੇ,

ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਦਲੋਂ ਅਤੇ ਮਨੋਂ  ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
3 ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰਾ ਂਿਵਅਕਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ

ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ।
ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆ ਂਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।

4 ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

5 ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦਾ।

ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਗਂੂ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,

ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਮਕਤਾਮ।

ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਸਾ ਂਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਾ।ਂ
2 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈਂ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

3 ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4 ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਹੋਰਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜ ਜਾਦਂੇ ਹਨ,
ਦਰਦ ਸਿਹਣਗੇ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲਹੂ ਭੇਟਾ ਂਿਵੱਚ ਸਾਝਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾਰਾਗਂਾ।
5 ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਿਪਆਲਾ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਿਵਰਸਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

6 ਮੇਰੀ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਮਨਭਾਵਨੀ ਹੈ,
ਮੇਰਾ ਿਵਰਸਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ।

7 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧੀਆ
ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ।

ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ
ਚੰਗੀਆ ਂਸਾਲ੍ਹਾਵਾ ਂਰੱਖਦਾ ਹੈ।

8 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਥਾ ਂਨਹੀਂ ਛੱਡਾਗਂਾ।

9 ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਈ ਹੋਵਣਗੇ।
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇਗਾ।

10 ਿਕਉਂਿਕ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਿਮ੍ਰਤ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ
ਦੇਵੇਂਗਾ।

ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ।
11 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਕੇ ਿਜਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਿਸੱਖਾਵੇਂਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਗਂਾ।
ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਕੇ ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਗਂਾ।

ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਿਨਆ ਂਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ।
ਮੈਂ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕਾ ਂਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ
ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ।

2 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਂਗੇ।

3 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅੰਦਰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੱਿਖਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ
ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ।

4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਿਜੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਹੈ।
5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਿਤਆ ਂਤੇ ਚੱਿਲਆ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੇ ਪਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਥੜਕੇ।

6 ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਂਗਾਰਾ ਭਿਰਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ।

7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਿਜਹੜੇ ਤੁਸਾ ਂਿਵੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।

8 ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਵਾਗਂ ਕਰੋ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਬਾ ਂਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾ ਂਛੁਪਾ ਲਵੋ।

9 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਬਚਾਵੋ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖੀ

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
10 ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਇਨੇੰ ਘਮੰਡੀ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਸੁਣਦੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਬੂਰ 13:5 390 ਜ਼ਬੂਰ 17:10
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11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ,

ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।
12 ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਹੋਰਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੀ

ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਹਨ।
ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰਾ ਂਵਾਗਂ ਲੁਕਦੇ ਹਨ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਠੋ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਜਾਵੋ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਉ।
ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।

14 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੋਂ
ਤੇ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਦ ਰੂਹਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਿਦਉ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਇਨੰਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਿਦਉ, ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆਂ

ਲਈ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ।
15 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਕੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ। ਇਹ ਗੀਤ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਲਿਖਆ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ

ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਉਸਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ।

ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ”

2 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ, ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲ ਨੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਛੁਪਨਗਾਹ ਹੈ।

3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ।
ਪਰ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਪਾਸੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ।

4 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਿਸ਼ਕੰਜੇ ਸਨ।
ਮੈਂ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰੁੜ੍ਹ ਚੱਿਲਆ ਸਾ ਂਿਜਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਿਮ੍ਰਤੂ ਲੋਕ ਵੱਲ ਿਲਜਾ

ਿਰਹਾ ਸੀ।
5 ਕਬਰ ਦੇ ਰੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰੀ ਹੋਏ ਸਨ,
ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਵਛੇ ਹੋਏ ਸਨ।

6 ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਮੈਂ ਘੇਿਰਆ ਿਗਆ ਸਾ,ਂ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ।

ਹਾ,ਂ ਹਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੀਿਕਆ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਸੁਣੀ।
ਉਸ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ।

7 ਧਰਤੀ ਿਹਲੀ ਅਤੇ ਕੰਬੀ;
ਸਵਰਗ ਦੇ ਥਮਲੇ ਵੀ ਿਹੱਲ ਗਏ।
ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਗੁੱਸੇ ਸੀ।

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚੋਂ ਧੂਆ ਂਿਨਕਿਲਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਬਲਦੀਆ ਂਲਾਟਾ ਂਿਨਕਲੀਆ,ਂ
ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਚੰਿਗਆੜੇ ਉੱਡੇ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾ ਆਇਆ।
ਉਹ ਗਿਹਰੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਡ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਕਰੂਬੀਆ ਂਤੇ ਸਵਾਰ ਉੱਡ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਉਹ ਉੱਚੀਆ ਂਹਵਾਵਾ ਂਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਡ ਿਰਹਾ ਸੀ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਹਨੇਰੇ ਬੱਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਤੰਬੂਆ ਂਵਾਗਂ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾ ਂਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
12 ਫ਼ੇਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਪਾੜਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ

ਿਨੱਕਲੀ।
ਇਸਨੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਲਸ਼ਕਾਈ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਗਰਿਜਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਿਲਸ਼ਕ ਉੱਠੀ।

14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਅਨੇਕਾ ਂਿਕਰਣਾ ਂਫ਼ੈਲਾਈਆ ਂਅਤੇ ਲੋਕ

ਘਬਰਾਹਟ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਗਏ।
15 ਯਹੋਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ,
ਪਾਣੀ ਿਪੱਛਾਹਾ ਂਧੱਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਲਾ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਸਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਬੁਿਨਆਦਾ ਂਵੀ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਸਾ।ਂ

16 ਯਹੋਵਾਹ, ਉਚਾਈ ’ਚੋਂ ਹੇਠਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ (ਮੁਸੀਬਤ) ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ

ਿਖੱਿਚਆ।
17 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ।

ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ।

18 ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਸਾ,ਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਿਰਆ ਂਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ।
19 ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲੈ ਿਗਆ।

20 ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾ,ਂ ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ।

21 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨੇ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

22 ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਚਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

23 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾ,ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ।

24 ਇਸੇ ਲਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।
ਿਕਉ? ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾ।ਂ

ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ।

25 ਯਹੋਵਾਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਉੱਪਰ
ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਿਛੜਕ।

ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਿਤ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਂਗਾ।
26 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਤੇ

ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਨੇ ਅਤੇ ਮੀਸਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਵੱਧੇਰੇ ਚਤੁਰ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਹੋਂ।

27 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਜਹੜੇ ਿਨਮ੍ਰ ਹਨ।
ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਵਾਉਦਾ ਹੈਂ।

28 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ।
ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਫ਼ੈਲੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

29 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਸੰਗ ਭੱਜ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ

30 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰਨ ਹੈ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ

ਹਨ।
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31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਚੱਟਾਨ ਨਹੀਂ।

32 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਹਰਨ ਵਾਗਂ ਿਤਖਾ ਦੌੜਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਸਿਥਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

34 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਜੋ ਮੇਰੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸੱਕਣ।

35 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਿਜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਤੁਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਦੱਤਾ।
ਤੁਸਾ ਂਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

36 ਮੇਰੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਅਤੇ ਿਗੱਿਟਆ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ
ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਠੋਕਰਾ ਂਤੋਂ ਿਬਨਾ ਤੇਜ ਤੁਰ ਸੱਕਾ।ਂ

37 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਸੱਕਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ
ਸੱਕਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਗਂਾ।
38 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਆਗਂਾ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ

ਸੱਕਣਗੇ।
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

39 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਡੇਿਗਆ।

40 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਿਗੱਚੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।

41 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਿਰਆ ਸੀ,
ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਕਾਿਰਆ ਸੀ,
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ।

42 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਟਕੁੜੇ ਕੀਤੇ।
ਉਹ ਉਸ ਖਾਕ ਵਾਗਂ ਸਨ, ਿਜਹੜੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਡਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

43 ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ।

44 ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ।
ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰਨਗੇ।

45 ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣਗੇ।
ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆ ਂਛੁਪਣਗਾਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ

ਆਉਣਗੇ।
46 ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਓਟ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ।

47 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

48 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ,
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆ

ਖਲੋਏ ਸਨ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

49 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ

ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਂਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ
50 ਯਹੋਵਾਹ ਕਈ ਯੁੱਧ ਿਜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਲਈ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦਾਊਦ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੰਸ਼ ਲਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਸਵਰਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੰਿਗਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੱਥੀਂ ਸਾਜੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।

2 ਹਰ ਿਦਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਕਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

3 ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾ ਂਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ।
ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸੱਕੀਏ।

4 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ “ਅਵਾਜ਼” ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ “ਸ਼ਬਦ” ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਆਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਗਂ ਹੈ।

5 ਸੂਰਜ ਇਉਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਲਾੜਾ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਰਜ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਇਝੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਿਖਡਾਰੀ
ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਦੌੜਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦਾ।

6 ਸੂਰਜ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਿਸਰੇ ਤੀਕ ਦੌੜਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹਨ।

7 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਰਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸਆਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਸਹੀ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੰਗੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਿਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਗਂ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਿਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਆ◌ਂੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਹਨ।
ਉਹ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਸਹੀ ਹਨ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਹੰਗੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੀਆ ਂਸ਼ਿਹਦ ਤੋਂ ਵੀ ਿਮੱਠੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਧਾ ਸ਼ਿਹਦ

ਦੀਆ ਂਮੱਖੀਆ ਂਦੇ ਛੱਤੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
11 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਚੰਿਗ਼ਆ ਂਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

12 ਯਹੋਵਾਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗਲਤੀਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ
ਸੱਕਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੋ।
13 ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਉ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਉ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋਂ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ

14 ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਤੇ ਸੋਚਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਿਦਉ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੋ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ
ਕਰੋ।

ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇ।
2 ਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਮਦਦ ਭੇਜੇ।
ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।

3 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ
ਹੋ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ।
4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇ ਿਜਸਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ

ਹੋ।
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ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਸਫ਼ਲ ਬਣਾਵੇ।
5 ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਉ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੀਏ।

ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤੋਂ ਮੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ।
6 ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ

ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ

ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਹਾ ਂਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ।

7 ਕੁਝ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾ ਂਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ

8 ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ – ਉਹ ਯੁੱਧ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਏ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹਾ।ਂ

9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਿਰਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਸੀ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਨੰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ।

2 ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਨ ਇੱਿਛਤ ਵਸਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ,ਂ
ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮੰਿਗਆ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ।

3 ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸਾ ਂਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸੁਿਨਹਰੀ ਤਾਜ ਰੱਿਖਆ।

4 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਸਾ ਂਤੋਂ ਜੀਵਨ ਮੰਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ।

5 ਤੁਸਾ ਂਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਿਹਮਾ ਿਦੱਤੀ।
ਤੁਸਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਉਸਤਿਤ ਿਦੱਤੀ।

6 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸਾ ਂਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।
ਜਦ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

7 ਰਾਜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

8 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਿਵਖਾ ਿਦਉਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਏਗੀ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
9 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂ ਉਹ ਬਲਦੇ ਗਰਮ ਤੰਦੂਰ ਵਰਗਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ

ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।

10 ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਿਮਟ ਜਾਣਗੇ।

11 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ
ਿਵਉਂਤੀਆ ਂਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾਈਆ ਂਪਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ।

12 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ।
ਤੁਸਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਰੱਸੇ ਿਵੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ

ਤੁਸਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਗਲਾ ਂਿਵੱਚ ਰੱਸੇ ਪਾਏ।
ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾ ਂਵਾਗਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ।

13 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗੀਤਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਿਦਉ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂੇ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: “ਸਵੇਰ ਦਾ ਿਹਰਨ” ਦੀ ਧੁਨੀ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਤੁਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ?
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਂ।
ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਂ।

2 ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਿਰਆ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਿਰਹਾ।
3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵਾਗਂ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆ ਂਉਸਤਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਤਖਤ ਹਨ।

4 ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਿਖਆ।
ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਸਾ ਂਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਤੇ ਤੁਸਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ

ਬਚਾਇਆ।
5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ

ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ।

6 ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਮੈਂ ਿਨਰਾ ਕੀੜਾ ਹੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ?
ਲੋਕੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਨ।
ਲੋਕੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

7 ਹਰ ਕੋਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਫ਼ੇਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦੀਆ ਂਿਚੜ੍ਹਾਵਨ।

8 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ: “ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾ,
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕੇ।
ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਨੰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾ ਂਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਤੇਰਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।”

9 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸੱਚ ਤਾ ਂਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਿਜਸ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਿਨਰਭਰ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਨਿਮਆ ਸਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੌਂਸਲਾ ਤੇ ਸੁਕੂਨ ਿਦੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਬੱਚਾ

ਸਾ।ਂ
10 ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੰਿਮਆ

ਹਾ।ਂ
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ

ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ।
11 ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੋ।
ਸੰਕਟ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

12 ਲੋਕੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਹ ਤਕੜੇ ਸਾਨਾ ਂਵਾਗਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਬਰ ਦਹਾੜੇ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤਾਈਂ ਪਾੜੇ।

14 ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ੍ਹ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਮੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।

15 ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗਮਲੇ ਦੇ ਟੋਿਟਆ ਂਵਾਗਂ ਸੁੱਕ ਿਗਆ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ “ਮੌਤ ਦੀ ਿਮੱਟੀ” ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।

16 ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ,
ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਿਤਆ ਂਵਾਗਂ ਘੇਰ ਿਲਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ੇਰਾ ਂਵਾਗਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਿਵੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।

17 ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
ਤੇ ਲੋਕੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਬਟਰ-ਿਬਟਰ ਤਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

18 ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਰਿਮਆਨ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਲਈ ਗੁਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

19 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ।
ਛੇਤੀ ਬਹੁੜੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
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20 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ।
ਮੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਿਜੰਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੁਿਤਆ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ।

21 ਮੈਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੇ ਜਬਾਿੜਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋ,
ਮੈਨੂੰ ਸਾਨ੍ਹ ਦੇ ਿਸੰਗਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉ।

22 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ।

23 ਯਹੋਵਾਹ, ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ, ਸਮੂਹ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਂ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਉ ਔਲਾਦੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ

ਕਰੋ।
24 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਰੀਬਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ

ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਲੋਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਵਲੋ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨਗੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਪੇਗਾ।

25 ਯਹੋਵਾਹ, ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਉਪਾਸੱਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਬਲੀਆ ਂਭੇਟ ਕਰਾਗਂਾ

ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
26 ਗਰੀਬ ਲੋਕੋ, ਆਉ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਿਹਣ।

27 ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਲੋਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸ
ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ।

ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਸਮੂਹ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ।
28 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਮੂਹ ਕੌਮਾ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

29 ਤਕੜੇ, ਿਨਰੋਗ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਿਨਵਾਇਆ।

ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਸਮੂਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼

ਿਨਵਾਉਣਗੇ।
30 ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਲੋਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆ ਂਉਸਤਤਾ ਂਕਰਨਗੇ।

31 ਹਰੇਕ ਪੀੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਦਸੇਗੀ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਆਜੜੀ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਂਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

2 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਆ ਂਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਾਤਂ ਤਲਾਵਾ ਂਦੇ ਪਾਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3 ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਊਰਜਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਿਗਆਈ ਦੇ ਰਾਹਾਂ

ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4 ਜੇ ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਕਬਰ ਿਜੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਗਂਾ।
ਿਕਉਂਿਕ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਲਾਖ ਤੇ ਡਾਗਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ।

5 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੇਰਾ ਮੇਜ ਸਜਾਇਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਭਿਰਆ ਿਪਆਲਾ ਛਲਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।

6 ਨੇਕੀ ਤੇ ਿਮਹਰ ਮੇਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠਾਗਂਾ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਂਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਹਨ।

2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸਾਿਜਆ।
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਰਆਵਾ ਂਉੱਤੇ ਸਾਿਜਆ।

3 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਖਲੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ

ਸੱਕਦਾ ਹੈ?
4 ਿਕਹੜੇ ਲੋਕ ਿਗਰਜਾਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ?
ਪਿਵੱਤਰ ਹੱਥਾ ਂਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ।

ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਦੇ ਿਹਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਝੂਠੀ ਸੌਂਹ ਖਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ

ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
5 ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਈਂ ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਨ

ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ।
6 ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਲੋਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

7 ਦਰਵਾਿਜਉ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਚੁੱਕੋ।
ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਵਾਿਜਉ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੋ,
ਤਾ ਂਜੋ ਮਿਹਮਾਮਈ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਸੱਕੇ।

8 ਉਹ ਤੇਜਸਵੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤੇਜਸਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਇੱਕ ਹੈ।

9 ਦਰਵਾਿਜਉ, ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਚੁੱਕੋ।
ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਵਾਿਜਉ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੋ,
ਮਿਹਮਾਮਈ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ।

10 ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮਿਹਮਾਮਈ ਰਾਜਾ ਹੈ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
2 ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ।

ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਗੇ।
3 ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਗਦਾਰ ਨਾਉਮੀਦ ਹੋਣਗੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ।

4 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਤੁਰਨਾ ਿਸਖਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਿਸੱਖਾਉ।

5 ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋ।
ਮੈਂ ਹਰ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

6 ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਮਲ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਉ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।

7 ਮੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਨਾਹਾ ਂਤੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾ।ਂ

ਆਪਣੇ ਸੁਭ ਨਾਮ ਸਦਕਾ, ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰੋ।
8 ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਉਹ ਪਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਿਸੱਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

9 ਉਹ ਖੁਦ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਕੇ ਿਨਮ੍ਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਿਸੱਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਦਯਾਵਾਨ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਿਦਆ,ਂ ਅਤੇ ਕਰਾਰਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

11 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗਲਤ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।
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ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਿਗਆਈ ਦਰਸਾਉਂਿਦਆ ਂਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਆਫ਼
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

12 ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਜਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਿਦਖਾਵੇਗਾ।
13 ਉਹ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਿਹਣਗੇ, ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ

ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
14 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

15 ਮੈਂ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਦੁੱਖੀ ਤੇ ਇੱਕਲਾ ਹਾ।ਂ
ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫ਼ੇਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਿਵਖਾਉ।

17 ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

18 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦਉ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਏ ਹਨ।

19 ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨੰੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟਾ ਂਮਾਰਨਾ

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
20 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

21 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੁਭ ਹੋ।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।

22 ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਪਾਸੋਂ ਬਚਾਉ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਿਨਆ ਂਕਰੋ। ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ
ਜੀਿਵਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।
2 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੱਖੋ ਤੇ ਪਰਤਾਵੋ।
ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਿਤਆਵੋ।

3 ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਮਲ ਿਪਆਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

4 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਕੰਮੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ
5 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਦੀ ਦੇ ਟੋਿਲਆ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਚਲਣ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹਾ ਂਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।

6 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ ਂਤਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਪਿਰਕ੍ਰਮਾ ਕਰ ਸੱਕਾ।ਂ

7 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਚਰਜ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਤੁਸਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।

8 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਮਾਮਈ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

9 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪੀਆ ਂਸਮੇਤ ਨਾ ਿਗਣੋ।
ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਾਤਲਾ ਂਸੰਗ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ।

10 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਣ।
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਉਹ ਮੰਦੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ।

11 ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੋ।

12 ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਤਿਰਆ ਂਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਾ।ਂ
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਖਲੋਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ ਿਰਹਾ

ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵੀ ਹੋ।
ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਗਂਾ।

2 ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਹ ਔਕੜਨਗੇ ਅਤੇ ਿਡੱਗਣਗੇ।

3 ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਫ਼ੌਜ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇ, ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਗਂਾ।
ਭਾਵੇਂ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, “ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ

ਹੋਵੇਗਾ।
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਹੈ।”

4 ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹਾ,ਂ
ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ,

ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਸੱਕਾ।ਂ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਿਹਲ ਵੇਖ ਸੱਕਾ।ਂ

5 ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਹੋਵਾਗਂਾ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾ ਲਵੇਗਾ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਹੈ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਬਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈ-ਕਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜ ਵਜਾਵਾਗਂਾ।

7 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਅਤੇ ਹੁੰਘਾਰਾ ਭਰ।
ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾਵਾਨ ਹੋ।

8 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ

9 ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜੋ।
ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਧੱਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ।
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋ।

10 ਮੇਰੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹਂ ਫ਼ੜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ।

11 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਿਸੱਖਾ।

12 ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਘਾਤਕ ਫ਼ੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚ ਨਾ ਫ਼ਸਣ ਦੇਵੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀਆ ਂਗਵਾਹੀਆ ਂਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਹੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।

13 ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ
ਦੇਖਾਗਂਾ।

14 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਬਣੋ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਹੋ।
ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸਾ ਂਮਦਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਸੁਣੀ
ਤਦ ਲੋਕੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਕਬਰੀ ਪਏ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਨਹੀਂ

ਹਾ।ਂ
2 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ

ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾ ਂਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰੋ।

3 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾ।ਂ
ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਦਾ ਸਵਾਗਤ “ਸ਼ਾਲੋਮ” ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਰਦੇ

ਹਨ।
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ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਘੜਦੇ ਹਨ।

4 ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨ ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦਉ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।

5 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਉਸ ਨੇ ਿਮਹਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ।

7 ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

8 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

9 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਓਨੀ ਅਸੀਸ ਿਦਉ ਿਜੰਨੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋਂ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

2 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਪੁਸ਼ਾਕ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ।

3 ਯਹੋਵਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮਹਾ ਂਸਾਗਰ ਉੱਤੇ ਗਰਜ ਵਾਗਂ

ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ।
4 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਕੜਕਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਅਤੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਦਉਦਾਰਾ ਂਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਿਦਉਦਾਰਾ ਂਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਹੈ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਲਬਾਨੋਨ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਛੋਟੇ ਵੱਛੇ ਦੇ ਨੱਚਣ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਿਸਰਯੋਨ ਿਹਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁੱਦਣ ਵਾਗਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

7 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਲਸ਼ਕੋਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੈ।
8 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਦੇਸ਼ ਮਾਰੂਥਲ ਕੰਬਦਾ ਹੈ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਹਰਨ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਜੰਗਲਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਲ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀਂ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
10 ਹੜ੍ਹ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜੇ ਵਾਗਂ ਰਹੇਗਾ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਦਉ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇਵੋ।

ਦਾਊਦ ਦੇ ਗੀਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੀਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਸੀ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਕਟਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਉਭਾਿਰਆ।
ਤੁਸਾ ਂਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਨਹੀਂ

ਿਦੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਦਰ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ।

2 ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਤੁਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿਨਰੋਗ ਕੀਤਾ।

3 ਤੁਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠਾ ਿਲਆ ਸੀ।

ਤੁਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਿਦੱਤਾ।
ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟਣਾ ਨਹੀਂ ਿਪਆ ਿਜਹੜੇ ਿਮ੍ਰਤੂ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਪਏ

ਹਨ।
4 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੇਿਲਉ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਸਤਤਾ ਂਗਾਵੋ।
ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ “ਮੌਤ” ਸੀ।
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ “ਜੀਵਨ ਦੀ

ਅਸੀਸ” ਿਦੱਤੀ।
ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਿਟਆ ਸਾ।ਂ
ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾ ਂਤੇ ਗਾ ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ

6 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਸਾ,ਂ
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸੱਕਦਾ।

7 ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਸੀ।
ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋਿੜਆ ਸੀ
ਮੈਂ ਸਿਹਮ ਿਗਆ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਿਗਆ।

8 ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦਯਾ ਕਰੇਂ।

9 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਿਨਘਰ ਜਾਵਾ?ਂ

ਿਸਰਫ਼ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਖਾਕ ਿਵੱਚ ਲੇਟਦੇ ਹਨ?
ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਕੰਨਾ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ

10 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ।
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।”

11 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸਾ ਂਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਿਵੱਚ ਬਦਿਲਆ।

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਾਹ ਲਈ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ।

12 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ
ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛਾਏਗੀ

ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਸਾ ਂਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਾ।ਂ
ਮੈਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ।

2 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਛੇਤੀ ਆਉ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।

ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਹੋਵੋ, ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹੋਵੋ।
ਮੇਰਾ ਿਕਲ੍ਹਾ ਹੋਵੋ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।

3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਹੋ,
ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾ ਂਦੇ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਆਗੂ ਬਣੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ

ਕਰੋ।
4 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਲ ਿਵਛਾਇਆ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉ।
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹੋ।

5 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ ਿਜਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।

6 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ
7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

8 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫ਼ੜਨ ਦੇਵੋਂਗੇ।
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ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਲਾ ਂਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋਂਗੇ।
9 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾ ਂਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹਾ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ।
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਵੀ, ਗਲਾ ਅਤੇ ਿਮਹਦਾ ਵੀ

ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
10 ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਉਦਾਸੀ ਅੰਦਰ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਹਾ ਂਿਵੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੇਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।
ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

11 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਢਂੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਬਚਦੇ ਿਫ਼ਰਦੇ ਹਨ।

12 ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਸੰਦ ਵਾਗਂ
ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।

13 ਮੈਂ ਿਟਪਣੀਆ ਂਸੁਣਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕੀਂ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾ

ਰਹੇ ਹਨ।
14 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ।

15 ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉ।
ਕੁਝ ਲੋਕੀਂ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉ।

16 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਇਆ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ।
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।

17 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ,

ਪਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

18 ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨੀ ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਵੈਂ-ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਝੂਠ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲ੍ਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

19 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਲਈ ਅਨੇਕ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾ ਂਛੁਪਾਕੇ
ਰੱਖੀਆ ਂਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

20 ਮੰਦੇ ਲੋਕੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕੀਂ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਹੇਠਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।

21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਉ।
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਿਨਰਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘਿਤਆ ਸੀ।

22 ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਹਾ ਂਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ।”

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ
ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ।

23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੇਿਲਉ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ।

ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ
ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਢੁਕਵਾ ਂਦੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
24 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ, ਤਕੜੇ

ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਬਣੋ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਗਤੀ ਗੀਤ।

ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਿਮਟਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

2 ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਵੜਭਾਗਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਛੁਪਾਏ।
3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ,
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਗੁਨਾਹਾ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ।
ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।

4 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤਰ ਬਣਾ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਝੁਲਸੀ ਤਪਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ
5 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ

ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾ ਂਲਈ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

6 ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਅਨੁਯਾਈਆ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਯਾਈਆ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਹੜ੍ਹ ਵਾਗਂਰਾ ਂਿਭਆਨਕ ਹੋਣ।

7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਾਉਂਦਾ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਿਹਨੁਮਾ ਬਣਾਗਂਾ।

9 ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਘੋੜੇ ਜਾ ਂਖੋਤੇ ਵਾਗਂਰਾ ਂਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ।
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਲਗਾਮਾ ਂਇਸਤੇਮਾਲ

ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਿਬਨਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।”

10 ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਦਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ

ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
11 ਹੇ ਸੱਜਨੋ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ।
ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਹਰਿਦਆ ਂਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉ।

ਹੇ ਸੱਜਨੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।
ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।

2 ਸਾਰੰਗੀ ਵਜਾਉ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਦਸ ਤਾਰਾ ਂਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉ।

3 ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਗੀਤ।
ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਧੁਨ ਵਜਾਉ।

4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆਕਂਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਸਾਜੀ ਗਈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਿਨਕਲੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ

ਹੈ।
7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਥਾ ਂਿਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

8 ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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9 ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਸਰਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਖਦਾ, “ਰੁਕੋ” ਤਾ ਂਉਹ ਸੈਅ ਠਿਹਰ ਜਾਵੇਗੀ।

10 ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

11 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਸ਼ੁਭ ਹਨ।

12 ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗੇ ਹਨ।
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਤੱਿਕਆ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ।

14 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਹੇਠਾ ਂਦੇਿਖਆ।

15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸਾਿਜਆ।
ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

16 ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਦਂਾ।
ਤਾਕਤਵਰ ਯੋਧਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ

ਜਾਦਂਾ।
17 ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਘੋੜੇ ਯੁੱਧ ਅੰਦਰ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

18 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ
ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।

ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਿਪਆਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

20 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਾਗਂੇ।
ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਸਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

22 ਯਹੋਵਾਹ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਿਪਆਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਸਾਉ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਅੱਗੇ
ਪਾਗਲ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਗਂਾ।
ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹੈ।

2 ਿਨਮ੍ਰ ਲੋਕੋ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।
ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

3 ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਆਉ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਂਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ।

4 ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਮੈਂ ਭੈਭੀਤ ਹਾ।ਂ

5 ਮਦਦ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਤੱਕੋ।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ।

6 ਇਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਿਰਆ।
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਿਣਆ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

7 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚਖੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਜੋ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਲਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ।

10 ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਹਰ ਚੰਗੀ

ਵਸਤੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
11 ਬੱਿਚਉ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਿਸੱਖਾਵਾਗਂਾ।
12 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

13 ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾ ਆਖੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ।

14 ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡੋ। ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਨਾ ਲਵੋਂ।

15 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

16 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

17 ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।

18 ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੂਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਮਾਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।
19 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਔਕੜਾ ਂਆਉਣ।
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹਰ ਔਕੜ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।

20 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ।

21 ਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ
ਨੇਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

22 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀਆ ਂਰੂਹਾ ਂਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜੋ।
ਮੇਰੇ ਯੁੱਧ ਲੜੋ।

2 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀ ਚੁੱਕ ਲਵੋ।
ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

3 ਆਪਣਾ ਨੇਜਾ ਅਤੇ ਬਰਛਾ ਚੁੱਕ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਖੋ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਵਾਗਂਾ।”
4 ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਨਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ।

ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਹਾਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ।

5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਤੂੜੀ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਿਦਉ।
ਿਜਹੜੀ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉੱਡ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਿਦਉ।

6 ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਹਨੇਰਮਈ ਅਤੇ ਿਤਲਕਣਾ ਬਣਾ ਿਦਉ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਿਦਉ।

7 ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਰਣ ਹੀ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।

8 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਚਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ਸਣ ਿਦਉ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣ ਿਦਉ।
ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਿਣਆ ਖਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵੇ।

9 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

10 ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹਸਤੀ ਆਖੇਗੀ;
“ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡਾਢੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਡਾਿਢਆ ਂਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰਾ ਂਨੂੰ

ਿਦੰਦੇ ਹੋ।”
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11 ਗਵਾਹਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਿਵਉਂਤਾ ਂਘੜ ਰਹੀ
ਹੈ,

ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ।

12 ਮੈਂ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦਉ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾ।ਂ

13 ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਿਬਮਾਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਦੁੱਖੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਇਆ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਿਸਲਾ ਿਮਿਲਆ?

14 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਗਮੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਮੱਤਰਾ ਂਜਾ ਂਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।

ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਸਾ ਂਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਚੀਕਦਾ ਿਜਸਦੀ ਮਾ ਂਮਰ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨੇ।
ਮੈਂ ਗਮ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਪਾਕੇ ਤੁਰਦਾ।

15 ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ,

ਮੈਂ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚਿਦਆ ਂਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਸਨ।

17 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ
ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਂਗੇ?

ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।
ਮੇਰੀ ਅਨਮੋਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਉ।
ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ।

18 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸੰਗ ਹੋਵਾਗਂਾ।

19 ਮੇਰੇ ਝੂਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸੱਕਣਗੇ।
ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਗੁਪਤ ਿਵਉਂਤਾ ਦਾ ਦੰਡ ਿਮਲੇਗਾ।

20 ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਮਨ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ।
ਉਹ ਖੁਫ਼ੀਆ ਂਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਦੀ ਕਰਨ

ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
21 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਆਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ

ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”
22 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ।
ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ।
ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਉ।

23 ਯਹੋਵਾਹ, ਜਾਗੋ। ਉੱਠੋ।
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼

ਕਰੋ।
24 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਿਨਆਂ

ਕਰੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਨਾ ਿਦਉ।

25 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਆਖਣ ਿਦਉ, “ਆਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਿਹਆ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲ
ਿਗਆ।”

ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਆਖਣ ਿਦਉ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।”
26 ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਵੱਚ ਪੈਣ।
ਉਹ ਲੋਕੀਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਢੱਕੋ।

27 ਕੁਝ ਲੋਕੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਿਗਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨ।
ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਉਹ ਲੋਕ ਸਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾ ਂਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
28 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚੰਿਗਆਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਮੰਦਾ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਆਖਦਾ,

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।
2 ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਆਖਦਾ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ,
ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ।

3 ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਨਰਾਰਥਕ ਝੂਠ ਹਨ।
ਉਹ ਿਸਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਂਉਹ ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਿਸੱਿਖਆ।

4 ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪਰ ਉਹ ਬਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

5 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇਰਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬੱਦਲਾ ਂਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਹੈ।

6 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਸਾਗਰਾ ਂਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋ।
7 ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਆਰ ਭਰੀ ਦਯਾ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

8 ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਪਾਸੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ
ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਭੁਤ ਨਦੀ ਦਾ ਨੀਰ ਪੀਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
9 ਯਹੋਵਾਹ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਗਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾ।ਂ

10 ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੀ ਜਾਉ।
ਿਜਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸ਼ੁਭ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸੱਚੇ ਹਨ।

11 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਫ਼ਸਣ ਿਦਉ।
ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਨਾ ਫ਼ਿੜਆ ਜਾਵਾ।ਂ

12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਉੱਤੇ ਇਹ ਿਲਖੋ:
“ਬਦਕਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਿਡੱਗੇ ਸਨ।
ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਗਏ।
ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸੱਕਣਗੇ।”

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਬਦਕਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਈਰਖਾਲੂ ਨਾ ਹੋਵੋ।

2 ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਘਾਹ ਅਤੇ ਹਰੇ ਪੌਿਦਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

3 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਿਭੰਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਆਨੰਿਦਤ ਹੋ

ਜਾਵੋਂਗੇ ਜੋ ਉਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
4 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਦਆ ਂਖੁਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮੁਰਾਦਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰੇਗਾ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ।
ਫ਼ੇਰ ਿਜਹੜਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ।

6 ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੁਿਪਹਰ ਦੀ ਿਤੱਖੀ ਧੁੱਪ ਵਾਗਂ ਚਮਕਣ
ਿਦਉ।

7 ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕੀਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਉਂਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

8 ਕੋ੍ਰਧ ਨਾ ਕਰੋ।
ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਨੰਾ ਨਾ ਕੁੜ੍ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੋਂ।
9 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
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ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਮਦਦ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਭੂਮੀ
ਿਮਲੇਗੀ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

10 ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।

11 ਿਨਮ੍ਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਭੂਮੀ ਿਮਲੇਗੀ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ

ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ।
12 ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਉੱਤੇ ਦੰਦ ਪੀਸੱਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ

ਹਨ।
13 ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।

14 ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤੇਗਾ ਂਧੂਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਕਮਾਨਾ ਂਸੇਧ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਚੰਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

15 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਦਲਾ ਂਅੰਦਰ ਹੀ ਧਸਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਧਨੁਸ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ।

16 ਮਾੜੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਿਬਹਤਰ ਹਨ।
17 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

18 ਯਹੋਵਾਹ, ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇਗਾ।

19 ਜਦੋਂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ,
ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ
ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਚੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

20 ਪਰ ਮੰਦੇ ਲੋਕੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਵਾਦੀਆ ਂਸੜ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

21 ਇੱਕ ਮੰਦਾ ਆਦਮੀ ਛੇਤੀ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।

ਪਰ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਖੁਲ੍ਹ ਿਦਲੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
22 ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਲੋਕ

ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
23 ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

24 ਜੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਭੱਜਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਿਸਪਾਹੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫ਼ੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ

ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
25 ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾ ਂਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਦਆ ਂਨਹੀਂ

ਦੇਿਖਆ।
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਭੁੱਿਖਆ ਂਮਰਿਦਆ ਂਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ।

26 ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਿਦਲੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਹਨ।

27 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹੋਂ।

ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੋਂਗੇ।
28 ਯਹੋਵਾਹ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਨਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਸਥਾਵਾਨਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ,
ਪਰ ਉਹ ਬਦਚਲਣ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

29 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਭੂਮੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ

ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣਗੇ।
30 ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਿਨਆ◌ਂੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬੇਲਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

31 ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਸਖ ਿਲਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

32 ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।
33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ

ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ।

34 ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ
ਕਰੋ।

ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇਵੇਗਾ
ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,

ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
35 ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ।
ਉਹ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਸੀ।

36 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ
ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।

37 ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋ।
ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ।

38 ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਨੇਮ ਤੋਂੜਦੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਔਲਾਦ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

39 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਬਣਦਾ ਹੈ।
40 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ

ਹੈ।
ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦੇ

ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦਾਊਦ ਦੇ ਗੀਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦਿਗਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਕੋ੍ਰਧ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਨੰਦੋ,
ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸੰਜਮ ਨਾ ਿਸੱਖਾਉ।

2 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਧਸ ਗਏ ਹਨ।

3 ਤੁਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਦੁੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

4 ਮੈਂ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਡਾਢੇ ਭਾਰ ਿਜਹਾ ਹੈ।
ਿਸਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਰਮੰਦਾ ਹਾ ਂਮੈਂ ਅਿਤ ਮੂਰਖ ਹਾ।ਂ

5 ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੜਆਦਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰੱਖਮਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

6 ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਦਨ ਭਰ ਗਮਗੀਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ

7 ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੁੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।

8 ਮੈਨੂੰ ਇਨੰਾ ਦਰਦ ਹੋ ਿਰਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਚੀਕਾ ਂਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਚੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

9 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਾਹੁਣਾ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਹੌਕੇ ਤੁਹਾਥੋ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ।

10 ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਚੂਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

11 ਮੇਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ,
ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਆਢਂੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਮੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ।
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12 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾ ਂਫ਼ੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਿਦਨ ਭਰ ਮੇਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।

13 ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਆਦਮੀ ਵਾਗਂ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।

14 ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸੱਕਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਬਿਹਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ, ਿਕ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਗਲਤ ਹਨ।

15 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।
ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਥਾਵੇਂ ਬੋਲੋ।

16 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹਾ, “ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਗੇ।
ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ

ਦੰਡ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
17 ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੌਂਸਲਾ ਛੱਡਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹਾ।ਂ

18 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾ ਂਬਾਰੇ ਉਦਾਸ ਹਾ।ਂ

19 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹਨ।

20 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਭਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆਂ
ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।

ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ।

21 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਉ।
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇੜੇ ਰਹੋ।

22 ਛੇਤੀ ਆਉ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ, ਯਦੂਥੂਨ ਨੂੰ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਥੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ

ਬਣਨ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਘਿਰਆ

ਹੋਵਾਗਂਾ।”
2 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ।
ਮੈਂ ਤਾ ਂਕੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ।
ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਿਗਆ।

3 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋ੍ਰਧ ਿਵੱਚ ਸਾ।ਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ,
ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਿਖਆ।

4 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਜੀਵਾਗਂਾ?
ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਦਉ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ।

5 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪਲ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿਸਰਫ਼ ਬੱਦਲ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਿਜਹੜਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ।

6 ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚਲੇ ਇੱਕ ਅਕਸ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਪੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ
ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਿਪੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੌਣ ਹਾਿਸਲ ਕਰੇਗਾ।

7 ਇਸੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਸ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੋ।

8 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਉ।

9 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਾਗਂਾ। ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।

10 ਪਰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੋ।
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉਂਗੇ।

11 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਿਸੱਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਦਾ ਦੰਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤੰਗਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੋਕ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾ,ਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਿਨੱਕੇ ਬੱਦਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ।

12 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ।
ਮੇਰੇ ਿਵਰਲਾਪ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਉ।
ਮੇਰੇ ਹੰਝੂਆ ਂਵੱਲ ਵੇਖੋ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ
13 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਿਦਉ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਿਦਉ,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾ ਂਅਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾ।ਂ

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ : ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ।
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਸੁਣੀਆ।ਂ

2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚੋਂ ਉਤਾਹਾ ਂਚੁੱਿਕਆ।

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਠੋਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਿਤਲਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਗੀਤ ਪਾਇਆ।
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਦਾ ਗੀਤ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4 ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ

ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਦਦ ਲਈ ਭੂਤਾ ਂਅਤੇ ਝੂਠੇ

ਦੇਵਿਤਆ ਂਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ।
5 ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅਦਭੁਤ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਹਨ।

ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਗਣਤੀ ਬਾਹਰੀਆਂ

ਹਨ।
6 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ;
ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਮ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।

7 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ
ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਉ। ਮੈਂ ਆ ਿਰਹਾ।
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।

8 ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਤੋਂ ਵਾਿਕਫ਼ ਹਾ।ਂ”

9 ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਹਾ ਂਸਭਾ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਿਜੱਤ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸੀ।
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ

ਰੁਕਾਗਂਾ।
10 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ
ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ
ਲੁਕੋਇਆ।
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11 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਰਹਮ ਨਾ ਛੁਪਾਉ।
ਤੁਹਾਡੀ ਦਯਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਦਉ।

12 ਬੁਰੇ ਲੋਕੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾ ਂਨੇ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸੱਕਦਾ।

ਉਹ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੌਂਸਲਾ ਹਾਰ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ

13 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸੱਕੇ ਆਉ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਛੇਤੀ ਆਉ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

14 ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਮੀਦ ਕਰੋ।

ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਿਦਉ।

15 ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਾਉ।

16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਿਦਉ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਣ ਿਦਉ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।”

17 ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਵੋ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਜੋ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਆਉਣਗੀਆ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।
2 ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਹੱਥੋਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।

3 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ
ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਹੋ ਸੱਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਨਰੋਗ ਕਰੇਗਾ।

4 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰੋ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦਉ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ

ਿਨਰੋਗ ਕਰ ਿਦਉ।”
5 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, “ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

6 ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੋ ਉਹ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਬਸ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਖਾਿਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਚੱਲੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾ ਂਫ਼ੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

7 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀ ਖੁਸਰ-ਫ਼ੁਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

8 ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

9 ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

10 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰੋ।
ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਖਲੋਣ ਿਦਉ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੋੜਾਗਂਾ।

11 ਯਹੋਵਾਹ, ਅਿਜਹਾ ਕਰੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਸੱਕਣ।

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਜਾਵਾਗਂਾ ਿਕ ਤੁਸਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਭੇਿਜਆ।

12 ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾ ਂਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਿਦੱਤਾ।
ਤੁਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਖਲੋ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਦੱਤੀ।

13 ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਉਹ ਸਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਆਮੀਨ ਫੇਰ ਆਮੀਨ।।

ਦੂਜਾ ਭਾਗ

(ਜ਼ਬੂਰ 42-72)

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਕੋਰਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਗਤੀ ਗੀਤ।

ਇੱਕ ਿਹਰਨ ਨੂੰ ਵੱਗਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਆਸ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਪਆਸੀ ਹੈ।

2 ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਪਆਸੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ

3 ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ।

ਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਉਦਾਸ ਹਾ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਹੀ ਸਨ।

4 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ
ਬਾਹਰ ਡੋਲ੍ਹ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ।

ਮੈਂ ਭੀੜਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਗੀਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਭੀੜਾ ਂਨੇ ਉਤਸਵਾ ਂਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ।

5 ਮੈਨੂੰ ਇਨੰਾ ਉਦਾਸ ਿਕਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਇਨੰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਕਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਉਦਾਸ ਹਾ।ਂ
ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯਰਦਨ ਘਾਟੀ ਤੋਂ,
ਹਰਮੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਤੋਂ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁਕਾਿਰਆ।

7 ਮੈ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲਿਹਰਾ ਂਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹਾ।ਂ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲਿਹਰਾ ਂਆਉਣ ਵਾਗਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ

ਆਈਆ ਂਹਨ।
8 ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਾਵੇ,
ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੀਤ

ਗਾਵਾਗਂਾ।
9 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਟਾਨ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ
“ਤੁਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਇਨੇੰ ਜ਼ੁਲਮ ਿਕਉਂ ਝੱਲਾ?”

10 ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?
“ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ?”

11 ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਉਦਾਸ ਿਕਉਂ ਹੋਵਾ?ਂ
ਮੈਨੂੰ ਇਨੰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਕਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਡੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਪਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
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ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਵੀਂ।
ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾ।ਂ
2 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਦਕਾ
ਮੈਂ ਇਨੰੀ ਉਦਾਸੀ ਿਕਉਂ ਝੱਲਾ?ਂ

3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕਣ ਿਦਉ।
ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰ ਅਤੇ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਿਦਖਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

4 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਆਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਆਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ
ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ।

5 ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਉਦਾਸ ਿਕਉਂ ਹਾ?ਂ
ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਿਕਉਂ ਹਾ?ਂ

ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਕੋਰਹ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਗਤੀ ਗੀਤ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ

ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤਾ ਸੀ।

2 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਸਾ ਂਹੋਰਾ ਂਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ
ਿਜੱਤ ਲਈ ਸੀ।

ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
ਤੁਸਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ।

3 ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਨਹੀਂ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬਾਹੂਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਇਆ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾ ਂਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।

4 ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ।
ਆਦੇਸ਼ ਿਦਉ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਜੱਤ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ।

5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਿਪੱਛਾਹਂ ਧੱਕ
ਦੇਵਾਗਂੇ।

ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲ ਿਦਆਗਂੇ।
6 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾ ਂਅਤੇ ਕਮਾਣ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ
ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦੀ।

7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸਾ ਂਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

8 ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦਨ ਭਰ ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂੇ।

9 ਪਰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸਾ ਂਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
10 ਤੁਸਾ ਂਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਪੱਛਾਹਂ ਧੱਕਣ ਿਦੱਤਾ।
ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਈ।

11 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦੱਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਖਲਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

12 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਬਨਾ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
13 ਸਾਡੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਤੁਸਾ ਂਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।

14 ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਦਂੇ ਿਕਸੇ ਚੁਟਕਲੇ ਵਰਗੇ ਹਾ।ਂ

ਿਬਨ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
15 ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਿਵੱਚ ਡੁੱਿਬਆ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ

16 ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਖੌਲਾ ਂਅਤੇ ਚੋਭਾ ਂਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ।

ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
17 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ
ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਸਾ ਂਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ
ਸਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

18 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪੱਠ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਹੈ।

19 ਪਰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਵੇਂ ਕੁਚਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਗੱਦੜ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸਨੂੰ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਹਨੇਰੀ ਹੈ।
20 ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ।
ਕੀ ਅਸਾ ਂਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ?

21 ਅਵਸ਼ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੂੰਘੇ ਭੇਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

22 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੇਡਾ ਂਵਰਗੇ ਸਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
23 ਉੱਠੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਿਲਕ।
ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਠ ਪਵੋ।
ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੋ।

24 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਿਕਉਂ ਲੁਕ ਗਏ ਹੋਂ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾ ਂਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ?

25 ਸਾਨੂੰ ਖਾਕ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮੂਧੇ ਊਁਹ ਖਾਕ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹਾ।ਂ

26 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਸਦਕਾ ਬਚਾ ਲਵੋ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: “ਸੋਸਨ ਦੀ ਧੁਨ।” ਕੋਰਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਗਤੀ ਗੀਤ।
ਇੱਕ ਿਪਆਰਾ ਗੀਤ।

ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੁਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਲਈ, ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਉਂ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ
ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਕੁਸ਼ਲ ਿਲਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ।

2 ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਸੁਹਣੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਕਤਾ ਹੋ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ।

3 ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਪਿਹਨ ਲਵੋ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਵੋ।

4 ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਉ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਲਈ
ਲੜਾਈ ਿਜੱਤੋਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਸੱਖਾਈਆ ਂਗਈਆਂ
ਸਨ।

5 ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਿਤੱਖੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਉਤਰਦੇ
ਹਨ।

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਡੱਗਣਗੇ।
6 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਤ ਸਦੀਵੀ ਹੈ।
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ।

7 ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਂ।
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਦਾ ਰਾਜਾ

ਬਣਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।
8 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਮੁਰ, ਅਗਰ ਅਤੇ ਤੱਜ ਨਾਲ ਸੁਗੰਿਧਤ ਹਨ।
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ਇੱਥੋਂ ਹਾਥੀ ਦੰਦਾ ਂਨਾਲ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਮਿਹਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ
ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ।

9 ਵਹੁਟੀ ਦੀਆ ਂਸਹੇਲੀਆ ਂਰਾਿਜਆ ਂਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਹਨ।
ਸੁੱਚੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

10 ਧੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ, ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝੀਂ।
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ।
11 ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਵਾ ਂਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

12 ਸੂਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੁਗਾਤਾ ਂਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ।
13 ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਿਲਬਾਸ ਿਵੱਚ, ਿਜਹੜਾ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਿਵੱਚ ਮੜ੍ਹੇ ਹੀਰੇ ਵਾਗਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

14 ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਿਵੱਚ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੀਆ ਂਸਹੇਲੀਆ ਂਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਆਈਆ।ਂ

15 ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।
ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆ ਂਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

16 ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਦੇਵੋਂਗੇ।

17 ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਾਗਂਾ।
ਲੋਕ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਕੋਰਹ ਪਿਰਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ। ਅਲਾਮੋਥ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ
ਗੀਤ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸ਼ਰਚਸ਼ਮਾ ਹੈ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸੱਕਦੇ

ਹਾ।ਂ
2 ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਿਹੱਲਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ।

3 ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਗਰਜਦੇ ਅਤੇ ਝੱਗ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚਲੇ ਪਰਬਤ ਕੰਬੰਦੇ ਹਨ।

4 ਇੱਕ ਦਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀਆ ਂਧਾਰਾਵਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ,
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਲਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਰਜ ਚੱੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਦਦ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ।
6 ਕੌਮਾ ਂਡਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੰਬਣਗੀਆ;ਂ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਰਾਜ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

7 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ।
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾ ਂਹੈ।

8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਤੱਕੋ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਵੱਲ ਤੱਕੋ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ

ਹਨ।
9 ਯਹੋਵਾਹ ਲੜਾਈਆ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੀਆ ਂਕਮਾਨਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨੇਿਜਆ ਂਨੂੰ ਟਕੁਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਤੋੜ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਗਿਡਆਂ

ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ਾਤਂ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ
ਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

11 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਕੋਰਹ ਪਿਰਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕੋ, ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆ ਂਿਕਲਕਾਰੀਆ ਂਮਾਰੋ।

2 ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਯਹੋਵਾਹ ਭਰਮ ਭਿਰਆ ਹੈ।
ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

3 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ, ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ।

ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
4 ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਦਭੁਤ

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ।
5 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਿਬਗਲ
ਅਤੇ ਿਸੰਗੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਉਸਤਤਾ ਂਗਾਵੋ। ਗਾਵੋ ਉਸਤਤਾ।ਂ
ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆ ਂਉਸਤਤਾ ਂਗਾਵੋ। ਗਾਵੋ ਉਸਤਤਾ।ਂ

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ।
ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੋ।

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ।
ਉਹ ਸਮੂਹ ਕੌਮਾ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9 ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਨ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਉੱਪਰ ਹੈ।

ਕੋਰਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਦੇ

ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਅਿਜਹੀ ਉਚਾਈ ਸਿਥਰ ਹੈ।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਬਤ ਸੀਯੋਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਸਲ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਇਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੈ।

3 ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮਿਹਲਾ ਂਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਗੜ੍ਹ ਸਮਿਝਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

4 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਕੱਿਠਆ ਂਅਗਾਹਂਾ ਂਕੂਚ ਕੀਤਾ।
5 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ।
ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਹਸ਼ਤ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਉੱਠੇ।

6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਡਰ ਨੇ ਿਖੱਚ ਿਲਆ।
ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਗਏ।

7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸਾ ਂਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

8 ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਸੁਣੀਆ ਂਪਰ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ

ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਦੇਿਖਆ ਵੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
9 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਆਰ ਭਰੀ ਿਮਹਰ ਬਾਰੇ

ਿਵੱਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
10 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਹੋਂ।
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਰ ਥਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਿਭੰਨ ਹੋ।

11 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਿਨਆਿਂਣਆ ਕਾਰਣ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।

12 ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਫ਼ਰੋ।
ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਬੁਰਜਾ ਂਨੂੰ ਿਗਣੋ।

13 ਉੱਚੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖੋ,
ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਮਿਹਲਾ ਂਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰੋ।

ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸੱਕੋਂਗੇ।
14 ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਉਸ ਸਾਡੀ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਕੋਰਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।
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ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਕੌਮੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕੋ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
2 ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਗਰੀਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਿਸਆਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਾਗਂਾ।

4 ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆ ਂਸੁਣੀਆ ਂਸਨ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਗਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ

ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਗਂਾ।
5 ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਡਰਾ।ਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕੀ

ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ।

6 ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਾਕਤ
ਅਤੇ ਧਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗੀ ਮੂਰਖ ਹਨ।

7 ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕੇ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦੇ।

8 ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨੰਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਖਰੀਦ ਸੱਕੇ।

9 ਕੋਈ ਵੀ ਇਨੰਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਿਜਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖਰੀਦ ਸੱਕੇ।
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ।

10 ਦੇਖੋ, ਿਸਆਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਉੱਜੜ ਲੋਕ
ਮਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਹੋਰਾ ਂਲਈ ਛੱਡ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਹੀ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਉਨਾ ਂਦਾ ਨਵਾ ਂਘਰ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ

ਹੋਣ।
12 ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਿਟਕ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ।
13 ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਅੰਤ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

14 ਉਹ ਲੋਕ ਬਸ ਭੇਡਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ।
ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬਾੜਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਜੜੀ ਹੋਵੇਗੀ,

ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜੇਤੂ ਹੋਣਗੇ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ

ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸੜ ਜਾਣਗੇ।
15 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁੱਲ ਤਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ

ਜਾਵੇਗਾ।
16 ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਡਰੋ ਿਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹਨ।
ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਡਰੋ ਿਕ ਉਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

17 ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ

ਇੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
18 ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ

ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਹਾ,ਂ ਹੋਰ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਕੰਨੀ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
19 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਦਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ।
20 ਲੋਕੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਉਹ

ਿਬਲਕੁਲ ਜਾਨਵਰਾ ਂਵਾਗਂ ਮਰਨਗੇ।

ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

2 ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਮ ਸੁੰਦਰ ਹੈ।
3 ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਗ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ।

4 ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਕਰੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੋਣ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਹੈ ਆਵੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਬਲੀਆ ਂਭੇਂਟ ਕਰੋ।”

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਰੰਕਾਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਉਸਦੀ ਨੇਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

8 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਲਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਿੜਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਗਂਾ।

10 ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਪਰਬਤਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾ।ਂ

11 ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ
ਪਹਾੜੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਮੇਰੀ ਹੈ।

12 ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਂਹੋਵਾ ਂਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ
ਮੰਗਾਗਂਾ।

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈ।
13 ਮੈਂ ਬਲਦਾ ਂਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆ ਂਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ।”
14 ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾ ਂਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਿਲਆਵੋ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਵੋ।

ਤੁਸਾ ਂਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਿਦੱਤੇ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਪਣ ਕਰੋ।

15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।”

16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਬਦਕਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇਮਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹੋ।

17 ਇਸੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਿਕਉਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਅਣਿਡਠ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ
18 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਨੱਸੱਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਦਂੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਭਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹੋ।

19 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀਂ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ।
20 ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ,
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖਦੇ ਹੋ।

21 ਤੁਸਾ ਂਇਹ ਮੰਦੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸਾ ਂਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਹਾ ਹੀ ਹਾ।ਂ

ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਾਗਂਾ।
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ

ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵਾਗਂਾ।
22 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ,

ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਟਾ।ਂ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕੇਗਾ।

23 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਆਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ।”

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ। ਇਹ ਗੀਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਨਾਥਾਨ ਨੱਬੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਥਸ਼ਬਾ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਜਾਦਂਾ

ਹੈ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਿਪਆਰ ਭਰੀ ਿਮਹਰ ਕਾਰਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ
ਕਰ।

ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਦਯਾ ਕਾਰਣ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਿਮਟਾ ਦੇ।
2 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਧੋ ਸੁੱਟ।
ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਧੋ ਸੁੱਟ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਿਨਰਮਲ ਬਣਾ ਦੇ।

3 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਨਾਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ

4 ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆਖਦੇ ਹੋਂ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਿਜਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾ ਂਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਆ ਂਿਨਰਪੱਖ ਹਨ।

5 ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਸਾ,ਂ
ਅਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

6 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੂਝ ਮੇਰੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ।

7 ਪਿਵੱਤਰ ਪੌਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ
ਕਰੋ।

ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧੋਵੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਵਾਗਂੂ ਿਚੱਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾ।ਂ
8 ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚਂ ਦੱਸੋਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਿਦਉ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸਾ ਂਕੁਚੱਿਲਆ ਸੀ।

9 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾ ਂਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕੋ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦਉ।

10 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧ ਿਹਰਦੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਿਦਉ।

11 ਮੈਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਿਖੱਚੋ।

12 ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਫ਼ੇਰ ਿਦਉ।
ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਬਣਾਉ।

13 ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾ ਂਨੂੰ ਉਹੀ ਿਸੱਖਾਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਉਹ ਿਜਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਰਤਨਗੇ।

14 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉ,
ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਾਉਣ ਿਦਉ।
15 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਉਸਤਤਾਂ

ਗਾਵਾਗਂਾ।
16 ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆ,ਂ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਿਕਉਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਤੈਨੂੰ

ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਵੀ ਨਹੀਂ।
17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੜੀ ਬਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰੂਹ

ਹੈ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਿਜਹੜਾ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ

ਿਨਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
18 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਯੋਨ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ।

19 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆ ਂਬਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਅਗਨ ਭੇਟਾ ਂਕੀਤੇ ਚੜ੍ਹਾਿਵਆ ਂਨੂੰ ਮਾਣੋਂਗੇ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਦੋਏਗ ਅਦੋਮੀ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਦਾਊਦ ਅਹੀਮਲਕ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ।”

ਹੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ
ਿਕਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈਂ?

ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਰਾਦਰ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।

2 ਤਸੀਂ ਮੂਰੱਖਤਾ ਭਰੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇਜ
ਤਰਾਰ ਉਸਤਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਂ।
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।

3 ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਬਦੀ ਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

4 ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
5 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਖੱਚ ਲਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ

ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜੜਾ ਂਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ।
6 ਨੇਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਣਗੇ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ,

7 “ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦਾ ਸੀ।

ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠ ਉਸਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਗੇ।”

8 ਪਰ ਮੈਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਵਾਗਂ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਉੱਿਗਆ ਹੈ।

9 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਤੁਸਾਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਉਚਾਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਇਨੰਾ
ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਮਹਾਲਥ ਦੀ ਧੁਨੀ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਗਤੀ ਗੀਤ।

ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੌਜੁਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੋਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

2 ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

3 ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਤਆਰ ਹਨ ਿਜਵੇਂ

ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ।”
5 ਪਰ ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕੀਂ ਇਨੇੰ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦੀ ਨਹੀਂ

ਹੋਏ।
ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ,

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਿਖਲਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
6 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਕੋਈ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਿਜੱਤ ਲੈ ਕੇ

ਆਵੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇਗਾ।

ਯਾਕੂਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਗਾ।
ਇਸਰਾਏਲ ਬਹੁਤ ਆਨੰਿਦਤ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਸਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਸੱਕੀਲ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ
ਿਜ਼ਫ਼ੀਆ ਂਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਦਾਊਦ

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਲੁਕੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੋ।
ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।

2 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ,
ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ

3 ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਉਹ ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
4 ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

5 ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ।

6 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਗਾਤਾ ਂਭੇਟ ਕਰਾਗਂਾ।
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ।

7 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।
ਮੈਂ ਆਪਿਣਆ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਾਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਸਾਜਾ ਂਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਗਤੀ ਗੀਤ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਯਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਣਿਡਠ ਨਾ

ਕਰੋ।
2 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਿਦਉ।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਦਉ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ

ਦੱਸਣ ਿਦਉ।
3 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਿਖਆ।
ਉਹ ਬਦਚਲਣ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੀਿਕਆ।

ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਕੋ੍ਰਧ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦੇ ਪਹਾੜ ਿਲਆਦਂੇ।

4 ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਧੜਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਮ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ

5 ਮੈਂ ਸਿਹਿਮਆ ਹਾ ਂਅਤੇ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਭੈਭੀਤ ਹਾ।ਂ

6 ਹਾਏ, ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰੀ ਵਾਗਂ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ।
ਮੈਂ ਦੂਰ ਉੱਡ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਸੱਕੂਨ ਲਈ ਥਾ ਂਲੱਭ ਲੈਂਦਾ।
7 ਮੈਂ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਚੱਿਲਆ ਜਾਦਂਾ।

8 ਮੈਂ ਦੌੜ ਜਾਦਂਾ ਮੈਂ ਬਚ ਿਨਕਲਦਾ
ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦੇ ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਦਂਾ।

9 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਰੋਕੋ।
ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ

10 ਰਾਤ ਿਦਨ ਹਰ ਇਲਾਵੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰ,
ਜ਼ੁਰਮ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਪਆ ਹੈ।

11 ਮੁਹੱਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਹਰ ਥਾ ਂਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

12 ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ,
ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ

ਜੇ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ
ਮੈਂ ਛੁਪ ਸੱਕਦਾ ਸਾ।ਂ

13 ਪਰ ਇਹ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ,
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।

14 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭੇਤ ਸਾਝਂੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾ,ਂ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੀੜਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਦਂੇ ਸਾ।ਂ

15 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆਂ
ਿਨਗਲ ਲਵੇ।

ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ,

16 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਲਾਵਾਗਂਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।

17 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ, ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਦੁਿਪਹਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ

ਹੈ।
18 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆ ਂਿਵੱਚ ਲਿੜਆ ਹਾ।ਂ
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਪਸ ਿਲਆਦਂਾ

ਹੈ।
19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਸਦੀਵੀ ਰਾਜਾ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ,
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ।

20 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾ ਂਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਉਹੋਂ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਉਹ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

21 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਗਾਲੜੀ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਤਂੀ ਬਾਰੇ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ,

ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਯੁੱਧ ਲਈ ਿਵਉਂਤਾ ਂਘੜਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਚਕਨੇ ਹਨ
ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚਾਕੂ ਵਾਗਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

22 ਆਪਣੇ ਿਫ਼ਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦਉ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

23 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਿਠਆ ਂਅਤੇ ਕਾਤਲਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅੱਧੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ

ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚ ਭੇਜ।
ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਧੁਨੀ ਨੂੰ “ਉੱਕ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਘੁੱਗੀ।” ਦਾਊਦ ਦਾ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਗਤੀ ਗੀਤ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਸਿਤਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜ ਿਲਆ

ਸੀ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ
ਉੱਪਰ ਿਮਹਰ ਕਰੋ।

ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

2 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ।

3 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੈਭੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ
4 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਿਨਰਭੈ ਹਾ ਂਜੋ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

5 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਤੋਂੜਦੇ ਮਰੋੜਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਉਂਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

6 ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਛੁਪ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ,

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਕਣ।
7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਿਦਆ ਂਕਾਿਰਆ ਂਕਾਰਣ ਦੂਰ ਭਜਾ ਿਦਉ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮਾ ਂਦਾ ਗੁੱਸਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਦੂਰ ਭੇਜ ਿਦਉ।

8 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਰੋਇਆ ਹਾ।ਂ

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂਆ ਂਦਾ ਿਹਸਾਬ ਰੱਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ।
9 ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਉ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਆਵਾਜ਼ ਿਦਆ।ਂ
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ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਂ।
10 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

11 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ,ਂ
ਇਸੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜੋ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ

ਹਨ।
12 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਵਾਅਦੇ ਿਦੱਤੇ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

13 ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਿਖਆ।

ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੱਕਾ।ਂ

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: “ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ” ਧੁਨੀ ਨੂੰ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ
ਭੱਗਤੀ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਿਨਕਿਲਆ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਿਮਹਰ ਕਰੋ।
ਦਯਾਵਾਨ ਹੋਵੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਮੈਂ ਓਨਾ ਿਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਗਂਾ
ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਦਂੀਆ।ਂ

2 ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਅੱਤ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

3 ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
4 ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹਾ।ਂ

ਉਹ ਆਦਮ ਖੋਰ ਸ਼ੇਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੰਦ ਤੀਰਾ ਂਅਤੇ ਨੇਿਜਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਤੱਖੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜੀਭਾ ਂਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਿਜੰਨੀਆ ਂਿਤੱਖੀਆ ਂਹਨ।

5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਂ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

6 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਲ ਿਵਛਾਇਆ ਹੈ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਿਡੱਗਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਿਟਆ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ।

7 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖੇਗਾ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਗਾਵਾਗਂਾ।

8 ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪੈ।
ਸਾਜੋ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗੀਉ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਆਓ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ।

9 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

10 ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਚੇਰਾ
ਹੈ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਕਾਸ਼ਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਜਦੀ ਹੈ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ, ਧੁਨੀ “ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ” ਵਾਲੀ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਗਤੀ
ਗੀਤ।

ਹੇ ਿਨਆਕਂਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਨਰਿਣਆ ਂਿਵੱਚ ਿਨਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

2 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਬਦੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਹੰਸੱਕ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ।

3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਦਕਾਰ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਮੰਦੇ ਕਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।
ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਨ।

4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੋ੍ਰਧ ਓਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਨੀਅਰ ਵਾਗਂਰਾ ਂਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

5 ਫ਼ਨੀਅਰ ਸਪੇਿਰਆ ਂਦਾ ਗੀਤ ਜਾ ਂਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
6 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਲੋਕ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜ ਿਦਉ।

7 ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਗਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਦੇ ਵਾਗਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਿਦਉ।

8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਘਲ ਜਾਣ ਿਦਉ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਘੋਿਗਆ ਂਵਾਗਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਗਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾ ਵੇਖਣ ਿਦਉ ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਦਾ

ਜੰਿਮਆ ਸੀ।
9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੰਿਡਆ ਂਵਾਗਂ ਛੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਿਦਉ।
ਿਜਹੜੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਭਾਡਂੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੱਚਦੇ ਹਨ।

10 ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਦੁਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆ ਂਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਦੰਡ ਿਮਲਿਦਆ ਂਦੇਖੇਗਾ।
ਉਹ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ

ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
11 ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, “ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਾਮ

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।”

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: “ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ” ਵਾਲੀ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ
ਭੱਗਤੀ ਗੀਤ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ

ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।
2 ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉ ਿਜਹੜੇ ਮੰਦੇ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਾਤਲਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉ।

3 ਦੇਖੋ, ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਹਨ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਜਾ ਂਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

4 ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨੱਸੇ ਆਏ ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ ਆਉ, ਖੁਦ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਵੇਖੋ?

5 ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ।
ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੋ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਟ ਗੱਦਾਰਾ ਂਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਕਰੋ।
6 ਇਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਕੁੱਿਤਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਭੌਕਦੇ ਹੋਏ
ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਵੜਦੇ ਹਨ।

7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਗਾਲ੍ਹਾ ਂਅਤੇ ਧਮਕੀਆ ਂਸੁਣੋ।
ਉਹ ਬੜੀਆ ਂਜ਼ੁਲਮੀ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਖਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

8 ਯਹੋਵਾਹ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹੱਸੋ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉ।

9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂਾ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾ ਂਅੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣਾ ਹੋ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਜੱਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਗਾ।

ਉਹ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
11 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਮਾਰੋਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ

ਜਾਣ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਰੱਿਖਅਕ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ

ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਿਦਉ।
12 ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਗਾਲ੍ਹਾ ਂਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਬੂਰ 56:10 408 ਜ਼ਬੂਰ 59:12



60

61

62

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਖੇ ਦਾ ਦੰਡ ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਘੇਰਨ ਿਦਉ।

13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦਉ।

ਫ਼ੇਰ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਰਾਜ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

14 ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੌਕਦੇ ਕੁੱਿਤਆ ਂਵਾਗਂ
ਘੁੰਮਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

15 ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਤਾ ਂਭੋਜਨ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸੌਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾ।ਂ

16 ਪਰ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਗਂਾ।

ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹੋ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋਂ।

17 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂਾ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹੋ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: “ਕਰਾਰ ਦੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫ਼ੁੱਲ” ਦੀ ਧੁਨੀ। ਦਾਊਦ ਦਾ
ਿਮਕਤਾਮ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਅਰਮ

ਨਹਰੈਮ ਅਤੇ ਅਰਮ ਸੋਬਾਹ ਨਾਲ ਲਿੜਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯੋਆਬ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 12,000 ਅਦੋਮ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਨਮਕ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ

ਹਰਾਇਆ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ

ਿਦੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੋ।

2 ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਖਲਾਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਬੱਖਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਯਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾ ਂਿਸਰ ਰੱਖੋ।

3 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ।
ਅਸੀਂ ਿਡੱਗਦੇ, ਲੜਖੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹਾ।ਂ

4 ਤੁਸਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਕੇ ਿਨਕਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

5 ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉ।
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀ ਿਪਆਰ

ਕਰਦੇ ਹੋਂ।
6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ,
ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂੀ ਕਰਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੇਚੇਮ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਕੋਥ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇਵਾਗਂਾ।
7 ਿਗਲਆਦ ਤੇ ਮਾਨਾਸੇਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੀ ਢਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।
8 ਮੋਆਬ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਭਾਡਂਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਡੋਮ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀਆ ਂਖੜ੍ਹਾਵਾ ਂਚੁੱਕੇਗਾ।
ਮੈਂ ਿਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਜੱਤ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ

ਪਾਵਾਗਂਾ।”
9 ਪਰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ।

ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
ਇਡੋਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।

11 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਲੋਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।

12 ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਤਾਰਾ ਂਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ।

2 ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਵੀ, ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂ
ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਗਂਾ।

ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵੋ।
3 ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਰਜ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

4 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੁਪ ਜਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਸੱਕੋਂ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸਾ ਂਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਾਸੱਕਾ ਂਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

6 ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਿਦਉ।
ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਿਜਉਣ ਿਦਉ।

7 ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੰਗ ਿਜਉਣ ਿਦਉ।
ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।

8 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਯਦੂਥੂਨ ਨੂੰ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਗੀਤ।

ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਉਸਤੋਂ ਹੀ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ।

2 ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਿਕਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸੱਕਦੀ।

3 ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੋਂਗੇ?
ਮੈਂ ਤਾ ਂਇੱਕ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਹਾ,ਂ

ਇੱਕ ਵਾੜ, ਿਜਹੜੀ ਿਡੱਗਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।
4 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਰਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਿਦਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾ ਂਕੱਢਦੇ ਹਨ।

5 ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇਤੰਜ਼ਾਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ।
6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਿਕਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣਾ ਹੈ।

7 ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਕਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣਾ ਹੈ।

8 ਹੇ ਲੋਕੋ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।

9 ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।
ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਿਨਗੂਣੇ ਹਨ,
ਿਜਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਿਜਹਾ ਬੁੱਲਾ ਹੋਵੇ।

10 ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ।
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹੋ,
ਅਮੀਰੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਭਰ
ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ,

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”
12 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਰ ਅਸਲੀ ਹੈ।
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ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾ ਂਬਦਲੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਦੰਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਸੀ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ।
ਮੈਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਸੇ ਹਨ,
ਿਜਵੇਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2 ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।

3 ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਬੁਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4 ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ

5 ਮੈਂ ਇਝੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੇਗਾ।

6 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਾਗਂਾ।

7 ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

8 ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫ਼ਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

9 ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਪਰ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣਗੇ।

10 ਉਹ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣਗੇ।

11 ਪਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਿਕਉਂਿਕ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਝੂਿਠਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।
ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ

ਨੂੰ ਬਚਾਉ।
2 ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਗੁਪਤ ਛੜਯਂਤਰਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵੋ।
ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਦਕਾਰ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਲਵੋ।

3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜੀਭਾ ਂਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਿਜਹੀਆ ਂਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰਾਂ

ਵਰਗੇ ਹਨ।
4 ਫ਼ੇਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਿਨਡਰ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਿਟਕਾਿਣਆ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਸੱਧੇ ਸਾਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

5 ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਵਛਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ

ਹੋਵੇਗਾ।
6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੰਦੇ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ,
ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।

7 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚੱਲਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਨਣ ਉਹ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

8 ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਿਵਉਂਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ।

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਨ ਲਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੇਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਅਚਂਭੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦਾ।

9 ਲੋਕੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਸਣਗੇ

ਫ਼ੇਰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ।
ਉਹ ਡਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖ ਲੈਣਗੇ।

10 ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਵਅਕਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਭੇਟ ਕਰਦਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਲ ਕੀਤਾ

ਸੀ।
2 ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।

ਸਾਡੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ,
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ

ਹੈ।
3 ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ,
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੀਂ।

4 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਤੁਸਾ ਂਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ।

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ,
ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ।

5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਰੇ ਕਰ।
ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਿਜਆ,
ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾ।ਂ

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਏ।

8 ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਂ।
ਸੂਰਜ ਦਾ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਛੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

9 ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਂ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸੰਜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਆ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋਂ
ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾ ਂਨੂੰ ਉੱਗਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।

10 ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾ ਂਤੇ ਵਰੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਸੰਜਦੇ ਹੋ,

ਤੁਸੀਂ ਵਰੱਖਾ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੌਿਦਆ ਂਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ।

11 ਤੁਸੀਂ ਨਵਾ ਂਸਾਲ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਗੱਿਡਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਨਾਲ ਭਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

12 ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਘਾਹ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
13 ਚਰਾਦਾ ਂਭੇਡਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ,
ਵਾਦੀਆ ਂਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੀਆ ਂਹਨ,

ਹਰ ਕੋਈ ਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀਆ ਂਿਕਲਕਾਰੀਆ ਂਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਉਸਤਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਧਰਤੀ ਉਤਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੂਕਦੀ ਹੈ।
2 ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਮਾਮਈ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤਾ ਂਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰੋ।

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਖੋ, “ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਇਨੇੰ ਅਦਭੁਤ ਹਨ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ,

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹਨ।
4 ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ,
ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਗਾਵੇ।”

5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਜੀਆ।ਂ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।
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6 ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰਕੇ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਂਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;
ਉਹ ਹਰ ਜਗ਼੍ਹਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਕਰ ਸੱਕੇ।

8 ਲੋਕੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ;
ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੋ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਦੱਤੀ,
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰੱਖ ਕੀਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਲੋਕੀਂ ਚਾਦਂੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਰੱਖਦੇ
ਹਨ।

11 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸਾ ਂਅਸਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਸ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।

12 ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਤੋਂਿਰਆ,
ਤੁਸਾ ਂਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਦੀ ਧੂਿਹਆ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ।

13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਬਲੀਆ ਂਲੈ ਆਵਾਗਂਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਸਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ,

ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਭੇਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਭੇਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡੂਆ ਂਨਾਲ ਧੂਪ ਭੇਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨਂ੍ਹ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਭੇਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ,
ਆਉ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ।

17 ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ,
ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ।

ਮੇਰਾ ਿਹਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ।

19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਿਣਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ।

20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਇਆ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਸਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਉਸਤਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਿਮਹਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਉ।
ਿਮਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ।

2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,

ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਿਦਉ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ।
3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਮਾਮਈ ਕਰਨ।
ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ।

4 ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ।
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਬੇਲਾਗ ਕਰਦੇ ਹੋਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋਂ।

5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ।
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸੁਲਾਉਣ।

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਉ,
ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦਉ,
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ।

2 ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇਝੰ ਿਖੰਿਡਆ ਿਦਉ,
ਿਜਵੇਂ ਧੂੰਆ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉੱਡ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਿਪਘਲਦੀ
ਇੱਕ ਮੋਮ ਵਾਗਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ।

3 ਪਰ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਇਕੱਠੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ
ਪਲ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।

ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਂਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਗਾਵੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਗਾਵੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਵੋ, ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ

ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਾਹ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

5 ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਯਤੀਮਾ ਂਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਵਾਗਂ
ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ।
6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕਲੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਘਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਗਰਮ ਜੇਲ੍ਹ ਿਵੱਚ

ਡੱਕੇ ਰਿਹਣਗੇ।
7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿਵੱਚ

ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਪਾਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ।

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀਨਈ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਪਘਲ ਿਗਆ।

9 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੀ ਥੱਕੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
ਵਰੱਖਾ ਘਲੀ।

10 ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਗਏ।

12 “ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਿਜਆ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਨੱਸ ਗਈਆ,ਂ
ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਔਰਤਾ ਂਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵੰਡਣਗੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਿਸਪਾਹੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚੋਂ

ਿਲਆਉਣਗੇ।
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।

13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਘੁੱਗੀਆ ਂਦੇ ਖੰਬ (ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ) ਿਮਲਣਗੇ।
ਉਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਖੰਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।”

14 ਸਲਮੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਂਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਿਡੱਗਦੀ ਹੋਈ ਬਰਫ਼ ਵਾਗਂ ਸਨ।

15 ਬਾਸ਼ਾਨ ਪਰਬਤ ਕਈ ਿਸ਼ਖਰਾ ਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਬਤ ਹੈ।
16 ਹੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਪਰਬਤ, ਤੂੰ ਹੇਠਾ ਂਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਿਕਉਂ ਤੱਕਦਾ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਪਰਬਤ (ਸੀਯੋਨ) ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।

17 ਯਹੋਵਾਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਹੱਥ ਹਨ।

18 ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਗਆ,
ਕੈਦੀਆ ਂਦੇ ਟੋਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,

ਆਦਮੀਆ ਂਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਸਮੇਤ ਸੁਗਾਤਾ ਂਲੈਣ ਲਈ ਿਗਆ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਿਨਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ।
19 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭਾਰਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

20 ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਰਸ਼ਾਏਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਸਨ।

22 ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਬਾਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।
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23 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਤੁਰ ਸੱਕੋਂ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਲਹੂ ਚੱਟ ਸੱਕਣ।”

24 ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਖੋ।
ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਫ਼ਿਤਹ ਦੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਖੋ।
25 ਗਾਇੱਕ ਅੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ,
ਤੰਬੂਰੇ ਵਜਾਉਂਦੀਆ ਂਮੁਿਟਆਰਾ ਂਨਾਲ ਿਘਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

26 ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

27 ਉੱਥੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਉੱਥੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੈਬੂਲੁਨ ਅਤੇ ਨੇਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ।

28 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸ਼ਾਉ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸੀ।

29 ਰਾਜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਿਲਆਉਣਗੇ।

30 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ”ਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ “ਬਲਦਾ”ਂ ਅਤੇ “ਗਾਵਾ”ਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਮਨਵਾਉ।

ਤੁਸਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਦਂੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ।

31 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀਆ ਂਅਮੀਰੀਆ ਂਿਲਆਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਈਥੋਪੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅਮੀਰੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ

ਲਈ ਮਨਾਉ।
32 ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਉ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਉ।
ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਮਿਹਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੋ।

33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵੋ।
ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।

34 ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

35 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਅਦਭੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: “ਚੰਵੇਲੀ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ” ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉ।
ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੀਕਰ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।

2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਡੂੰਿਘਆ ਂਖੁੱਬ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਡੂੰਿਘਆ ਂਪਾਣੀਆ ਂਅੰਦਰ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਿਸਉਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਲਿਹਰਾ ਂਦੇ ਥਪੇੜੇ ਸਿਹ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਡੁੱਬਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹਾ।ਂ

3 ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦੁੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੱਿਕਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

4 ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਰਣ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਝੂਠ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਚੁਰਾਈਆ ਂਹਨ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੀਆਂ

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਈਆ ਂਸਨ।
5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸੱਕਦਾ।

6 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਸ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਉ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਉਪਾਸੱਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ
ਹੋਣ ਿਦਉ।

7 ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਿਵੱਚ ਡੁੱਿਬਆ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹਾ।ਂ

8 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਨਬੀ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ,
ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

9 ਮੇਰੀਆ ਂਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ
ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਝੱਲਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ
ਹਨ।

10 ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।

11 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਤੱਪੜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਦਾ ਹਾ,ਂ
ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।

12 ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

13 ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ;
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਨਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇਂ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ

14 ਮੈਨੂੰ ਦਲਦਲ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚ ਲਵੋ,
ਮੈਨੂੰ ਿਚਕੜ ਅੰਦਰ ਡੂੰਿਘਆ ਨਾ ਖੁੱਬਣ ਿਦਉ।

ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉ ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉ।

15 ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਨ ਨਾ ਿਦਉ
ਜਾ ਂਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਨਗਲਣ ਨਾ ਿਦਉ
ਜਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਉ।

16 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਰ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦਉ,
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿਮਹਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

17 ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਉ।
ਮੈਂ ਮੂਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹਾ ਂਛੇਤੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

18 ਆਉ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉ,
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਛੁਡਾਉ।

19 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੋ ਹੋਂ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਝੰ ਿਵਹਾਰ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਹੈ।

20 ਸ਼ਰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਿੜਆ।
ਮੈਂ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੋਈ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ

ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
21 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਿਹਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੈਨੂੰ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਸਰਕਾ ਿਦੱਤਾ।

22 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੇਜ਼ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਵੱਡੀਆਂ
ਸਭਾ ਦਾਅਵਤਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
23 ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਢੂਈਆ ਂਝੁਕ

ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹਰ ਡੋਲ੍ਹ;
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੀਸ਼ਣ ਗੁੱਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ।

25 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਸੱਖਣੇ ਕਰ ਿਦਉ,
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ।

26 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦਉ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।
ਫ਼ੇਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣਗੇ।
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27 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾਉ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

28 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦਉ,
ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਿਲਖੋ, ਿਜੱਥੇ ਨੇਮ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਨਾਮ

ਹਨ।
29 ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਉ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।

30 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ।

31 ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ
ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਵਾਗਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

32 ਹੇ ਿਨਮ੍ਰ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਂ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜਾਣਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਂਗੇ।

33 ਯਹੋਵਾਹ ਗਰੀਬਾ ਂਬੇਸਹਾਿਰਆ ਂਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

34 ਹੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚਲੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

35 ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
36 ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਦੀ ਔਲਾਦ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣਗੇ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ। ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ!
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ!

2 ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰ ਿਦਉ!
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਵਾਉ! ਲੋਕੀਂ

ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਡੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।

3 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ।
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਪਾਉਣਗੇ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ

ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।
4 ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼

ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼।
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, “ਸਦਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ” ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
5 ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਦਮੀ ਹਾ।ਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਆਉ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ।
ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ।

2 ਆਪਣੀ ਚੰਿਗਆਈ ਕਾਰਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੋਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੋਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।

3 ਮੇਰਾ ਿਕਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਨੱਸ ਕੇ
ਆ ਵੜਾ।ਂ

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੋ।
4 ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉ।
ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉ।

5 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੋਂ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾ।ਂ

6 ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਸਾ।ਂ

ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
7 ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਂ।
ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰਾ ਂਲਈ ਿਮਸਾਲ ਬਿਣਆ ਹਾ।ਂ

8 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਗਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
9 ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਿਕ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਉ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

10 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੜਯਂਤਰ ਰਚੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਬਣਾਈ।
11 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਆਿਖਆ, “ਜਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ

ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

12 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਉ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ।
ਆਉ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।

13 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਉ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉ।

ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।

14 ਫ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਹੇਮਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ।

15 ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਚਾਇਆ।
ਇਹ ਅਣਿਗਣਤ ਵਾਰੀ ਵਾਪਿਰਆ।

16 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਗਂਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ।
ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਚੰਿਗਆਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂਾ।

17 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਜਵਾਨ
ਮੁੰਡਾ ਸਾ।ਂ

ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾ ਂਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ ਹੈ।

18 ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਧੌਲੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਂਗਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ।

19 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸਾ ਂਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।

20 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂਸੀਬਤਾ ਂਅਤੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਿਵਖਾਏ,
ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਤੋਂ ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਰੱਿਖਆ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਡੁੱਿਬਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ

ਮੇਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ।
21 ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਮੈਨੂੰ ਸੁਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
22 ਮੈਂ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ,
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਗਂਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੰਗੀ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗੀਤ

ਗਾਵਾਗਂਾ।
23 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂਾ।

24 ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਿਗਆਈ ਬਾਰੇ ਗਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ

ਹੋਣਗੇ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸੁਰ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਗਂ
ਿਸਆਣੇ ਿਨਆ ਂਕਰੇ।

ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਚੰਿਗਆਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਵੇ।
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2 ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਨਆ ਂਕਰੇ।
ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਿਸਆਣੇ ਿਨਆਂ

ਕਰੇ।
3 ਇਸ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ।
4 ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਣ ਿਦਉ।
ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਿਰਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਦਉ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ

ਦੇਣ ਿਦਉ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
5 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ

ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਚੰਨ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਲੋਕ ਡਰਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ।

6 ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਵਰੱਖਾ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਖੇਤਾ ਂਉੱਤੇ
ਵਰ੍ਹਦੀ ਹੈ,

ਿਜਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੁਹਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
7 ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਿਖੜਨ ਿਦਉ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ,
ਅਮਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਿਦਉ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਿਕ ਚੰਨ ਹੈ।

8 ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਾਗਰ,
ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੱਕ ਫ਼ੈਲਣ ਿਦਉ।

9 ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਰਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣ।
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹਾ ਂਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ

ਝੁਕਣ।
10 ਤਾਰਿਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਲਈ ਸੁਗਾਤਾਂ

ਿਲਆਉਣ।
ਸ਼ੇਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਬਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਜਂਲੀ ਿਲਆਉਣ।

11 ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਝੁਕਣ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।
12 ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬੇਸਹਾਿਰਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

13 ਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਰੱਖਦਾ ਹੈ।

14 ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
15 ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਰਹੇ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਬਾ ਪਾਸੋਂ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ,

ਰਾਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ,
ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਸ ਿਦਉ।

16 ਖੇਤ ਵੱਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਂਦੀਆ ਂਚੋਟੀਆ ਂਉੱਤੇ ਲਿਹਲਹਾਉਣ।

ਖੇਤ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਿਦਉਦਾਰਾ ਂਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਵਾਗਂ ਸੰਘਣੇ ਹੋਣ।
ਸ਼ਿਹਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ ਿਜਵੇਂ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

17 ਰਾਜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਿਸਧ ਹੋਵੇ।
ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਓਨਾ ਿਚਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ।

ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਵਾਗਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ।
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼-ਿਕਸਮਤ ਸਮਝਣ।

18 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ।
ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਅਿਜਹੀਆ ਂਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

19 ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਮਾਮਈ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਵੇ।

ਆਮੀਨ ਫੇਰ ਆਮੀਨ।
20 (ਇਸ ਨਾਲ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।)
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ਅਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਹਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ।

2 ਮੈਂ ਬਸ ਿਤਲਕ ਹੀ ਿਗਆ ਸਾਂ
ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।

3 ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

4 ਉਹ ਲੋਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

5 ਉਹ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਾਗਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਨਹੀਂ।

6 ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਘਰਣਾਯੋਗ ਹਨ।
ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ

ਪਿਹਨੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੱਪਿੜਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ।
7 ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਦਆ ਂਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।

8 ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ, ਮੰਦੀਆ ਂਅਤੇ ਕਰੂਰ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਉਂਦੇ ਹਨ।

9 ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਨ।
10 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਆਖੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।

11 ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ
ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।”
12 ਉਹ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕ ਕਮੀਨੇ ਹਨ,
ਪਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਹਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਿਕਉਂ ਕਰਾ?ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਿਕਉਂ ਕਰਾ?ਂ

14 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

15 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੋਿਲਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਿਬਲਕੁਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਜਹਾ ਹੋਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।

16 ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸੀ।

17 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਗਆ।
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਿਗਆ ਸਾ।ਂ

18 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਪਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਡੱਗ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਿਕੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।
19 ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

20 ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਦਂੇ ਹਾ।ਂ

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਿਨਆ ਂਦੇ ਦਾਨਵਾਂ
ਵਾਗਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਿਦਉਂਗੇ।

21 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਸਾ,ਂ
ਹਾ ਂਅਮੀਰਾ ਂਅਤੇ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਿਗਆ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਸਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਅਿਗਆਨੀ ਜਾਨਵਰ ਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।

23 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫ਼ਿੜਆ ਹੈ।
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24 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੋਂਗੇ।

25 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
26 ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ

ਹੈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ।

27 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁੰਮ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉਂਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ

ਹਨ।
28 ਿਜੱਥੇ ਤੀਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਆ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣਾ ਬਣਾ ਿਲਆ

ਹੈ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹਾ ਂਜੋ ਤੁਸਾਂ

ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।

ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਗਤੀ ਗੀਤ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹੋ?

2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਖਰੀਦ ਿਲਆ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਾ।ਂ

ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ।
3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਦੀਮੀ ਖੰਡ੍ਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰੋ।
ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਆ ਜਾਉ ਿਜਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

4 ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜੰਗਜੂ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਗਡ ਿਦੱਤੇ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ

ਜੰਗ ਿਜੱਤ ਲਈ ਸੀ।
5 ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਵਰਗੇ ਸਨ
ਿਜਹੜੇ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਘਾਹ-ਫ਼ੂਸ ਵੱਢਦੇ ਹਨ।

6 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੱਿਜਤ ਦਰਾ ਂਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੁਲਹਾੜੀਆ ਂਅਤੇ ਕਹੀਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।

7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ।
ਉਹ ਮੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਿਹ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

8 ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੁਚਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।

9 ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਰਾਮਾਤੀ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸੱਕੇ।
ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਵਾਪਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।

10 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਵੈਰੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ?
ਕੀ ਤੁਸਾ ਂਸਦਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੋਂਗੇ?

11 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸਾ ਂਸਾਨੂੰ ਇਨੰਾ ਸਖਤ ਦੰਡ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤਾ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾ ਂਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
12 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆ ਂਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆ ਂਿਜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ

ਹੋਂ।
13 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸਾ ਂਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।

14 ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੈਤਾ ਂਉੱਤੇ ਫ਼ਤੇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਤੁਸਾ ਂਲੇਵੀਥਾਨ ਦੇ ਿਸਰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ।

15 ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਚਸ਼ਿਮਆ ਂਨੂੰ ਰਵਾਨੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਆ ਂਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

16 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਿਦਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਂ
ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਂ। ਤੁਸਾ ਂਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ।

17 ਤੁਸਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ।

18 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ।
ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

19 ਉਨ੍ਹਾ ਂਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੁੱਗੀ ਨਾ ਫ਼ੜਨ ਿਦਉ।
ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।

20 ਸਾਡੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ!
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਹਨੇਰੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਿਹੰਸਾ ਹੈ।

21 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਸੱਟ ਨਾ ਖਾਣ ਿਦਉ।
ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

22 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਜੰਗ ਕਰੋ।
ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੂਰੱਖਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਿਰਆ ਸੀ।

23 ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਨਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: “ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੋ” ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ। ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ
ਗੀਤ।

ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।
ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ

ਕਰਦੇ ਹੋਂ।
2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਿਨਆ ਂਦਾ ਸਮਾ ਂਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਬੇਲਾਗ ਿਨਆ ਂਕਰਾਗਂਾ।

3 ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਉਤਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਿਡੱਗਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

4 “ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗੁਮਾਨੀ ਹਨ।
ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।

5 ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ‘ਸ਼ੇਖੀ ਨਾ ਮਾਰੋ।’”
6 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ
ਿਜਹੜੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾ ਸੱਕੇ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆਕਂਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਨੂੰ
ਿਨਵਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਤਵਹੀਣ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਪਆਲਾ ਫ਼ਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਜ਼ਿਹਰੀਲੀ ਮੈਅ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਹ ਇਹ ਮੈਅ (ਸਜ਼ਾ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡੋਲ੍ਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਪੀ ਜਾਣਗੇ।

9 ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਗਾਵਾਗਂਾ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਸਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲ। ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਉਸਤਿਤ ਦਾ ਗੀਤ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਲੇਮ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਹੈ।

3 ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ,
ਢਾਲਾ,ਂ ਤਲਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਥਆਰ ਤੋੜੇ ਸਨ।
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4 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਮਾ ਵਾਲੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਂ
ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ ਮੁਰਦਾ ਪਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ

ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਿਕਆ ਸੀ।

6 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਉੱਤੇ ਗੱਿਜਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾ ਂਅਤੇ ਘੋਿੜਆ ਂਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਿਡੱਗੀ।

7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਭਰਮ ਭਿਰਆ ਹੈਂ।
ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ।

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆਕਂਾਰ ਵਾਗਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਨਆਂ
ਿਦੱਤਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਨਮਾਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ।
ਉਸ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਿਨਆ ਂਿਦੱਤਾ।
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਅਤੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

10 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

ਆਦਮੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ।

11 ਲੋਕੋ, ਤੁਸਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰੋ ਿਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਰ ਥਾ ਂਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਸੁਗਾਤਾ ਂਨਾਲ ਆਉਣਗੇ।

12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ;
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਉਸਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਯਦੂਥੂਨ ਲਈ। ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਹਾ।ਂ
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ।

2 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਰਾਤ ਭਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁਕਾਿਰਆ।
ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

3 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।

4 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾ।ਂ

5 ਮੈਂ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆਂ

ਸਨ।
6 ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ

ਹਾ।ਂ
7 ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ “ਕੀ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਛੱਡ ਿਗਆ ਹੈ?
ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ?

8 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁੱਕ ਿਗਆ ਹੈ?
ਕੀ ਫ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ?

9 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਮਹਰ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹੈ?
ਕੀ ਉਸਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ?”

10 ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਸੋਿਚਆ, “ਿਜਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ,
ਕੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ?”

11 ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਚੇਤੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸਾ ਂਬਹੁਤ

ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।
12 ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਜੋ ਤੁਸਾ ਂਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ।
13 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

14 ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ ਿਜਸਨੇ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸ਼ਾਈ।

15 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਔਲਾਦਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

16 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਡਰ ਿਗਆ।
ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉੱਿਠਆ।

17 ਮੋਟੇ ਬੱਦਲਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਚੇ ਬੱਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਕੜਕ ਸੁਣੀ।
ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਤੀਰ ਬੱਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਚਮਕੇ।

18 ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗਰਜ ਹੋਈ।
ਿਬਜਲੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤੀ।
ਕੰਬੀ ਅਤੇ ਿਹੱਲੀ ਧਰਤੀ।

19 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ
ਪਾਰ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰ ਿਚਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ।
20 ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।

ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਗਤੀ ਗੀਤ।

ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਸੁਣੋ।

2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਗਂਾ।

3 ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾ।ਂ
ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

4 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਗਂੇ।
ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਾਗਂੇ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਦੱਤੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ।
ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਔਲਾਦਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉਣ

ਨੂੰ ਿਕਹਾ।
6 ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੌਢ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ

ਕਹਾਣੀਆ ਂਸੁਨਾਉਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲੋਕ ਆਖਰੀ ਪੀੜੀ ਤੀਕਰ ਵੀ ਨੇਮ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਗੇ।

7 ਇਸੇ ਲਈ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਗੇ।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।
ਉਹ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।

8 ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਸੱਖਾਉਣਗੇ, ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਲੋਕ ਿਜ਼ੱਦੀ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

9 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਸਨ
ਪਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ।

10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

11 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਵਖਾਈਆ ਂਸਨ।

12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
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ਜ਼ੋਆਨ ਿਵਖੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦਖਾਈ।
13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਨ

ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪਾਣੀ ਕੰਧਾ ਂਵਾਗਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀ।

14 ਹਰ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਗ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ

ਕੀਤੀ।
15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਿਸ਼ਲਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਧਰਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ।

16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਸ਼ਲਾ ਿਵੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਵਾਗਂ ਪਾਣੀ ਿਲਆਦਂਾ।
17 ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ।
18 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ

ਭੋਜਨ ਮੰਿਗਆ।
19 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?

20 ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ਲਾ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਬਾਹਰ ਆ ਿਗਆ।
ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਭ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਾਕੂਬ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਸੀ।

ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਸੀ।
22 ਿਕਉਂਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ।
23 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉੱਤਲੇ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮੰਨ ਦੀ ਵਰੱਖਾ ਹੋਈ।

ਇਝੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲੇ ਦਰ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਿਵੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਹੇਠਾ ਂਵਰ੍ਹ ਿਪਆ ਹੋਵੇ।

25 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਖਾ ਭੋਜਨ ਭੇਿਜਆ ਸੀ।

26 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਭੇਜੀ
ਅਤੇ ਬਟੇਰੇ ਵਰਖਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵਰਸਣ ਲਗੇ।

27 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਵਗਾਈ
ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਅਕਾਸ਼ ਕਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਥੇ ਪੰਛੀਆ ਂਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ

ਸੀ।
28 ਪੰਛੀ ਠੀਕ ਖੈਮੇ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਤੰਬੂਆ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਡੱਗੇ।

29 ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਉਹ ਿਲਆਇਆ ਿਜਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
30 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਭੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਛੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਕੋਇਲਾ ਂਨੂੰ ਖਾ

ਗਏ।
31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ

ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।

32 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ

ਕੀਤਾ।
33 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਜੀਵਨਾ ਂਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਹਾਦਸੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ।

34 ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਵੱਲ
ਮੁੜ ਜਾਦਂੇ ਰਹੇ।

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਨਸਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ।
35 ਉਹ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

36 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਪਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ।

37 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

38 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਯਾਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤੇ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੋਿਕਆ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ।

39 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਨਸਾਨ ਸਨ।
ਲੋਕ ਹਵਾ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

40 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਕੰਨੇ ਵਾਰੀ ਿਵਦ੍ਰੋਹ
ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੰਾ ਉਦਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
41 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੱਿਖਆ।
ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹਸਤੀ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ।

42 ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ।
ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੈਰੀਆ ਂਕੋਲੋਂ

ਬਚਾਇਆ ਸੀ।
43 ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇ ਕਿਰਸ਼ਿਮਆ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ
ਿਜਹੜੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਸੋਅਨ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

44 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਿਰਆਵਾ ਂਨੂੰ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ।
ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸੱਕਦੇ ਸਨ।

45 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੱਖੀਆ ਂਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਡੰਗ ਮਾਰੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਡੱਡੂਆ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰੀਆ ਂਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ।

46 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਉੱਤੇ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਿਦਆ ਂਉੱਤੇ ਿਟੱਡੇ ਿਟੱਡੀਆ।ਂ

47 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਵੇਲਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿੜ੍ਹਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
48 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਰੋਗਾ ਂਨਾਲ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

49 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਦਰਸਾਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ।

50 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਨਸੰਕੋਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਰਸਾਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਿਦੱਤਾ।

51 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਜੰਮੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਹਾਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

52 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਜੜੀ ਵਾਗਂ ਹੱਕ ਿਲਆ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਤੁਿਰਆ।

53 ਉਸ ਨੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਡੁਬੋ ਿਦੱਤਾ।

54 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ।

55 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੋਰਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਹੱਸਾ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰਵਾਿਰਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਘਰ

ਿਦੱਤਾ।
56 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼

ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

57 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੈਮਰੂਗ ਵਾਗਂ ਿਦਸ਼ਾਵਾ ਂਬਦਲ ਲਈਆ।ਂ

58 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉਸਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਗੁੱਸੇ ਕੀਤਾ।
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ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾਲੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

59 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ।

60 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਸੰਗ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ।

61 ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕੈਦ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ।
ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ “ਸੁੰਦਰ ਹੀਰਾ” ਖੋਹ ਿਲਆ।

62 ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ।

63 ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਿਟਆਰਾ ਂਨੇ,
ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਸਨ, ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਗੀਤ

ਗਾਏ।
64 ਜਾਜਕ ਮਾਰੇ ਗਏ,
ਪਰ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਨਾ ਿਪਟ ਸੱਕੀਆ।ਂ

65 ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਿਜਵੇਂ ਿਸਪਾਹੀ ਬਹੁਤ ਮੈਅ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।

66 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਪੱਛਾਹਂ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ
ਿਦੱਤਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ।

67 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

68 ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

69 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ
ਉਸਾਿਰਆ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਾਗਂ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਰਿਹਣ
ਲਈ ਉਸਾਿਰਆ।

70 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ।
ਦਾਊਦ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਵਾਿੜਆ ਂਦਾ ਰੱਖਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਤੋਂ ਇਹ

ਕੰਮ ਛੁਡਾ ਿਦੱਤਾ।
71 ਦਾਊਦ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ

ਛੁਡਾ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ।
72 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਿਹਰਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਲੜਨ
ਲਈ ਆਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।

2 ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਗਲਝਾ ਂਅੱਗੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅੱਗੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ।

3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਵੈਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਸੁੱਿਟਆ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਲਹੂ ਦੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਨਾ ਵਗ ਤੁਰੀਆ।ਂ

ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਂਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ।
4 ਸਾਡੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ।
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ

ਉਡਾਇਆ।
5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋਵੋਂਗੇ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਠੋਰ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਸਾੜੀ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

6 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਵੱਲ ਮੋੜ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ।

ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਵੱਲ ਮੋੜ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ।

7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

8 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਗੁਨਾਹਾ ਂਲਈ ਦੰਡ ਨਾ ਿਦਉ।
ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋ।
ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਿਕੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

9 ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉ।

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦਉ।

10 ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਣ ਿਦਉ, “ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?
ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ?”

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦਉ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕੀਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੰਡ ਿਦਉ।

11 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਦੀਆ ਂਦੀ ਕੁਰਲਾਟ ਸੁਣੋ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ

ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
12 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਦੰਡ ਿਦਉ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਡ ਿਦਉ।

13 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਜ਼ੜ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਹਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂੇ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂੇ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: “ਕਰਾਰ ਦੀ ਕੁਮਿਦਨੀ” ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਈ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ
ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਜੜੀ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਤੁਸੀਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂ(ਲੋਕਾ)ਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ ਦੇ ਕਰੂਬੀ ਉੱਪਰ ਰਾਜੇ ਵਾਗਂ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋ।
ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਿਦਉ।

2 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਜੜੀ, ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਫ਼ਰਾਈਮ,
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਲਈ ਦਰਸ਼ਾਉ।

3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ।
ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੋਂ ਸੁਣੋਂਗੇ।
ਕੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋਵੋਂਗੇ।

5 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੰਝੂ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੰਝੂਆ ਂਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਿਪਆਲੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੀ।
6 ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਲਈ ਝਗੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕਰਣ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।
ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ।

7 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ।
ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉ।

8 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੂਟੇ ਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ “ਵੇਲ” ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਆਪਣੀ “ਵੇਲ” ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

9 ਤੁਸੀਂ “ਵੇਲ” ਲਈ ਭੂਇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਛੇਤੀ ਹੀ “ਵੇਲ” ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲ ਗਈ।
10 ਇਸਨੇ ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਇਸਦੇ ਪਿਤਆ ਂਨੇ ਿਦਉਦਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾ ਂਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
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11 ਇਸ ਦੀਆ ਂਸ਼ਾਖਾਵਾ ਂਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲ ਗਈਆਂ
ਇਸ ਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲ ਗਈਆ।ਂ

12 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਧਾ ਂਿਕਉਂ ਢਾਹ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੀ
“ਵੇਲ” ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਹੁਣ ਹਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਇਸਦੇ ਅੰਗੂਰ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
13 ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕੇ ਤੁਹਾਡੀ “ਵੇਲ” ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਿਦੰਦੇ

ਹਨ।
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

14 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉ
ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਠਾ ਂਆਪਣੀ “ਵੇਲ” ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੱਿਖਆ

ਕਰੋ।
15 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਵੇਲ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ

ਬੀਿਜਆ ਸੀ।
ਉਸ ਜਵਾਨ ਬੂਟੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਗਾਇਆ ਸੀ।

16 ਤੁਹਾਡੀ ਿਭਆਨਕ ਿਝੜਕ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ
ਗੋਹੇ ਵਾਗਂ ਸਾੜ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

17 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਿਤਰ ਵੱਧਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
18 ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂੇ।
ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਈਏ।

19 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਗਂੇ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: “ਕਰਾਰ ਦੀ ਕੁਮਿਦਨੀ” ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਈ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ
ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਵੋ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉ।

2 ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੰਬੂਰੀਆ ਂਵਜਾਉ।
ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਰਬਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗੀਆ ਂਵਜਾਉ।

3 ਮਿਸਆ ਅਤੇ ਪੁੰਿਨਆ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰਾ ਂਵੇਲੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

4 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਹੀ ਿਬਧੀ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ,
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ।

ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੀ, ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾ।ਂ
6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਿਢਆ ਂਉਤਲਾ ਭਾਰ ਲਾਹ ਿਲਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੁਹਾ ਿਦੱਤੀ।

7 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੀਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਬੱਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਛੁਪਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਿਦੱਤਾ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਬਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰੱਿਖਆ।”
8 “ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ।

9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

10 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ।

ਇਸਰਾਏਲ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਵਾਗਂਾ।

11 “ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ,
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ।

12 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆ ਂਕਰਨ ਿਦੱਤੀਆ,ਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚਾਿਹਆ।

13 ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਜਉਣ।

14 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੰਦਾ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੰਦਾ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਮੂਸੀਬਤਾ ਂਿਲਆਉਂਦੇ।

15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣਗੇ।
ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਦੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਚੱਟਾਨ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਿਤ੍ਰਪਤ ਨਾ ਹੋ

ਜਾਣ।”

ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਖਲੋਂਦਾ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।

2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਨਆਂ
ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਂਗੇ।

ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਂਜਾਣ ਿਦਉਂਗੇ।”
3 “ਗਰੀਬਾ ਂਅਤੇ ਯਤੀਮਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਕਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।

4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਬਚਾਉ।

5 “ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਢਿਹ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”

6 ਮੈਂ ਆਖਦਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ।

7 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਜਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਜਵੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮਰਦੇ ਹਨ।”

8 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉੱਠੋ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੋ।

ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ।
ਆਪਣੇ ਕੰਨਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।
ਿਮਹਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਤਾ ਂਆਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

2 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਾਿਜਸ਼ਾ ਂਘੜੀਆ ਂਅਤੇ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੁਫ਼ੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
3 ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਬਿਹਸਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਂ।

4 ਵੈਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, “ਆਓ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਮਟਾ ਦੇਈਏ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਜੋ ਤੁਸਾ ਂਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

6 ਉਹ ਵੈਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ: ਉਹ ਅਦੋਮ ਦੇ
ਇਸ਼ਮਾਈਲੀ ਲੋਕ ਹਨ।
ਮੋਆਬ ਅਤੇ ਹਗਰੀ ਦੇ ਔਲਾਦ ਗਬਾਲ,
ਅੰਮੋਨ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ, ਫ਼ਿਲਸਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆ ਂਸਮੇਤ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

8 ਅਸ਼ੂਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੂਤ ਦੀਆ ਂਔਲਾਦਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

9 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹਰਾ ਿਦਉ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮਦਯਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਸੀ।

ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸਰਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ੋਨ ਨੂੰ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
10 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਏਨ-ਦੋਰ ਿਵਖੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੜੀਆ।ਂ

11 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਵੈਰੀ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਉ।
ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਓਰੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ਏਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
12 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ
ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ।

13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅੱਕ ਦੀ ਫ਼ੰਬੀ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਿਦਉ।
ਜੋ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਵੇਂ ਿਖੰਡਾ ਿਦਉ ਿਜਵੇਂ ਹਵਾ ਿਤਨਿਕਆ ਂਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

14 ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਜਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਪਹਾੜੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ।

15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਵਾਗਂ
ਦੂਰ ਕੱਢ ਿਦਉ,

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਿਦਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਗਂ ਪਰ੍ਹਾ ਂਉਡਾ
ਿਦਉ।

16 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਬਕ ਿਸੱਖਾਉ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।

ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਣਗੇ।
17 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ

ਕਰ ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉ।

18 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਜਾਨਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ।
ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ।

ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ,
ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਿਗੱਤੀਥ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਰਹ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ
ਗੀਤ।

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਿਪਆਰਾ
ਹੈ।

2 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।

ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਉਤਸਾਿਹਤ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਪੰਛੀਆ ਂਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4 ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗੇ ਹਨ।
ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

5 ਿਦਲਾ ਂਅੰਦਰ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

6 ਉਹ ਬਾਕਾ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਗਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪਤਝੜ ਦੀ ਵਰੱਖਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

7 ਉਹ ਲੋਕੀਂ ਸੀਯੋਨ ਵੱਲ ਜਾਦਂੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ-ਸ਼ਿਹਰ ਸਫ਼ਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ

ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣਗੇ।
8 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ।
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।

9 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਰੱਿਖਅਕ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰੋ।

10 ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਿਦਨ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾ ਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਿਦਨਾ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਾ ਂਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ
ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਿਖਅਕ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਰਾਜਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਿਮਹਰ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈਅ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਕੋਰਹ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆ।

2 ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਗੁਨਾਹ ਿਮਟਾ ਿਦਉ।

3 ਯਹੋਵਾਹ, ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਛੱਡੋ।
ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵੋ।

4 ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ,
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ।

5 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਿਹਰਵਾਨ ਰਹੋਂਗੇ?
6 ਿਮਹਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਿਜਉਣ ਜੋਗੇ ਬਣਾ ਿਦਉ।
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ।

7 ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਿਖਆ ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ।
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਂਲਈ ਅਮਨ

ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੂਰੱਖਾ ਂਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ।
9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ।
ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਹਾਗਂੇ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ।
ਚੰਿਗਆਈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ।

11 ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਚੰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਵੇਗਾ।
ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਉਗਾਏਗੀ।

13 ਚੰਿਗਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਦਾਊਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰਾ ਆਦਮੀ ਹਾ।ਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ

ਉੱਤਰ ਿਦਉ।
2 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ ਹਾ।ਂ
ਿਕ ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ
ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।

3 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ
ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

4 ਹੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦਉ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ

5 ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਦਯਾਵਾਨ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਂ।

6 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ।
ਰਿਹਮ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ।

7 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੋਂਗੇ।
8 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸਾ ਂਕੀਤਾ ਹੈ।

9 ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰਨ।

10 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ।

11 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾ ਂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵੋ,
ਮੈਂ ਜੀਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਮੰਨਾਗਂਾ।

ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸੱਕਾ।ਂ

12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਗਂਾ।
13 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਨੰਾ ਸਾਰਾ ਿਪਆਰ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਮਰਤੂ ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ।

14 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਾਲਮ ਆਿਦਮਆ ਂਦਾ ਟੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

15 ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦਯਾ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ।

16 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਦਰਸਾ ਿਦਉ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾ,ਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦਉ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।

17 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਿਦਉ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਂਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਂਗੇ।

ਕੋਰਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜੀਆ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣਾ
ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ।

2 ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਹੋਰ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਥਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਬੋਲਦੇ ਹਨ।
4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖਦਾ।
“ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੇਬੀਲੋਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀਆ,ਂ ਸੂਰ ਅਤੇ ਇਥੋਮੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਜਨਮੇ

ਸਨ।”
5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀਯੋਨ ਉੱਤੇ ਜੰਮੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਿਕੱਥੇ ਜੰਿਮਆ ਹੈ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

ਉਹ ਗਾ ਅਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ,
“ਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।”

ਕੋਰਹ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਤਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ। ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਇੱਕ
ਦੁੱਖਦਾਈ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਹੇਮਨ ਅਜ਼ਰਾਹਂੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।

2 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਉ।
ਰਿਹਮ ਲਈ ਮੇਰੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ।

3 ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝੱਿਲਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਗਂਾ।

4 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ।
ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਿਜਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਣ ਿਜਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ।

5 ਮੁਰਦਾ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ,

ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਵਾਗਂ ਹਾ।ਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸਾ ਂਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆ ਂਨੂੰ।

6 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਸ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹਾ,ਂ
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਥਾਵੇਂ ਰੱਿਖਆ ਸੀ।

7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਰਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ।

8 ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਬੰਦੇ ਵਾਗਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ।

ਮੈਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦਾ।
9 ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾ ਂਬਾਰੇ ਰੋਂਦੀਆ ਂਦੁੱਖ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਿਨਰੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਠਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

10 ਯਹੋਵਾਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਪ੍ਰੇਤ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ।

11 ਮੁਰਦਾ ਬੰਦੇ, ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦੇ।

ਮੁਰਿਦਆ ਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਮਰਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕਦੇ।

12 ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ।
ਭੁੱਲੇ ਿਵੱਸਿਰਆ ਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਭਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ

ਕਰ ਸੱਕਦੇ।
13 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

14 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋਂ?

15 ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਸਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਝੱਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਾ।ਂ

16 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਸੀ
ਅਤੇ ਦੰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

17 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਚੀਸਾ ਂਅਤੇ ਦਰਦ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਚੀਸਾ ਂਅਤੇ ਦਰਦਾ ਂਨਾਲ ਡੁੱਬ

ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
18 ਅਤੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਿਪਆਿਰਆ ਂਨੂੰ

ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਿਸਰਫ਼ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ।

ਅਜ਼ਰਾਹਂੀ ਦੇ ਏਥਾਨ ਦਾ ਭਗਤੀ ਗੀਤ।

ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਗਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਉਸਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਗਾਵਾਗਂਾ।

2 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਰ
ਸਦੀਵੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਿਨਰੰਤਰ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਵਾਗਂ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।”
3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ

ਸੀ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

4 ‘ਦਾਊਦ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।’”

5 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਂ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

6 ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।
“ਦੇਵਿਤਆ”ਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਪਿਵੱਤਰ ਇਕੱਠ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਹਨ।

ਉਹ ਉਸਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਿਵੱਚ ਖੜਦੇ ਹਨ।
8 ਯਹੋਵਾਹ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ

9 ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਲਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆ ਂਤੂਫ਼ਾਨੀ ਲਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

10 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਜੂ ਨਾਲ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

11 ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਿਜਆ।

12 ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਜੀ।
ਤਾਬੋਰ ਅਤੇ ਹਰਮੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

13 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੱਤ ਹੈ।

14 ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹਨ।

15 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਯਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

16 ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

17 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

18 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੱਿਖਅਕ ਹੋ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ।

19 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾਇਆ।
ਮੈਂ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ।

20 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਲਈ ਤੱਿਕਆ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ।

21 ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।

22 ਵੈਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰਾ ਸੱਿਕਆ।
ਕਰੂਰ ਬੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸੱਕੇ ਸਨ।

23 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ,
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ

ਸਨ।
24 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਿਪਆਰ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਆਸਰਾ

ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।

25 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਰਆਵਾ ਂਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।

26 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਹੋ,
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋ।’

27 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

28 ਮੇਰਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।
ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

29 ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਹਨ।

30 ਜੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਔਲਾਦਾ ਂਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵਾਗਂਾ।

31 ਜੇ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਤੋਂੜਨਗੇ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਣਿਡੱਠ ਕਰਨਗੇ।

32 ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।
33 ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਾਗਂਾ।

34 ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਗਂਾ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਗਂਾ।

35 ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਗਂਾ।

36 ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ।
ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਸੂਰਜ ਰਿਹਣ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ।
37 ਇਹ ਚੰਨ ਵਾਗਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਾਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”
38 ਪਰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ
ਅਤੇ ਤੁਸਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

39 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।

40 ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਢਾਹ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਕਲ੍ਹੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੇ।

41 ਜੋ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਢਂੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ।

42 ਤੁਸਾ ਂਰਾਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਜੰਗ ਿਜੱਤਣ ਿਦੱਤੀ।

43 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੀਤੀ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਿਜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
44 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਤਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ।

45 ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਿਦੱਤੀ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ।

46 ਯਹੋਵਾਹ, ਇਹੀ ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ?
ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਣਗੌਿਲ੍ਹਆ ਂਕਰੋਂਗੇ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਰ ਸਦਾ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਬਲਦਾ ਰਹੇਗਾ?

47 ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਕੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ:
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।

48 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਜੀਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

49 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹ ਿਪਆਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ
ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ?

ਤੁਸਾ ਂਦਾਊਦ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੋਂਗੇ।

50 ਹੇ ਮਾਲਕ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ
ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆ ਂਪਾਸੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਰੀਆ ਂਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ

ਸੁਣਨੀਆ ਂਪਈਆ।ਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ।

52 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਸੀਸ ਿਦਉ।
ਆਮੀਨ ਫੇਰ ਆਮੀਨ।

ਚੌਥਾ ਭਾਗ

(ਜ਼ਬੂਰ 90-106)

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।

ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਰਹੇ ਹੋਂ।
2 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤਾ ਂਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਸਾਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਤੁਸੀਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਰਹੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਰਹੋਂਗੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

3 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੋ।
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ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਾਕ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।
4 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਨ।

5 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾ ਂਹੂੰਝ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਂ। ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਗਂ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਾ।ਂ

6 ਘਾਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਘਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

8 ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾ ਂਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਲੁਕਵਾ ਂਗੁਨਾਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

9 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਰ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸਰਗੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੁੱਕ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

10 ਇਹ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਜੀਵੀਏ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਇਹ ਉਮਰ 80 ਸਾਲਾ ਹੋ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ।

ਸਾਡੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਿਵਅਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਂਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹਨ।

ਿਫ਼ਰ ਅਚਾਨਕ, ਸਾਡੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਖਤਮ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਦੂਰ ਉੱਡ ਜਾਦਂੇ ਹਾ।ਂ

11 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

ਪਰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਡਰ ਅਤੇ ਆਦਰ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ
ਿਜੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ।

12 ਸਾਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉ ਿਕ ਸਾਡੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਿਕੰਨੀਆ ਂਛੋਟੀਆ ਂਹਨ
ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਸਆਣੇ ਬਣ ਸੱਕੀਏ।

13 ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਦਾ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਉ।
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਉੱਪਰ ਿਮਹਰ ਕਰੋ।

14 ਹਰ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦਉ।
ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਿਦਉ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਮਾਨਣ ਿਦਉ।

15 ਤੁਸਾ ਂਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆਂ
ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਿਦਉ।
16 ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਣ ਿਦਉ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ

ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਵੇਖਣ ਿਦਉ।

17 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਉਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੀਏ।

ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਧਦੇ ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਿਦੰਿਦਆ ਂਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਲੁਕਣ ਲਈ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਜਾ

ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
2 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਥਾਨ,

ਮੇਰਾ ਿਕਲ੍ਹਾ ਹੋ।
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ”

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਪੇ ਖਤਿਰਆ ਂਕੋਲੋਂ
ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।

4 ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਉੱਤੇ ਖੰਭ

ਿਖਲਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਧ।

5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਤੀਰਾ ਂਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ

ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦਾ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਦੁਿਪਹਰ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

7 ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਉਂਗੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ 10,000 ਸੈਨਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸੱਕਦੇ।

8 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਂਗੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
9 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

10 ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਥੇ
ਵੀ ਜਾਵੋਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਥਾ ਂਰੱਿਖਆ ਕਰਨਗੇ।

12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲੈਣਗੇ,
ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਪੱਥਰਾ ਂਉੱਤੇ ਨਾ ਵਜੇ।

13 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਰਾ ਂਅਤੇ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪਾ ਂਉੱਪਰ
ਤੁਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

14 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਚਾ ਲਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

15 ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪੁਕਾਰ
ਸੁਣਾਗਂਾ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇਵਾਗਂਾ।

16 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਲੰਮੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ।”

ਸਬਤ ਲਈ ਉਸਤਿਤ ਦਾ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਹੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਚੰਗੀ ਹੈ।

2 ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।

3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਸ ਤਾਰਾ ਂਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾ ਂਉੱਤੇ,
ਸਾਰੰਗੀਆ ਂਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰਬਾਬਾ ਂਉੱਤੇ ਸੰਗੀਤ ਬਜਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।

4 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸਾ ਂਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।

ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ
5 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਨੰੀਆ ਂਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਾਰ ਸਮਝਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹਨ।

6 ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆ ਂਵਰਗੇ ਮੂਰਖ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਮੂਰੱਖਾ ਂਵਰਗੇ ਹਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ।

7 ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਘਾਹ-ਫ਼ੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਜਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਨਰਾਰਥਕ ਗੱਲਾ ਂਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ

8 ਪਰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰੇ ਜਾਵੋਂਗੇ।
9 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਿਜਹੜੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

10 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਿਦਉਂਗੇ।
ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਸੰਗਾ ਂਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਨ੍ਹ ਵਰਗਾ ਹੋਵਾਗਂਾ।

ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਮਿਲਆ ਸੀ।

11 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ
ਉਹ ਮੋਟੇ ਝੋਿਟਆ ਂਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।
ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।

12 ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਗੇ ਹੋਏ ਲਬੋਨਾਨ ਦੇ ਸਰੂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ
ਵਰਗੇ ਹਨ।
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13 ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ੂਰ
ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ।

14 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ,
ਉਹ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

15 ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਹਨ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਸਤਰਾ ਂਵਾਗਂ ਪਿਹਨਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਹੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

2 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਿਵਤ ਰਹੇ ਹੋ।

3 ਯਹੋਵਾਹ, ਨਦੀਆ ਂਦਾ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਟਕਰਾਉਂਦੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਲਿਹਰਾ ਂਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰੀਲੀਆ ਂਹਨ।

4 ਸਾਗਰ ਦੀਆ ਂਟਕਰਾਉਂਦੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਲਿਹਰਾ ਂਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰੀਲੀਆ ਂਹਨ।
ਪਰ ਉੱਚਾ ਯਹੋਵਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

5 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮ ਸਦਾ ਲਈ ਬਣੇ ਰਿਹਣਗੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ, ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਦੰਡ

ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।
2 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਨਸਫ਼ ਹੋ।
ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਉ, ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।

3 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ?
ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ, ਯਹੋਵਾਹ।

4 ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ,
ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ੜਾ ਂਮਾਰਨਗੇ?

5 ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

6 ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਂਨੂੰ
ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਯਤੀਮ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।
7 ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦੇ ਕਾਰੇ ਕਰਿਦਆਂ

ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੀ

ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
8 ਮੰਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਕਦੋਂ ਿਸਖੋਂਗੇ?

ਤੁਸੀਂ, ਮੰਦੇ ਲੋਕੋ ਿਕੰਨੇ ਬੁੱਧੂ ਹੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਸੁਣ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਬਣਾਈਆ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਵੀ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆ,ਂ

ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਾਏਗਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਗਂੂ ਹਨ।

12 ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚਂ ਿਸੱਖਾਵੇਗਾ।

13 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਤਂ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਂਗੇ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤਂ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੰਦੇ
ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾਦਂੇ।

14 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਤਆਗੇਗਾ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।

15 ਫ਼ੇਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਆਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ।

16 ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ।

ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਿਜਹੜੇ
ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

17 ਅਤੇ ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ,
ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

18 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਿਡੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾ,ਂ
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਿਦੱਤਾ।

19 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਸਾ।ਂ
ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ

ਿਦੱਤਾ।
20 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਿਨਆਕਾਰਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਹ ਮੰਦੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
21 ਉਹ ਿਨਆਕਂਾਰ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

22 ਪਰ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।

23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਿਨਆਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਦਾ ਦੰਡ
ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਿਨਆਕਾਰਾ ਂਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਆਉ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੀਏ।
ਆਉ, ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਲਈ, ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਾਈਏ।
ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2 ਆਉ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ
ਆਉ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੀਤ ਗਾਈਏ।

3 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਹ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ “ਹੋਰਨਾ ਂਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆ”ਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ।
4 ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆ ਂਗੁਫ਼ਾਵਾ ਂਅਤੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਨ।
5 ਸਾਗਰ ਉਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਿਣਆ ਂਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।

6 ਆਉ, ਨੀਵੇਂ ਝੁਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ।
ਆਉ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੀਏ ਿਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।

7 ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਹਾਂ

ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ।
8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਿਜ਼ੱਦੀ ਨਾ ਬਣੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਬਾਹ ਿਵੱਚ ਸੀ,
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੂਥਲ ਅੰਦਰ ਮਾਸਾ ਿਵਖੇ ਸੀ।

9 ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰੱਖ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੱਿਖਆ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੇਖ ਿਲਆ, ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸਾ।ਂ

10 ਮੈਂ ਚਾਲ੍ਹੀਆ ਂਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸਬਰ ਨਾਲ ਿਰਹਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ, ‘ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ

ਿਦੱਤਾ।’
11 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਸਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਿਕ,
‘ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।’”

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਵੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਗੀਤ ਗਾਵੋ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।
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ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵੇ।
2 ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਗਾਵੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਉ।
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

3 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਕੰਨਾ ਗੌਰਵਮਈ ਹੈ।
ਹਰ ਥਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤਿਤ ਯੋਗ ਹੈ।
ਉਹ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ “ਦੇਵਿਤਆ”ਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਭਰਮ ਭਿਰਆ ਹੈ।

5 ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ “ਦੇਵਤੇ” ਿਵਅਰਥ ਹਨ।
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਵਰਗਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ।

6 ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਹਮਾ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰਾ ਂਿਵੱਚ ਹੈ।

7 ਪਿਰਵਾਰੋ ਅਤੇ ਕੌਮੋ ਉਸਤਿਤ ਦੇ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੋ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਵੋ।
9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਕਰੋ,

ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਂ।
10 ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦਉ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਂਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,
ਯਹੋਵਾਹ ਬੇਲਾਗ ਹੋਕੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।

11 ਹੇ ਅਕਾਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਹੇ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ।
ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦੀਆ ਂਿਕਲਕਾਰੀਆ ਂਮਾਰੋ।

12 ਹੇ ਖੇਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ।
ਹੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖੋ ਗਾਵੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ।

13 ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਂਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ।

ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਖੁਸ਼ ਹਨ।
2 ਘਨਘੋਰ ਬੱਦਲਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੰਿਗਆਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
3 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।

4 ਉਸਦੀ ਿਬਜਲੀ ਚਮਕ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੈ
ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

5 ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਰਬਤ ਮੋਮ ਵਾਗਂ ਿਪਘਲਦੇ ਹਨ।

6 ਹੇ ਸਵਰਗਾ, ਉਸਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸ।
ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਵੇਖਣ ਿਦਉ।

7 ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ “ਦੇਵਿਤਆ”ਂ ਬਾਰੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ “ਦੇਵਤੇ” ਝੁਕ ਜਾਵਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ।

8 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ।
ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਸਆਣੇ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।

9 ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਿਤਆ ਂ“ਦੇਵਿਤਆ”ਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੀਆ ਹੋ।

10 ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਦੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਬੁਰੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

11 ਨੇਕ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ।
12 ਚੰਗੇ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ।
ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

ਉਸਤਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾ ਂਗੀਤ ਗਾਵੋ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਸਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸੱਜੀ ਬਾਹਂ ਨੇ
ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਫ਼ੇਰ ਿਜੱਤ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸ਼ਾਈ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਿਗਆਈ ਦਰਸਾਈ।

3 ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੀ।
4 ਹੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਬਤ ਗਜਾਉ।
ਛੇਤੀ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

5 ਹੇ ਰਬਾਬ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ।
ਰਬਾਬ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ, ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ।

6 ਨਰਿਸੰਘੇ ਅਤੇ ਵੰਝਲੀਆ ਂਵਜਾਉ,
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰੋ।

7 ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚਲੇ
ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਗਾਉਣ ਿਦਉ।

8 ਹੇ ਨਦੀਉ ਤਾਲੀਆ ਂਵਜਾਉ।
ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਗੀਤ ਗਾਵੋ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਵੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਕੇ ਦੁਨੀਆ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਚੰਿਗਆਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਿਦਉ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਕਰੂਬੀਆ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਵਾਗਂ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਿਦਉ।

2 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਹੈ।

3 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਮ ਭਿਰਆ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।

4 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਿਗਆਈ ਬਣਾਈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਿਨਆ ਂਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਿਲਆਦਂੀ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਚਰਨਾ ਂਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ।

6 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਜਕ ਸਨ।
ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਕਾਿਰਆ

ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ ਿਵੱਚੋਂ ਬੋਿਲਆ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੇਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

8 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਵਾਸਤੇ ਦੰਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

9 ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ,
ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਿਸਜਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਵੱਤਰ।

ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਗੀਤ।

ਹੇ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ।
2 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਦਆ ਂਖੁਸ਼ ਹੋ।
ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੀਤਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆ।

3 ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
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ਉਸ ਨੇ ਅਸਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾ,ਂ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਹਾ।ਂ

4 ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ।
ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ।
ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਸਦੀਵੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਮੈਂ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂਾ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਗਂਾ।

2 ਮੈਂ ਹੁਿਸ਼ਆਰੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਗਂਾ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਵੋਂਗੇ?

3 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੋਧੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।

4 ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।

5 ਜੇ ਕੋਈ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਦਆਗਂਾ।

ਮੈਂ ਘਮੰਡੀਆ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਿਜਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਦੂਸਿਰਆ ਂਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹਨ।

6 ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਵਾਗਂਾ।
ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਸੱਕਦੇ

ਹਨ।
7 ਮੈਂ ਝੂਿਠਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਝੂਿਠਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣ ਿਦਆਗਂਾ।

8 ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

ਇੱਕ ਦੁੱਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਿਨਮਾਣਾ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ।
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ।

2 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜੋ ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ
ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹਾ।ਂ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ
ਿਦਉ।

3 ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਧੂੰਏ ਦੇ ਵਾਗਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।

4 ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਦਂੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸੁੱਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਘਾਹ ਵਰਗਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਦਾ ਂਹਾ।ਂ

5 ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਘਟ ਿਰਹਾ ਹੈ।
6 ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਉੱਲੂ ਵਾਗਂ ਇੱਕਲਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਲੂ ਵਾਗਂ ਇੱਕਲਾ ਹਾ ਂਜੋ ਖੰਡਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

7 ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਮੈਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀ ਵਾਗਂ ਹਾ।ਂ

8 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

9 ਮੇਰੀ ਮਹਾ ਉਦਾਸੀ ਹੀ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ।

10 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ।
ਤੁਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਉਤਾਹਾ ਂਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।

11 ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਆਥਣ ਦੇ ਲੰਿਮਆ ਂਪਰਛਾਿਵਆ ਂਵਾਗਂ ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਵਾਲੀ
ਹੈ।

ਮੈਂ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਘਾਹ ਵਾਗਂ ਹਾ।ਂ
12 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੋਂਗੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ।

13 ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋਂ ਗੇ ਅਤੇ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਿਦਉਂਗੇ।
ਵਕਤ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਯੋਨ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋਂਗੇ।

14 ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਸੀਯੋਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

15 ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰਨਗੇ।

16 ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ੇਰ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵੇਖਣਗੇ।

17 ਪਰਮੇਸੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੇਗਾ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

18 ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਿਲਖੋ।
ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਗੇ।

19 ਯਹੋਵਾਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਠਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇਗਾ।
20 ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀਵਾਨਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੇਗਾ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੀ ਸੀ।

21 ਫ਼ੇਰ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।
ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਗੇ।

22 ਕੌਮਾ ਂਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆਂ
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ

23 ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

24 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮਰਨ ਿਦਉ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਜਵਾਨ ਹਾ।ਂ

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੋਂਗ਼ੇ।
25 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਦੁਨੀਆ ਂਸਾਜੀ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

26 ਦੁਨੀਆ ਂਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੋਂਗੇ।
ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਵਾਗਂ ਹੰਡ ਜਾਵਣਗੇ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਂਨੂੰ ਕੱਪਿੜਆ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਬਦਲ ਿਦਉਂਗੇ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ।

27 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੋਂਗੇ।

28 ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣਗੇ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਲਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਹੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ।
ਮੇਰੇ ਿਜਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗੋ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ

ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
2 ਹੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ।
ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੈ।

3 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਯਾਵਾਨ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਉੱਤੇ ਦਯਾਵਾਨ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਿਜੰਦ ਨੂੰ ਕਬਰ ਪਾਸੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਫ਼ੇਰ ਬਾਜ ਵਾਗਂ ਜਵਾਨ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਬੇਲਾਗ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਆ ਂਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤੇ

ਹਨ।
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7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਿਸੱਖਾਏ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਦਖਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ

ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
8 ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾਵਾਨ ਅਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਹ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ
ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ।

10 ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸਦੇ ਅਸੀਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਾ।ਂ

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਲਈ ਿਪਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨੰਾ ਉੱਚਾ ਹੈ
ਿਜੰਨਾ ਧਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਚਾ ਹੈ।

12 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਇਨੇੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ ਹਨ
ਿਜੰਨਾ ਪੱਛਮ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਦਆਲੂ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਉੱਤੇ ਦਯਾਲੂ ਹੁੰਦਾ

ਹੈ।
14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਖਾਕ ਤੋਂ ਸਾਜੇ ਗਏ ਸਾ।ਂ

15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਛੋਟੀਆ ਂਹਨ।
ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀਆ ਂਉਮਰਾ ਂਘਾਹ ਵਰਗੀਆ ਂਹਨ।

16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਨੱਕੇ ਜੰਗਲੀ ਫ਼ੁੱਲ ਵਰਗੇ ਹਾ,ਂ ਉਹ
ਫ਼ੁੱਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੇਰ ਗਰਮ ਹਵਾ ਵੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੁੱਲ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਛੇਤੀ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸੱਕੋਂਗੇ ਿਕ ਫ਼ੁੱਲ ਿਕੱਥੇ ਉੱਿਗਆ ਸੀ।

17 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ

ਰਹੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਭਲਾ

ਕਰੇਗਾ।
18 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਾਰ ਉੱਤੇ

ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤਖਤ ਸਵਰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

20 ਹੇ ਦੂਤੋਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ। ਹੇ ਦੂਤੋਂ,
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਸਪਾਹੀ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

21 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਉ ਸਮੂਹ ਸੈਨਾਉ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

22 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਰ ਥਾ ਂਹਰ ਸ਼ੈਅ ਬਣਾਈ। ਯਹੋਵਾਹ ਹਰ ਜਗ਼੍ਹਾ ਹਰ ਸ਼ੈਅ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ।

ਹੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ।
ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ।
2 ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪਿਹਨਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਪਿਹਨਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਾਗਂ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ।

ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਬੱਦਲਾ ਂਦੀ ਰੱਥ ਵਾਗਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਖੰਬਾ ਂਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।

4 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਗਂ
ਅਤੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸਾ ਂਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆ ਂਬੁਿਨਆਦਾ ਂਉੱਤੇ ਉਸਾਿਰਆ।
ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।

6 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਵਾਗਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ ਸੀ।
7 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਭੱਿਜਆ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਗਜੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ

ਉੱਿਠਆ।
8 ਪਾਣੀ ਪਰਬਤਾ ਂਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਵਾਦੀਆ ਂਵੱਲ ਵਿਗਆ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆ ਂਸਨ।

9 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾ ਂਲਈ ਹਦ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ,
ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ।

10 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਸ਼ਿਮਆ ਂਤੋਂ ਨਦੀਆ ਂਵੱਲ ਵਗਣ ਲਾ ਿਦੰਦੇ
ਹੋ।

ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵੱਗਦਾ ਹੈ।
11 ਨਦੀਆ ਂਸਮੂਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ।
ਅਵਾਰਾ ਖੋਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

12 ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਲਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀ ਟਿਹਣੀਆ ਂਿਵੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੇਠਾ ਂਪਹਾੜਾ ਂਉੱਪਰ ਵਰੱਖਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆ ਂਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਦੀ ਹਰ

ਸ਼ੈਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।
14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਘਾਹ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੌਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ
ਉਹ ਪੌਦੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਰਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

16 ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜ਼ਇਦਾਦ ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਬੀਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਦੰਦਾ

ਹੈ।
17 ਪੰਛੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬਗਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

18 ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਜੰਗਲੀ ਬਕਿਰਆ ਂਦੇ ਘਰ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆ ਂਚੱਟਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾ ਂਲਈ ਚੱਟਾਨਾ ਂਹੀ ਛੁਪਣਗਾਹਾਂ

ਹਨ।
19 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ

ਿਤਉਹਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ ਕਦੋਂ ਛੁਪਣਾ ਹੈ।

20 ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਣਾਇਆ
ਉਹ ਸਮਾ ਂਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

21 ਸ਼ੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਹਾੜਦੇ ਹਨ
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੰਦਾ

ਹੈ।
22 ਫ਼ੇਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘੋਰਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾਦਂੇ

ਹਨ।
23 ਫ਼ੇਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

24 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾ ਂਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸਾ ਸਾਜੀਆ ਂਸਨ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਆਣਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾ।ਂ

25 ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋ।
ਇਹ ਿਕੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਨੇਕਾ ਂਜੀਵ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ
ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਣਿਗਣਤ ਜੀਵ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

26 ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਲਵਯਾਥਾਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਜਆ,
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।

27 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।
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28 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਜੀਵਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨਾ ਂਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੱਜ ਜਾਣ

ਤੀਕ ਖਾਣ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।
29 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

30 ਪਰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ।
ਉਹ ਿਸਹਤਮੰਦ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾ ਂਨਕੋਰ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

31 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਸਦਾ ਲਈ ਚਮਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਜੀਆ ਂਹਨ।

32 ਯਹੋਵਾਹ ਿਸਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਂਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਧੂੰਆ ਂਉੱਠਣ ਲੱਗੇਗਾ।

33 ਮੈਂ ਉਮਰ ਭਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਵਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

34 ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਆਖੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਕਰਨਗੇ।

ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ
35 ਪਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਿਦਉ।
ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਿਦਉ।

ਹੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ।
ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

2 ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵੋ।
ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਗਾਵੋ ਉਸ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

3 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗੋ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕੋ।

5 ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਸ਼ਿਮਆ ਂਅਤੇ ਿਸਆਣੇ ਿਨਆਇਂਆ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ।
6 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।

7 ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ।
ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹਜ਼ਾਰਾ ਂਪੀੜੀਆ ਂਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

10 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਨੇਮ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਰੀ

ਰਹੇਗਾ।
11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਉਦੋਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ
ਛੋਟਾ ਸੀ।

ਉਹ ਅਜੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਕਤ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਕੌਮਾ,ਂ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ।

14 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੱਤੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਚਤਾਵਨੀ

ਿਦੱਤੀ।
15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਿਦਉ।

ਮੇਰੇ ਨਬੀਆ ਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ।”
16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਕਾਲ ਭੇਿਜਆ।
ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

17 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਵਾਗਂ ਵੇਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ।
18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

19 ਯੂਸੁਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਆਖੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹੋਈਆ ਂਸਨ।

ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਿਸੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਸਹੀ ਸੀ।
20 ਇਸ ਲਈ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ।

21 ਉਸ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕੀਤੀ

22 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ
ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ।

23 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ,
ਯਾਕੂਬ ਹੈਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।

24 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਗਆ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ।

25 ਇਸ ਲਈ ਿਮਸਿਰਆ ਂਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਉਂਤਾ ਬਣਾਈਆ।ਂ
26 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ।

27 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੂਸਾ
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਵਾਏ।

28 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਭੇਿਜਆ
ਪਰ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

29 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਮਰ ਗਈਆ।ਂ

30 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਡੱਡੂਆ ਂਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ।
ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੌਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਡੱਡੂ ਹੀ ਡੱਡੂ ਸਨ।

31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆ ਂਅਤੇ ਿਪਸੂ ਆ ਗਏ।
ਉਹ ਹਰ ਥਾ ਂਫ਼ੈਲ ਗਏ।

32 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗਿੜ੍ਹਆ ਂਦੀ ਵਰੱਖਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾ ਂਿਬਜਲੀ ਿਡੱਗੀ।

33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਵੇਲਾ ਂਦੇ ਅੰਜੀਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਰੁੱਖ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

34 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਿਟੱਡੇ ਆ ਪਏ
ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ।

35 ਿਟਡੀ ਦਲ ਨੇ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਿਟਿਡਆ ਂਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਖਾ ਲਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖੇਤਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਖਾ ਲਈਆ।ਂ

36 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪਿਹਲੋਠਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ।

37 ਿਫ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਲਆ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਚਾਦਂੀ ਲੈ ਗਏ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ ਸਨ।

38 ਿਮਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਜਾਿਂਦਆ ਂਤੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ,
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।

39 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਬਲ ਬੱਦਲ ਵਾਗਂ ਿਵਛਾ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ

ਅਗਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
40 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਭੋਜਨ ਮੰਿਗਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਟੇਰੇ ਿਲਆਦਂੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਿਦੱਤੀ।
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41 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਛੱਡਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ
ਆਇਆ।

ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗਣ ਲੱਗੀ।
42 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੇਵਕ ਅਬਰਾਹਾਮ

ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
43 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ।
ਲੋਕੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਗਏ।

44 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀਂ ਰਿਹ
ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਮਲੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਸੀ।

45 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ?
ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨੇਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸੱਕਣ।
ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਿਤਤ ਕਰੋ!
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸਦੀਵੀ ਹੈ।

2 ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਕੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।

3 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

4 ਯਹੋਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ
ਰੱਖਣਾ।

ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ।
5 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਸਾਝਂੀਆ ਂਕਰਨ ਿਦਉ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਿਦਉ।
ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਿਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਿਦਉ।

6 ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ

7 ਯਹੋਵਾਹ, ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਸ਼ਿਮਆ ਂਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਸੱਖਾਇਆ।

ਉੱਥੇ, ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਕੰਢੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

8 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾ

ਿਲਆ।
9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਿਗਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ

ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਾਰੂਥਲ ਵਾਗਂ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ।
10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਚ ਸੱਿਕਆ।

12 ਫ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਗਾਈ।

13 ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ।
14 ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲਗੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੀਆਬਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰੱਖ ਕੀਤੀ।

15 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਮੰਗੀਆ ਂਸਨ।

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ।
16 ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਜਕ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਈਰਖਾਲੂ ਹੋ ਗਏ।
17 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਈਰਖਾਲੂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ।
ਧਰਤੀ ਿਤੜਕ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਥਾਨ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ।
ਤਾ ਂਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ, ਧਰਤੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਨਗਲ

ਿਲਆ।
18 ਫ਼ੇਰ ਅੱਗ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ।
ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।

19 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹੋਰੇਬ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ।

20 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਮਾਮਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਘਾਹ ਖਾਣੇ ਬਲਦ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਦਲੇ ਵਟਾ ਿਦੱਤਾ।

21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ।
ਉਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਿਜਸਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ

ਸਨ।
22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੈਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ ਸਨ,
ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਭਰਮ ਭਰੀਆ ਂਸਨ।

23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਰਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਿਲਆ।
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

24 ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ
ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

25 ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ।

26 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਮਰਨਗੇ।
27 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਔਲਾਦਾ

ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ

ਿਖੰਡਾ ਦੇਵੇਗਾ।
28 ਫ਼ੇਰ ਬਾਲ ਿਪਓਰ ਦੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਾਲ ਦੀ

ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਾਅਵਤਾ ਂਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ

ਸਿਤਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਆ ਂਖਾਧੀਆ।ਂ
29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।
30 ਪਰ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ।

31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ।

32 ਮਰੀਬਾਹ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹੋ ਗਏ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੂਸਾ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ।

33 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਇਸ ਲਈ ਮੂਸਾ ਿਬਨ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਬੋਿਲਆ।

34 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਿਦਆ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ।

ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ।
35 ਉਹ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਲ-ਿਮਲ ਗਏ।
ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ।

36 ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੰਦਾ ਬਣ ਗਏ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ

ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ।
37 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

38 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।
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ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਿਦੱਤੀ।

39 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਗੁਨਾਹਾ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਹੋ
ਗਏ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾ ਸਨ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਹੋਰ ਲੋਕੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

40 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ।

41 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ।

42 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਜਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

43 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਨੇਕਾ ਂਵਾਰੀ ਬਚਾਇਆ।
ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ

ਲੱਗੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਬਦੀਆ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ

44 ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ।

45 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ।
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

46 ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਦਯਾਵਾਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।

47 ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਦਂਾ

ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ ਸੱਕੀਏ।
ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਗਾ ਸੱਕੀਏ।

48 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਰਹੇਗਾ।

ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਮੀਨ!”
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

ਪੰਜਵਾ ਂਭਾਗ
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ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਸਦੀਵੀ ਹੈ।

2 ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਇਹੀ
ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।
3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ

ਇਕੱਿਠਆ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆਇਆ।

4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਸੁੱਕੇ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਭਟਕਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਰਿਹਣ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ।

5 ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਿਪਆਸੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

6 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਰਿਹਣਾ ਸੀ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਮਤਕਾਰਾ ਂਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰੋ।

ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਸੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਿਤ੍ਰਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ।
10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੈਦ ਦੀਆ ਂਸਲਾਖਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਹਨੇਰਮਈ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਸਨ।

11 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਸਨ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਖੀਆ ਂਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੇ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਮਲਾ ਂਬਦਲੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ।

ਉਹ ਿਥੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ।
ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

13 ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ।

14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਨੇਰਮਈ ਕੋਠੜੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬੇੜੀਆ ਂਤੋੜ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

15 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਮਤਕਾਰਾ ਂਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰੋ।

ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
16 ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ

ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਤਾਬਂੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਦੀਆ ਂਸਲਾਖਾ ਂਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ

ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
17 ਕੁਝ ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਿਜਉਣ ਦੇ ਪਾਪੀ ਢੰਗਾ ਂਕਾਰਣ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ।
18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

19 ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।

ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ।
20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਰੋਗ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਗਏ।

21 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਮਤਕਾਰਾ ਂਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰੋ।

ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
22 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ

ਚੜ੍ਹਾਵੋ।
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

23 ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ਼ਤੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਿਗਆ।

24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੇਖ ਿਲਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗਣ ਲਗੀ।
ਲਿਹਰਾ ਂਉੱਚੀਆ ਂਤੋਂ ਉੱਚੀਆ ਂਹੋ ਗਈਆ।ਂ

26 ਲਿਹਰਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।

ਤੂਫ਼ਾਨ ਇਨੰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹੌਁਸਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ।
27 ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਂਵਾਗਂ ਕੰਬਕੇ ਿਡੱਗ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜਹਾਜ਼ੀ ਕਲਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

28 ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ।

ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ।
29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਲਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

30 ਜਹਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ ਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਤਂ ਸੀ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾ ਂਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
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31 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਮਤਕਾਰਾ ਂਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰੋ।

ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੀਤੇ।
32 ਮਹਾ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਉਦੋਂ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਿਮਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਦੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚਸ਼ਿਮਆ ਂਨੂੰ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

34 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਰੀ
ਿਵਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਿਕਉਂ? ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕਾਰਣ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
35 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ

ਤਲਾਵਾ ਂਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਾ ਿਦੱਤੇ।

36 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਸ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾ ਿਲਆ।

37 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਕੀਤੀ।
38 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਧਣ

ਫ਼ੁਲਣ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ।

39 ਹਾਦਿਸਆ ਂਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਕਾਰਣ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ।

40 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਿਦੱਤੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਅਵਾਰਾ ਭਟਕਣ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ

ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ।
41 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁੱਖਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ

ਿਲਆ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਵੱਡੇ ਇੱਜੜ ਵਾਗਂ ਹਨ।

42 ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ।
ਪਰ ਮੰਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ

ਆਖਣ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ
ਿਦਲ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ
2 ਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰੰਗੀ ਜਾਗੋ,

ਆਉ ਆਪਾ ਂਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ।
3 ਯਹੋਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਕੌਮਾ ਂਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂੇ।
ਅਸੀਂ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂੇ।

4 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਰ ਆਕਾਸ਼ਾ ਂਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬੱਦਲ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਹੈ।
5 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਵਰਗਾ ਂਦੇ ਿਸ਼ਖਰਾ ਂਤੱਕ ਉੱਠੋ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇਖਣ ਦੇਵੋ।

6 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ
ਸੱਕੇ।

ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ
ਵਰਤੋਂ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ:
“ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਿਜੱਤਾਗਂਾ ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਗਂਾ!

ਮੈਂ ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਵੰਡ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਕੋਥ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ।

8 ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੀ ਢਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਡੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।

9 ਮੋਆਬ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਲਈ ਿਪਆਲਾ ਹੋਣਗੇ।

ਅਦੋਮ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਾਗਂਾ।”

10 ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਿਕਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੋ!

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ!
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ।

12 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ!

ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ!
13 ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ!

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।
2 ਬਦਕਾਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

3 ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਬਨਾ ਕਾਰਣ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

4 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

5 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ।

6 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਲਈ ਦੰਡ ਿਦਉ।
ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਵੋ।

7 ਮੁਨਸਫ਼ ਨੂੰ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਿਦਉ ਿਕ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਬਨਾਉਣ
ਿਦਉ।

8 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਣ ਿਦਉ।
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਿਮਲਣ ਿਦਉ।

9 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਯਤੀਮ ਬਣਾ ਿਦਉ।
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਵਧਵਾ ਬਣਾ ਿਦਉ।
10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਘਰ ਖੁਸ ਜਾਵੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਜਾਣ।

11 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸਦਾ ਉਹ ਸਭ ਲੈ ਲੈਣ, ਿਜਸਦਾ ਉਹ
ਕਬਜ਼ੇ ਦਾਰ ਹੈ।

ਅਜਨਬੀ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਲੈ ਜਾਣ।
12 ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ

ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

13 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉ।
ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਉੱਤੋਂ ਿਮਟਾ ਲੈਣ ਿਦਉ।

14 ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਯਾਦ
ਹਨ।

ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਮਟੇ।
15 ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਨਾਹਾ ਂਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ।
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭੁੱਲਾਉਣ

ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
16 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਬਦਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ

ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਿਨਮਾਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਖੜੀਆ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ
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17 ਉਸ ਬਦਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰਾ ਂਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਣ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮੰਦਾ ਹੋਣ ਿਦਉ।

ਉਸ ਬਦਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਮੰਿਗਆ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਉ।

18 ਸਰਾਪ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ।
ਿਜਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇ।

ਉਸ ਦੇ ਿਪੰਡੇ ਉਤਲਾ ਤੇਲ
ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇ।

19 ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਿਦਉ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਲੇ
ਲਵੇਟਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ।

ਸਰਾਪਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੋਣ ਿਦਉ।
20 ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ

ਕਰੇਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਹੋ ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ

ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
21 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ

ਕਰੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਕੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।

22 ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਿਨਤਾਣਾ ਆਦਮੀ ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦਾਸ ਹਾ,ਂ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਟੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

23 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ
ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਪੱਸੂ ਵਰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਝਾੜਕੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਹੋਵੇ।

24 ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਘਟ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

25 ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

26 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਉ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।

27 ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੀ

ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
28 ਉਹ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉ।
ਫ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਗਂਾ।

29 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਿਦਉ!
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਕੁੜਤੇ ਵਾਗਂ ਪਿਹਨਣ ਿਦਉ।

30 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾ ਂਅੱਗੇ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗਰੀਬਾ ਂਲਈ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਨਆ ਂਿਮਲੇ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ

ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ”
2 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਫ਼ੁੱਲਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਯੋਨ,

ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ

ਿਵੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੋਂਗੇ।
3 ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸ੍ਵੈਂ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਕਰਨਗੇ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋਂਗੇ।

ਉਹ ਖਾਸ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਅਿਮ੍ਰਤ ਵੇਲੇ ਆ ਿਮਲਣਗੇ

ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਿਜਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ,

“ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਜਕ ਹੋ –
ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜਾਜਕ ਮਲਿਕ-ਿਸਦਕ ਸੀ।”

5 ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਹੋਰਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਮਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ।
ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਂਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਵਛ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ।

7 ਰਾਜਾ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਜੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2 ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਲੋਕੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਮੰਗਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਿਮਲਦੀਆਂ

ਹਨ।
3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਨੇਕੀ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।

4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੈ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰਾਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਾ ਂਨੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ ਉਸ ਦੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾ ਿਦੱਤਾ

ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ।
7 ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪਮਰੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਥਰ ਰਿਹਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਨ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਰੀ

ਰਹੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।

10 ਿਸਆਣਪਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣੇ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!

ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2 ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਔਲਾਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

3 ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ।

4 ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਗਂ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ੁਭ, ਿਮਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੈ।

5 ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਿਮਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਖ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਬੇਲਾਗ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।

6 ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

7 ਉਹ ਮਾੜੇ ਸਮਾਚਾਰਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਦ੍ਰੜ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

8 ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਦ੍ਰੜ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

9 ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਲ੍ਹਿਦਲੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨੇਕੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ।
10 ਬਦਚਲਣ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚਣਗੇ, ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਬਦਚਲਣ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ ਿਜਸਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਬੁਰੀ

ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕੋ, ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

2 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
3 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਉੱਗਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਤੱਕ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇ ਿਜੱਥੇ ਸੂਰਜ ਜਾ ਿਛਪਦਾ

ਹੈ।
4 ਯਹੋਵਾਹ ਸਭ ਕੌਮਾ ਂਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰਾ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ।

5 ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਚੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ।

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨੰਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾ ਂਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੱਕੀਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖਾਕ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੰਗਿਤਆ ਂਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

8 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਆਗੂ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

9 ਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਿਮਸਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
2 ਯਹੂਦਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਬਣ ਿਗਆ।

ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਬਣ ਗਈ।
3 ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਿਗਆ।
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਨੱਸ ਪਈ।

4 ਪਰਬਤ ਭੇਡੂਆ ਂਵਾਗਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ,
ਪਹਾੜੀਆ ਂਲੇਿਲਆ ਂਵਾਗਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀਆ।ਂ

5 ਹੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਨੱਿਸਆ ਸੀ?
ਯਰਦਨ ਨਦੀਏ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਿਕਉਂ ਨੱਸੀ ਸੀ?

6 ਪਹਾੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਡੂਆ ਂਵਾਗਂ ਿਕਉਂ ਨੱਚੇ ਸੀ?
ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਿਲਆ ਂਵਾਗਂ ਿਕਉਂ ਨੱਚੀਆ ਂਸੀ?

7 ਮਾਲਕ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਿਹੱਲ ਗਈ ਸੀ।
8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਖਤ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ

ਬਣਾਇਆ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇੱਜ਼ਤ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਆਰ ਕਾਰਣ

ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਸਾ।ਂ
2 ਕੌਮਾ ਂਹੈਰਾਨ ਿਕਉਂ ਹੋਣ ਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ।
3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ

ਪਸੰਦ ਹੈ।
4 ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਿਸਰਫ਼ ਬੁੱਤ ਹਨ।
ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਥਾ ਂਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾ ਂਹਨ, ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਤਾ ਂਹਨ, ਪਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੀਆ।ਂ

6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੰਨ ਤਾ ਂਹਨ, ਪਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨੱਕ ਤਾ ਂਹਨ, ਪਰ ਸੁੰਘ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ।

7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਤਾ ਂਹਨ, ਪਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਤਾ ਂਹਨ, ਪਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਗਲੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲ ਸੱਕਦੀ।

8 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

9 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਢਾਲ ਹੈ।

10 ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਢਾਲ ਹੈ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਚੇਿਲਉ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਢਾਲ ਹੈ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਅਸਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਅਸਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਿਡਆ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ।
14 ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ

ਦੇਵੇਗਾ।
15 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ।

16 ਸਵਰਗ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਦੱਤੀ।

17 ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

18 ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਗਂੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!
ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
2 ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
3 ਮੈਂ ਤਾ ਂਮਰ ਹੀ ਚੱਿਲਆ ਸਾ।ਂ
ਮੌਤ ਦੇ ਰੱਸੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਤਣ ਗਏ ਸਨ।

ਕਬਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਸਾ।ਂ

4 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਿਰਆ।
ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ!”

5 ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਦਯਾਵਾਨ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੈ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਬੇਸਹਾਿਰਆ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਿਨਆਸਰਾ ਸਾ ਂਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ।

7 ਹੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਜਾ!
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।

8 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਰੋਕੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

9 ਮੈਂ ਿਜਉਂਿਦਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਗਂਾ।
10 ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਸੀ,
“ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ!ਂ”

11 ਹਾ,ਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾ ਂਅਤੇ ਆਿਖਆ ਸੀ,
“ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਝੂਠੇ ਹਨ!”

12 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

13 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਿਪਆਲਾ ਭੇਟ ਕਰਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਾਗਂਾ।

14 ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੰਿਦਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਗਂਾ।
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15 ਯਹੋਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਯਹੋਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਾ।ਂ
16 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾ,ਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਹਲੇ ਗੁਰੂ ਸੀ।

17 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭੇਟ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਗਂਾ।

18 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਗਂਾ।

19 ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਉ ਕੌਮੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰਉ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਰਹੇਗਾ!

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
2 ਇਸਰਾਏਲ ਆਖ,

“ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ!”
3 ਜਾਜਕੋ ਆਖੋ,
“ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ!”

4 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕੋਂ ਆਖੋ,
“ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ!”

5 ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਸਾ ਂਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ
ਕੀਤੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
6 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਗਂਾ।
ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।

7 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਹਾਰਿਦਆ ਂਵੇਖਾਗਂਾ।

8 ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

9 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

10 ਅਨੇਕਾ ਂਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਸੀ।
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।

11 ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੇਿਰਆ,
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

12 ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆ ਂਵਾਗਂ ਘੇਿਰਆ।
ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਟ-ਲਟ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਵਾਗਂ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
13 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ

ਿਦੱਤਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

14 ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

15 ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਘਰੀਂ ਫ਼ਿਤਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਫ਼ੇਰ ਦਰਸਾਈ ਹੈ।

16 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਜੱਤ ਿਵੱਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ।

17 ਮੈਂ ਜੀਵਾਗਂਾ, ਮਰਾਗਂਾ ਨਹੀਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸਾਗਂਾ।

18 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

19 ਸ਼ੁਭ ਦਰਵਾਿਜਉ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੋ,

ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਗਂਾ।
20 ਉਹ ਦਰਵਾਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

21 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
22 ਉਹ ਪੱਥਰ ਿਜਸਦੀ ਉਸਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੀਂਹ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣ

ਿਗਆ ਸੀ।
23 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਿਵਸਮਾਦ ਭਰੀ ਹੈ।

24 ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿਦਨ ਹੈ।
ਆਉ ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਏ!

25 ਲੋਕਾ ਂਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਸਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ!
26 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ।”

ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ
ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

27 ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦਉ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗਾ ਂਉੱਤੇ

ਲੈ ਚੱਲੋ।”
28 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

29 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਅਲਫ਼

ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

2 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼
ਹਨ।

ਉਹ ਸਲਾਹ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
3 ਉਹ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

4 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸਾ ਂਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੰਨਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ।

5 ਜੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਾਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ।
6 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਾਗਂਾ।

7 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰ ਸੱਕਾਗਂਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਾਗਂਾ।

8 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਾਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੋ।

ਬੇਥ

9 ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਿਦਆ,ਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਿਕਵੇਂ ਿਜਉਂ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?

10 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਦਾ ਅਿਧਐਨ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਿਕਉ? ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕਾ।ਂ

12 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈਂ,
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਿਸੱਖਾ।

13 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਆਣੇ ਿਨਆਿਂ◌ਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ।
14 ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ
ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲਾ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਜ਼ਬੂਰ 116:15 434 ਜ਼ਬੂਰ 119:15



ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾ।ਂ
16 ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮ ਪਸੰਦ ਹਨ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਗਂਾ।

ਿਗਮਲ

17 ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚੰਗਾ ਰਿਹ।
ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਿਜਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾ।ਂ

18 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲ੍ਹ ਿਦਉ।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਿਦਉ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਮਤਕਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਿਦਉ ਜੋ ਤੁਸਾ ਂਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

19 ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜਨਬੀ ਸਾ।ਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨਾ ਛੁਡਾਉ।

20 ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਆਇਂਆਂ
ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ

21 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਬੁਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
22 ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੋ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਹੈ।

23 ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਿਲਆ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮਾ ਂਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

24 ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਦਾਲਥ

25 ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦਉ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦਉ।

26 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੁਸਾ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਿਸੱਖਾਉ।

27 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾ ਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਿਦਉ।

28 ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਥਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹਾ,ਂ
ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਿਦਉ।

29 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਜਉਣ ਦੇਵੋ।
ਆਪਣੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰੋ।

30 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ
ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਆਣੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾ।ਂ
31 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ।
ਮੈਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

32 ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਾਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੇ

33 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵੋ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਾਗਂਾ।

34 ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਮੰਨਾਗਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੰਨਾਗਾ।

35 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕਰੋ।
ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

36 ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਬਜਾਇ ਇਸਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵਾ?ਂ

37 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਿਨਰਾਰਥਕ ਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਿਦਉ।
ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

38 ਉਹੀ ਕਰੋ ਿਜਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਨ।

39 ਯਹੋਵਾਹ, ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਉ ਿਜਸਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਆਣੇ ਿਨਆ ਂਸ਼ੁਭ ਹਨ।

40 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦਉ।

ਵਾਉ

41 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਉ।
ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

42 ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਯਹੋਵਾਹ।

43 ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸੱਚੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਿਦਉ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਆਣੇ ਿਨਆਇਂਆ ਂਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

44 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਾਗਂਾ।
45 ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਖਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

46 ਮੈਂ ਰਾਿਜਆ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

47 ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

48 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਾਗਂਾ।

ਜ਼ਾਇਨ

49 ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸਾ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਬੁਨ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।

50 ਮੈਂ ਦੁੱਖੀ ਸਾ,ਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਿਜਉਣ ਿਦੱਤਾ।

51 ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਨਰੰਤਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਿਕਆ।
52 ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਆਣੇ ਿਨਆ ਂਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਆਣੇ ਿਨਆ ਂਮੈਨੂੰ ਸੁਕੂਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

53 ਮੈਂ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਿਰਆ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਤੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨੋਂ  ਹਟਿਦਆ ਵੇਿਖਆ।

54 ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਗੀਤ ਹਨ।
55 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

56 ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵਾਪਰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਮੰਨਦਾ ਹਾ।ਂ

ਹੇਥ

57 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼
ਹੈ।

58 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸਾ ਂਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

59 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਿਚਆ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਪਆ।

60 ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮੁਿੜਆ, ਿਬਨ ਦੇਰ ਕੀਿਤਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਲ
ਮੁਿੜਆ।

61 ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨਹੀਂ ਭੁੱਿਲਆ, ਯਹੋਵਾਹ।

62 ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਿਨਆਵਂਾਂ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਹਾ।ਂ
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63 ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੀਤ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੀਤ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

64 ਯਹੋਵਾਹ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਿਸੱਖਾਉ।

ਟੇਥ

65 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਤੁਸਾ ਂਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

66 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਿਸਆਣੇ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

67 ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹਾ।ਂ

68 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਿਸੱਖਾਉ।

69 ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ।

ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਿਰਹਾ, ਯਹੋਵਾਹ।
70 ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹਨ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲਦੀ

ਹੈ।
71 ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮ ਿਸੱਖੋ।

72 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹਨ।
ਉਹ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਿਸੱਿਕਆ ਂਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹਨ।

ਯੋਧ

73 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਾ ਨਾਲ ਆਸਰਾ
ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਸੱਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
74 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਯਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ

ਹਨ।
ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

75 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਨਆਈਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀ।

76 ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸੁਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾ।
ਮੈਨੂੰ ਸੁਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

77 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦਉ।
ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ

78 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ,ਂ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ।

ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮਾ ਂਦਾ
ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

79 ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਯਾਈ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਣਗੇ,
ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸੱਕਣ।

80 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਿਦਉ।
ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵਾ।ਂ

ਕਾਫ਼

81 ਤੁਹਾਡੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।
ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾ ਂਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ

82 ਮੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ।

ਪਰ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਥੱਕ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੁਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗੇ।

83 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੂੜੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਸੱਕ ਹਾ।ਂ
84 ਮੈਂ ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਜੀਵਾਗਂਾ?

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ।

85 ਕੁਝ ਗੁਮਾਨੀ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਝੂਠੀਆ ਂਤੋਂਹਮਤਾ ਂਨਾਲ ਮੈਨੂੰ
ਕੋਿਹਆ।

ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ।
86 ਯਹੋਵਾਹ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਗਲਤ ਹਨ
ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

87 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਿਕਆ।

88 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਉ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਣ
ਿਦਉ।

ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਗਂਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਂਗੇ।

ਲਾਮਦ

89 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

90 ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ।

91 ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮਾ ਂਕਾਰਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਵਾਗਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

92 ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋਸਤਾ ਂਵਾਗਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆ।ਂ
ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।

93 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਗਂਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

94 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ!
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੀਆ ਂਸਖਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

95 ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਕੀਤੀਆ।ਂ
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।

96 ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਮੀਮ

97 ਆਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ।
ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

98 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਸਆਣਾ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।
99 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆ ਂਨਾਲੋਂ ਿਸਆਣਾ ਹਾ।ਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

100 ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾ।ਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਨਭਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

101 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ।

102 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਗਂਾ।

103 ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚਲੇ ਸ਼ਿਹਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਮੱਠੇ ਹਨ।
104 ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਝੂਠੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਨੂਣ

105 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਵਾਗਂ ਹਨ।
106 ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮ ਸ਼ੁਭ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਿਨਭਾਵਾਗਂਾ।

107 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਭੋਿਗਆ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਿਦਉ ਿਕ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਿਜਉ ਸੱਕਾ।ਂ
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108 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ।
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਿਸੱਖਾਉ।

109 ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਿਲਆ ਹਾ।ਂ

110 ਬੁਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

111 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਗਂਾ।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

112 ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਗਂਾ।

ਸਾਮਕ

113 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੇ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
114 ਮੈਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ

115 ਯਹੋਵਾਹ, ਬੁਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਿਦਉ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਾਗਾ।

116 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਿਦਉ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

117 ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਯਹੋਵਾਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਾਗਂਾ।

118 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਨੇਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।

ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਝੂਠ ਆਿਖਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਹਾ ਂਕੀਤੀ ਸੀ।

119 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਗਂ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਾਗਂਾ।

120 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਆਇਨ

121 ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
122 ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਂਗੇ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੋ।

123 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਤੱਕਦੀਆ ਂਥੱਕ ਗਈਆ ਂਹਨ।

124 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਉ,
ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਮੈਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉ।

125 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ
ਮੇਰੀ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਵਾ।

126 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

127 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਸ਼ੁੱਧਤਮ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

128 ਮੈਂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਝੂਠੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਪੇ

129 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾ।ਂ

130 ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਿਸੱਖਾ ਰਹੀ
ਹੋਵੇ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਿਸੱਧੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਸਆਣਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
131 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ

ਨਾਲ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
132 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ।
ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਉਿਚਤ ਹੈ।
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

133 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸਾ ਂਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਉ।

134 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉ ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਾਗਾ।

135 ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਿਸੱਖਾਉ।

136 ਮੈਂ ਅੱਥਰੂਆ ਂਦੇ ਦਿਰਆ ਵਹਾਏ ਹਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।

ਸਾਦੇ

137 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਹੋ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮ ਿਨਰਪੱਖ ਹਨ।

138 ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਭ ਨੇਮ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ

139 ਮੇਰੀਆ ਂਤੀਬ੍ਰ ਭਾਵਨਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤੇ

ਹਨ।
140 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸੱਕਦੇ

ਹਾ,ਂ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

141 ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ।

142 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਉੱਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

143 ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਅਤੇ ਔਖੇ ਵੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਨਕਿਲਆ ਹਾ।ਂ
ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ

144 ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਿਜਉ ਸੱਕਾ।

ਕੋਫ਼

145 ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ।
ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦਉ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹਾ।ਂ

146 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ!
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਾਗਾ।

147 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰਘੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਿਠਆ।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

148 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗਦਾ ਿਰਹਾ।

149 ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਣ

ਦੇਵੋ।
150 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੰਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ।

151 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

152 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ
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ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਸਦਾ ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ

ਰੇਸ਼

153 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੱਕੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਨੂੰ ਭੁੱਿਲਆ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ

154 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।
ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦਉ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

155 ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਿਜੱਤਣਗੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮਾ ਂਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ।

156 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਯਾਵਾਨ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਜਉਵਾ।ਂ

157 ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ ਹਾ।ਂ

158 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

159 ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਜਉਣ ਿਦਉ।

160 ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨੇਮ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸ਼ੀਨ

161 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਰਣ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

162 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਿਜੰਨਾ ਖੁਸ਼,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।

163 ਮੈਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ।

ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
164 ਮੈਂ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇਮਾ ਂਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

165 ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸੱਕੇਗਾ।
166 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨੇ ਸਨ।

167 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਿਲਆ ਸਾ।ਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

168 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤਾਉ

169 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਭਿਰਆ ਗੀਤ ਸੁਣੋ।
ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

170 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

171 ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾ,ਂ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਿਸੱਖਾਏ ਸਨ।

172 ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਿਦਉ।
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਿਦਉ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਨੇਮ ਚੰਗੇ ਹਨ।

173 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

174 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ।
ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ।

175 ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦਉ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਿਦਉ।

ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਦਉ।
176 ਮੈਂ ਗੁਆਚੀ ਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ ਭਟਿਕਆ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਉ। ਯਹੋਵਾਹ,

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭੁੱਿਲਆ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਸਾ।ਂ
ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ!

2 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਬੋਿਲਆ
ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਆਖੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
3 ਝੂਿਠਉ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਿਮਲੇਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

4 ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਤੱਖਾ ਤੀਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕੋਲੇ ਿਮਲਣਗੇ।
5 ਿਕੰਨਾ ਿਭਆਨਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਣਾ ਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।

6 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜੇ ਅਮਨ ਨੂੰ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

7 ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਅਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹਾੜੀਆ ਂਵੱਲ ਵੇਿਖਆ,
ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਦਦ ਿਕੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ।

2 ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਦਦ ਯਹੋਵਾਹ ਵਲੋਂ
ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇਗੀ।

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਿਖਅਕ ਸੌਵੇਗਾ ਨਹੀਂ।

4 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰੱਿਖਅਕ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਿਖਅਕ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6 ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ।
ਅਤੇ ਚੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ।

7 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖਤਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।

8 ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਹੁਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਾ,ਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਆਉ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ।”

2 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾ,ਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦਰਾ ਂਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ।
3 ਇਹ ਨਵਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ!
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸਾਝਂੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ।

4 ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਦਂੇ

ਹਨ।
ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਉਹੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਨ।

5 ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਤਖਤ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6 ਸ਼ਾਤਂੀ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ,
“ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ

ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇਗੀ।
7 ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੰਧਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਲਾ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਲੇਗੀ।”
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8 ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਅਤੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਦੇ ਭਲੇ ਲਈ,
ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇਗੀ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ,
ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ।

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵਾਗਂ ਬੈਠੋ।
2 ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ

ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਿਮਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

3 ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਮਹਰ ਕਰੋ;
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਤੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ ਹਾ।ਂ

4 ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੁਸਤ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆ
ਅਤੇ ਤੁਹਮਤਾ ਂਸਹਾਰੀਆ ਂਹਨ।

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ?
ਇਸਰਾਏਲ, ਜਵਾਬ ਿਦਉ।

2 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ
ਹੁੰਦਾ

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?
3 ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹੁੰਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਜਾਦਂੇ।

4 ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵਾਗਂ ਰੋੜ੍ਹ ਿਦੰਦੀਆ,ਂ
ਸਾਨੂੰ ਦਿਰਆ ਵਾਗਂ ਡੋਬ ਿਦੰਦੀਆ।ਂ

5 ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦੇ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਿਦੰਦੇ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਹੱਥੋਂ ਫ਼ੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ

ਿਦੱਤਾ।
7 ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਛੀ ਵਾਗਂ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਛੁੱਟ

ਿਗਆ।
ਜਾਲ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਗਏ।

8 ਸਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਿਮਲੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ।

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੀਯੋਨ
ਪਰਬਤ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ।

ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਹਲਾਏ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ।

2 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਪਰਬਤ ਹਨ।
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ।
ਉਹ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।

3 ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ।

ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੋਵੇਗਾ, ਤਾ ਂਨੇਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
4 ਯਹੋਵਾਹ, ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਲ ਦੇ ਹਨ।

5 ਮੰਦੇ ਆਦਮੀ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ

ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋਵੇ।

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

2 ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਗਂੇ।
ਹੋਰਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।”

3 ਹਾ,ਂ ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ
ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਗਂੇ।

4 ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾ ਂਨੂੰ

ਕੱਟੇਗਾ।
5 ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ।

6 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤਾ ਵੱਲ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦਂਾ ਰੋਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ

ਹੋਵੇ।

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਜੇ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਤਾ ਂਉਸਾਰੀਆ ਂਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਿਰਹਾ,
ਤਾ ਂਚੌਕੀਦਾਰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

2 ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜੀ ਕੁਮਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ
ਰਿਹਣਾ

ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਿਪਆਰ

ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

3 ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੁਗਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਮਾ ਂਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਹਨ।
4 ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ ਿਵੱਚਲੇ ਤੀਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ।
5 ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ

ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇਗਾ।
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਮ ਰਸਿਤਆ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੀ ਰੱਿਖਆ

ਕਰਨਗੇ।

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ
ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਰਿਹਣ।

2 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮਾਣੋਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ

3 ਘਰ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਫ਼ਲਦਾਰ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਜਹੜੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਬਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏ

ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
4 ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ।
5 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਯੋਨ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਸੀਸ

ਮਾਣੋਗੇ।
6 ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆ ਂਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦੇ

ਰਹੋਗੇ।
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋਵੇ।

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ।
ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਮਣਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਓ ਇਸਰਾਏਲ।

2 ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ,
ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਜੱਤ ਸੱਕਦੇ।
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3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਿਰਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ ਉੱਤੇ ਗਿਹਰੇ
ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ।

ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਗਿਹਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
4 ਪਰ ਚੰਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫ਼ੰਦੇ ਕੱਟ ਿਦੱਤੇ,
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

5 ਉਹ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ।
6 ਉਹ ਲੋਕ ਛੱਤ ਉਤਲੇ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਸਨ।
ਇਹ ਘਾਹ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

7 ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਉਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

8 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।
ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ’”

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਡੂੰਘੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਹਾ,ਂ
ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

2 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ।
ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਸੁਣੋ।

3 ਯਹੋਵਾਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਗੁਨਾਹਾ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੰਡ ਿਦੰਦੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਸੀ।

4 ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਿਦਉ।
ਫ਼ੇਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।

5 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਉਸਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਖੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

6 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੌਕੀਦਾਰਾ
ਵਰਗਾ ਹਾ।ਂ

ਿਜਹੜੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਹੀ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
7 ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।
ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
8 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਗੁਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਂਣ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਿਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ

ਹਨ।
2 ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਂ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਸ਼ਾਤਂ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਸ਼ਾਤਂ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।

3 ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।
ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਦੁੱਖ ਭੋਿਗਆ ਸੀ।
2 ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ

ਸੀ।
3 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟਾਗਾ।

4 ਮੈਂ ਸੌਵਾਗਂਾ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂਾ।

5 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।

ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਘਰ!”
6 ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਰਾਥਾਹ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ।
ਅਸੀਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਅਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ

ਲੱਭ ਿਲਆ।
7 ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਕੋਲ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ

ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
8 ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੋ!
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਕਸਾ ਉੱਠੇ।

9 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਜਕ ਚੰਿਗਆਈ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ।

10 ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ,
ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਦਾਊਦ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੈਂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਫ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਿਣਆ।
ਇਹ ਉਹੀ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੈਂ ਇਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹਾ ਂਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਗਂਾ।

15 ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚੋਖੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਤਾ ਂਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ, ਚੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

16 ਮੈਂ ਜਾਜਕਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨਾਵਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਯਾਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

17 ਇਸ ਥਾ ਂਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਗਂਾ।

18 ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦਆਗਂਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਆਹਾ, ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਿਮਲ-ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

2 ਇਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਿਮੱਠੀ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੇ ਤੇਲ
ਵਾਗਂ ਹੈ,

ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦਾਹੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਠਾ ਿਤਲਕਦੇ ਹੋਏ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਵਸਤਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੱਗਦਾ ਹੈ।

3 ਇਹ ਵਰਖਾ ਵਾਗਂ ਨਰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰਮੋਨ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਹੋ
ਰਹੀ ਹੈ।

ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸੀਯੋਨ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸੀਸ।

ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕੋ!
ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

2 ਸੇਵਕੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਠਾਉ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ।

3 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕੋ, ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!

2 ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ,
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਰਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ।
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3 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਨੇਕ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਭਿਰਆ ਹੈ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ।

5 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ!
ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹਾਨ ਹੈ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ,
ਸਾਗਰਾ ਂਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰਾ ਿਵੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਬਜਲੀ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ।

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਬੰਿਦਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਦਾ

ਕਾਰਣ ਬਣਾਇਆ।
10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।

12 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।

13 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ।

14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੌਮਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾ ਲਈ ਦਯਾਵਾਨ ਸੀ।

15 ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਿਸਰਫ਼ ਸੋਨੇ-ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਸਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬੰਿਦਆ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਿਸਰਫ਼ ਬੁੱਤ ਸਨ।

16 ਬੁੱਤਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਸਨ,
ਬੁੱਤਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਸਨ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੀਆ ਂਸਨ।

17 ਬੁੱਤਾ ਂਦੇ ਕੰਨ ਸਨ ਪਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਸਨ,
ਬੁੱਤਾ ਂਦੇ ਨੱਕ ਸਨ ਪਰ ਸੁੰਘ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਸਨ।

18 ਉਹ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਜਹੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁੱਤਾ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।

19 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਉ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ!
ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਉ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ!

20 ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਉ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ!
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਚੇਿਲਉ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ।

21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਘਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ।

ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
2 ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ

ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
3 ਪ੍ਰਭੂਆ ਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ,
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਉਹ ਿਜਸਨੇ ਅਕਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਲਈ ਿਸਆਣਪ ਵਰਤੀ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖੀ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਹਾਨ ਰੌਸ਼ਨੀਆ ਂਸਾਜੀਆਂ
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਿਦਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਿਜਆ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਨ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੋਠੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਰਸਾਈ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੋ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਚੀਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

14 ਿਫ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਡੋਬ
ਿਦੱਤਾ।

ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਲਵਾਨ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

18 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਿਖਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

26 ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜਆ ਂਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸਾ।ਂ

2 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਬਾਬ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਚਨਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਟੰਗ
ਿਦੱਤੇ।

3 ਬੇਬੀਲੋਨ ਿਵੱਚ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿੜਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ
ਆਿਖਆ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਯੋਨ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ।

4 ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੱਕਦੇ।

5 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾ।ਂ
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਚਾਗਂਾ।

6 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾ,ਂ
ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ ਦੇਵੀ।

7 ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੀ ਸਦਾ
ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

8 ਬੇਬੀਲੋਨ, ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,

ਜ਼ਬੂਰ 135:3 441 ਜ਼ਬੂਰ 137:8
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ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ, ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਤੂੰ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਹੈਂ।
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
9 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂਾ।

2 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਿਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਉਸਤਿਤ

ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਨ

ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਿਰਆ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ! ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ।

4 ਯਹੋਵਾਹ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜਦੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਂਗੇ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ।

5 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਗਾਉਣਗੇ।
ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ।

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹ ਿਨਮਾਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

7 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਵਾ ਂਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿਜੰਦਾ ਰੱਖੀਂ।
ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹੋਣ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਈ।

8 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਵੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਜਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੱਿਖਆ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

2 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

3 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲੇਿਟਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

4 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਸ਼ਬਦ ਿਨਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਹੋ।

5 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਿਜਹਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

6 ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ।

7 ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹਰ ਥਾ ਂਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸੱਕਦਾ।

8 ਯਹੋਵਾਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਮੈਂ ਹੇਠਾ ਂਿਮ੍ਰਤੂ ਲੋਕ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

9 ਯਹੋਵਾਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ ਿਜੱਥੇ ਸੂਰਜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ
ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
10 ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰਾਹੀ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ।

11 ਯਹੋਵਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾ ਂਅਤੇ ਆਖਾ,ਂ
“ਿਦਨ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ।
ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਵੇਗਾ।”

12 ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ।

ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਦਨ ਵਾਗਂ ਹੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ।
13 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਥ ਬੁਿਣਆ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ
ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਸਾ।ਂ

14 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ!ਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ।

ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਹੈ।

15 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਵੱਧਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਮਾ ਂਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ

ਿਰਹਾ ਸੀ।
16 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾ ਨੂੰ ਵੱਧਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਿਲਆ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ-ਰੋਜ਼ ਵੇਿਖਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

17 ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨੰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ!

18 ਜੇ ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣਾ ਂਨਾਲੋ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ।

19 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਾਿਤਲਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੋ।

20 ਉਹ ਬਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

21 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
22 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।

23 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀਆ ਂਬੁੱਝ ਲਵੋ।
ਮੇਰੀ ਪਰੱਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚਾਰ ਜਾਣ ਲਵੋ।

24 ਵੇਖੋ ਿਕਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚਾਰ ਬੁਰੇ ਤਾ ਂਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ।

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਬਚਾਉ।
ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।
2 ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈਆ ਂਛੇੜਦੇ ਹਨ।
3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜੀਭਾ ਂਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਹਨ।
ਇਵੇਂ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜੀਭ ਹੇਠਾ ਂਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਛੁਿਪਆ ਹੋਵੇ।

4 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉ।
ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ।
ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ

ਹਨ।
5 ਉਹ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫ਼ੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਲਈ ਜਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਫ਼ੰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

6 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ।

7 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲਕ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਟੋਪ ਵਾਗਂ ਹੋ।

8 ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਿਦਉ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਉ।

9 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਿਜੱਤਣ ਿਦਉ।
ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ

ਕਰੋ ਿਕ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਨ।
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10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਤੇ ਭੱਖਦੇ ਕੋਲੇ ਵਰਸਾਉ।
ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਾਈ (ਕਬਰ) ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਉ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਿਨਕਲ

ਸੱਕਣ।
11 ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਿਠਆ ਨੂੰ ਨਾ ਿਜਉਣ ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨ ਿਦਉ।

12 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੇਸਹਾਿਰਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
13 ਨੇਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ।
ਨੇਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵਾ।
ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

2 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਨ ਲਵੋ।
ਇਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਧੂਫ਼ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਲੀ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇ।

3 ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ

ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਾ ਮੇਰੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।
4 ਮੈਨੂੰ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਉ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਾਝਂੀਆ ਂਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੋ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

5 ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਿਕੰਨੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਗਂਾ।

ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਗਂਾ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹਾਕਮ ਦੰਿਡਤ ਹੋਣ।
ਿਫ਼ਰ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਿਲਆ ਸੀ।

7 ਲੋਕੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਮੱਟੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਾਡੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

8 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮਦਦ ਲਈ ਤੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇਵੋ।

9 ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ!
ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਫ਼ੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚ ਨਾ ਫ਼ਸਣ ਿਦਉ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫ਼ਸਾਉਣ

ਿਦਉ।
10 ਬਦਚਲਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲਾ ਂਅੰਦਰ ਫ਼ਸਣ ਿਦਉ।
ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਿਬਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਿਨਕਲ ਜਾਵਾ।ਂ

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਗਤੀ ਗੀਤ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਫ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਸੀ।

ਮੈਂ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਗਂਾ।

2 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਸੰਮਿਸਆਵਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਾਗਂਾ।

3 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫ਼ੰਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹਿਥਆਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

4 ਮੈਂ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾ ਂਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

5 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
“ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣਾ ਹੋ।
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।”

6 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋ ਬਚਾਉ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ।

7 ਇਸ ਫ਼ੰਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾ।ਂ

ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਗੇ,
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਿਤ ਗੀਤ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ।
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੰਨ ਲਾਕੇ ਸੁਣੋ।

ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਨ ਲਵੋ।
ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਾਉ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੇਕ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ।

2 ਮੇਰੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਨਾ ਕਰੋ।
ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਿਨਆ ਂਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾਗਂ

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
3 ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰੋਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਮਰ ਗਏ ਸਨ।

4 ਮੈਂ ਹਿਥਆਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੌਂਸਲਾ ਗੁਆ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

5 ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆਂ
ਸਨ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸਾਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸਾ ਂਆਪਣੀ ਮਹਾਨ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ!

6 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਉਤਾਹਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਿਜਵੇਂ ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀ ਵਰੱਖਾ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

7 ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੋ।
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੌਂਸਲਾ ਗੁਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾ।ਂ

ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਮੁੜੋ।
ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਿਦਉ ਅਤੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਏ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਵਾਗਂ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਉ।

8 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੜਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਗਂਾ।

ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦਰਸਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾ।ਂ

9 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ,ਂ
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉ।

10 ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਾਉ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ।

11 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦਉ।
ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ।

ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਾਉ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੁਭ ਹੋ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉ।

12 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਉ।
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਉ,

ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।
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ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਉ।

ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

2 ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3 ਯਹੋਵਾਹ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਕਉਂ ਹਨ?
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਵੀ ਿਕਉਂ ਿਦੰਦੇ ਹੋ?

4 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਰਗਾ ਹੈ।

5 ਯਹੋਵਾਹ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਆਉ।
ਪਹਾੜਾ ਂਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਧੂੰਆ ਂਉੱਠਣ ਲੱਗੇਗਾ।

6 ਯਹੋਵਾਹ, ਿਬਜਲੀ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਭਜਾ ਿਦਉ।
ਆਪਣੇ “ਤੀਰ” ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭਜਾ ਿਦਉ।

7 ਯਹੋਵਾਹ, ਸਵਰਗ ’ਚੋਂ ਹੇਠਾ ਆਵੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ!
ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਡੁੱਬਣ ਦੇਵੋ।
ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਰਦੇਸੀਆ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉ।

8 ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਝੂਠੇ ਹਨ।
ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

9 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਸ਼ਿਮਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਦਸ ਤਾਰਾ ਂਵਾਲੀ ਸਾਰੰਗੀ ਵਜਾਵਾਗਂਾ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਿਜਆ ਦੀ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲੜਾਈਆ ਂਿਜੱਤਣ ਿਵੱਚ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ।

11 ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉ।
ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਝੂਠੇ ਹਨ।
ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

12 ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀਆ ਂਧੀਆ ਂਮਿਹਲਾ ਂਦੀਆ ਂਖੂਬਸੂਰਤ ਸਜਾਵਟ ਵਰਗੀਆ ਂਹਨ।

13 ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੋਠੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਹੀ ਭੇਡਾ ਂਹਨ।
14 ਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ

ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ।
ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਸਾਡੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੀਖ ਰਹੇ ਹਨ।
15 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਦੇ ਵੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇ,
ਮੈਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ

2 ਮੈਂ ਹਰ-ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

3 ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਗਣ ਸੱਕਦੇ।

4 ਯਹੋਵਾਹ, ਲੋਕ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ
ਕਰਨਗੇ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।
5 ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਤਕਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਾਗਂਾ।

6 ਯਹੋਵਾਹ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਾਗਂਾ।
7 ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।
ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਸਿਹਜ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਭਿਰਆ ਹੈ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ

ਬਣਾਇਆ।
10 ਯਹੋਵਾਹ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਿਤ ਦਵਾਉਂਦੀਆਂ

ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਯਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

11 ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਿਕੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ।

12 ਇਉਂ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਿਮਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
ਯਹੋਵਾਹ।

ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਿਕੰਨੀ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ
ਹੈ।

13 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੋਂਗੇ।

14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੀਵੇਂ ਿਡੱਿਗਆ ਨੂੰ ਉੱਿਚਆ ਂਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹਨ।

15 ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਰੇ ਿਜਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤੱਕਦੇ
ਹਨ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।
16 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੰਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਿਜਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

17 ਹਰ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਹਰ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ।

18 ਯਹੋਵਾਹ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਨਸ਼ਕਪਟਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
19 ਯਹੋਵਾਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ

ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅਰਦਾਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

20 ਯਹੋਵਾਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

21 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ!
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ

ਉਸਤਿਤ ਕਰ ਸੱਕੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

ਹੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ।
2 ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂਾ।
3 ਆਪਣੇ ਆਗੂਆ ਂਉੱਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਿਨਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਨਾ ਕਰੋ।
ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦੇ।

4 ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਖਤਮ ਹੋ

ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ।
5 ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ।
ਯਹੋਵਹ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ

ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚਾਵੇਗਾ।
7 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ

ਿਗਆ ਹੈ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਯਹੋਵਾਹ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਜਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਯਤੀਮਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਸੀਯੋਨ,
ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ, ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੋ।
ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸੁਹਾਨਾ ਹੈ।

2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਸਾਿਰਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਦਂਾ ਹੈ।
ਿਜਹੜੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਟੁੱਟੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜ਼ਖਮਾ ਉੱਤੇ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾਿਰਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

5 ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਿਨਆਸਿਰਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

7 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਰਬਾਬ ਵਾਸਤੇ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾ ਂਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਲਈ ਵਰੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਪਹਾੜਾ ਂਉੱਤੇ ਘਾਹ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
9 ਯਹੋਵਾਹ ਜਾਨਵਰਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਯਹੋਵਾਹ ਪੰਛੀਆ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

10 ਯੁੱਧ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
11 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ

ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਉੱਤੇ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
12 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!
ਹੇ ਸੀਯੋਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ।

13 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਿਜਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਮਨ ਿਲਆਦਂਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ
ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਲੁੱਿਟਆ

ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਹੈ।
15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਓਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ,
ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ ਵਾਗਂ ਸਫ਼ੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੀ,

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਹਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਘੱਟੇ ਵਾਗਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।
17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਪੱਥਰਾ ਵਾਗਂ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸੱਕਦਾ।

18 ਿਫ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਵਗ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ।

ਿਫ਼ਰ ਬਰਫ਼ ਿਪਘਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ (ਇਸਰਾਏਲ) ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ।

20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਸੱਖਾਏ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਉਤਲੇ ਦੂਤੋਂ, ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
2 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਤੋਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਵਾਿਲਉ, ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
3 ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਤਾਿਰਉ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਉ ਰੌਸ਼ਨੀਉ, ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ,
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਉਤਲੇ ਪਾਣੀਉ, ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਸਾਜਨਾ

ਹੋਈ।
6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਿਜਹੜੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ।

7 ਧਰਤੀ ਉਤਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਮਹਾ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚਲੇ ਜਾਨਵਰੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗਿੜ੍ਹਆ ਂਨੂੰ ਬਰਫ਼
ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਹਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆ ਂਨੂੰ,
ਫ਼ਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾ ਅਤੇ ਿਦਉਦਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ,ਂ ਪਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ ਪੰਛੀਆ, ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ
ਜੀਵਾ ਂਅਤੇ ਪਿਰੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਿਨਆਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।

12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!

ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ,
ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੇ।

14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆ ਂਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਲੜਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਵੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾ ਂਗੀਤ ਗਾਵੋ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ

ਨੇ ਕੀਤੀਆ ਹਨ।
ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਗਾਵੋ।

2 ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਿਦਉ।
ਸੀਯੋਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ

ਿਦਉ।
3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨੱਚ ਕੁੱਦਕੇ
ਅਤੇ ਸਾਰੰਗੀਆ ਵਜਾਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਿਦਉ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੱਕੀਨ ਲੋਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਿਜੱਤ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉ!
ਿਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋ।

6 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਿਦਉ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਤਲਵਾਰਾ ਂਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਲੈ ਲੈਣ ਿਦਉ।

7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣ ਿਦਉ।

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ
ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਕਾ ਦੇ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਿਰਆ ਂਲਈ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!
ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਲਈ ਕਰੋ।

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਾਜੇ-ਗਾਜੇ ਨਾਲ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

ਵੰਝਲੀਆ ਸਾਰੰਗੀਆ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
4 ਤੰਬੂਰੀਆ ਤੇ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।
ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਤਾਰਾ ਂਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਬੰਸਰੀਆ ਨਾਲ ਕਰੋ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਛੈਿਣਆ ਂਨਾਲ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰੋ।
ਛਣਕਦੇ ਛੈਿਣਆ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।

6 ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!
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2

ਕਹਾਉਤਾਂ

ਭੂਿਮਕਾ

ਇਹ ਕਹਾਉਤਾ ਂਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀਆਂ
ਗਈਆ ਹਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। 2 ਇਹ
ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾ ਂਜੋ ਆਦਮੀ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਸੱਖ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ
ਸੱਕੇ। 3 ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਮੱਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਿਜਵੇਂ — ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਕਰੇ ਜੋ
ਧਰਮੀ, ਿਨਆਈਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। 4 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਿਸੱਖਾਉਣ ਲਈ
ਹਨ। 5 ਿਸਆਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਆਪਣਾ ਿਗਆਨ ਵੱਧਾਉਣ ਿਦਓ ਅਤੇ
ਿਸੱਖੇ ਹੋਇਆ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸਹੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ
ਿਦਓ। 6 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਾਉਤਾ,ਂ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂਾ,ਂ ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀਆਂ
ਿਸੱਿਖਆਵਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬੁਝਾਰਤਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

7 ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਿਗਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼

8 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਤਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਿਤਆਗੋ ਨਾ। 9 ਿਕਉਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹਾਰ ਵਾਗਂ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ
ਗਰਦਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਰ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

10 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਪਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ
ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦਓ! 11 ਜੇ ਉਹ ਆਖਣ, “ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਆਓ! ਆਓ ਆਪਾ ਂਲੁਕ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ
ਕਰੀਏ। ਆਓ ਆਪਾ ਂਿਬਨਾ ਕਾਰਣ ਿਕਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ।
12 ਆਓ, ਆਪਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਬਰ ਵਾਗਂ ਿਜਉਿਦਆ ਂਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਨਗਲ
ਜਾਵਾਗਂੇ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 13 ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕੀਮਤੀ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਲੈ ਲਵਾਗਂੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਲਵਾਗਂੇ। 14 ਇਸ
ਲਈ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ
ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਵਾਗਂੇ।”

15 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਹਾ ਂਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਕਦਮ ਪਰ੍ਹ ੇ ਰੱਖੋ। 16 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਬਦੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੇਜ-ਤਰਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਨ।

17 ਲੋਕੀਂ ਪੰਛੀਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ਾਹੁਣ ਲਈ ਜਾਲ ਿਵਛਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਦੇਖ
ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾ ਂਜਾਲ ਿਵਛਾਉਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 18 ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਿਸਰਫ਼
ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ
ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 19 ਲੋਭੀ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਅਮਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੇਕ ਔਰਤ — ਿਸਆਣਪ

20 ਿਸਆਣਪ ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ਾਰਾ ਂਿਵੱਚ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
21 ਉਹ ਭੀੜ ਭਰੇ ਚੌਰਾਿਹਆ ਂਉੱਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਦੇ
ਨੇੜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਸਆਣਪ
ਆਖਦੀ ਹੈ:

22 “ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕੋ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ
ਰਹੋਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲੀਏ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਹੋਰਨਾ ਂਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ
ਮੂਰੱਖੋ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਂਗੇ? 23 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ

ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਿਦੰਦੀ
ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਦੰਦੀ।

24 “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੱਧਾਇਆ-ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 25 ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਫ਼ੇਰ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਨੂੰ ਤੁਸਾ ਂਅਣਗੌਿਲਆ ਂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 26 ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਪਤਾ ਉੱਤੇ ਹੱਸਾਗਂੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵਾਗਂੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ। 27 ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਭਆਨਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਗਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਟੁੱਟ ਪੈਣਗੀਆ,ਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੀਆ ਂਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ
ਗ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਗੇ।

28 “ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੰਗੋਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਲਾਗਂੀ। 29 ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 30 ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ
ਸਲਾਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨੂੰ
ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, 31 ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾ ਂਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਹੀ ਸੱਕੀਮਾ ਂਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ!

32 “ਜੇਕਰ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਇਸਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੂਰੱਖਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 33 ਪਰ ਉਹ
ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਜੀਵੇਗਾ। ਉਹ
ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਂਸੌਖੇ ਹੋਕੇ ਰਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।”

ਿਸਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ

ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋਂਗੇ। 2 ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਿਸਆਣਪ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੱਲ

ਲਾਵੋ। 3 ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਸਮਝਦਾਰੀ ਲਈ ਪੁਕਾਰੋ। 4 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਇਝੰ ਲੱਭੋਂਗੇ ਿਜਵੇਂ
ਕੋਈ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਝੰ ਭਾਲ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਲੋਕੀਂ ਲੁਕੇ
ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ 5 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਂਗੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ
ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੋ।

6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਿਸਆਣਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ
ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 7 ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਢਾਲ ਹੈ ਜੋ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਕੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ। 8 ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਭਾਲੋਂਗੇ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ, ਿਨਆ ਂਅਤੇ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਂਗੇ — ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਸਮਝੋਂਗੇ। 10 ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣਪ ਆ ਵੱਸੇਗੀ, ਅਤੇ
ਿਗਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

11 ਸਮਝਦਾਰੀ (ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਚੁਨਣਾ) ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗੀ,
ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਉ ਕਰੇਗੀ। 12 ਿਸਆਣਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਜੋ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 13 ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚਲੇ ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, 14

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦੀ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। 15 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਹ ਿਵੰਗੇ-ਤਿੜੰਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਅਸੰਗਤ ਹਨ।
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16 ਿਸਆਣਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗੀ ਜੋ
ਇਨੰੀਆ ਂਿਮੱਠੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੀ ਹੈ। 17 ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ
ਿਤਆਗ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 18 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ!
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ! 19 ਉਹ
ਖੁਦ ਵੀ ਕਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

20 ਿਸਆਣਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਦੇ
ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 21 ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਸਰਫ਼
ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ
ਬਚਣਗੇ। 22 ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਘਰਣਾ
ਯੋਗ ਹਨ ਇਸ ਉਤੋਂ ਉਖਾੜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ

ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਂ। 2 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨਗੀਆ ਂਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ

3 ਨਮਕਹਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਉੱਤੇ ਿਲਖ ਲੈ। 4 ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ
ਿਮਹਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪਰਿਤਸ਼ਠਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੋਵਾ ਂਦੇ ਸਾ੍ਹਮਣੇ
ਕਮਾਵੇਂਗਾ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਉੱਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ। 6 ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਵੋਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਧਆ ਂਕਰੇਗਾ। 7 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਨਾ
ਸਮਝੋ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। 8 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਦੁਆਈ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਹੱਡੀਆ ਂਲਈ ਪੋਸਣ ਹੋਵੇਗੀ।

9 ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲਾ ਂਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰੋ। 10 ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਅੰਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਘੜੇ ਮੈਅ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ।

11 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ। 12 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ।

13 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 14 ਿਸਆਣਪ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। 15 ਿਸਆਣਪ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ
ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਿਹਿਣਆ ਂਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸੱਕਦਾ।

16 ਿਸਆਣਪ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਫ਼ੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 17 ਉਸਦਾ ਰਾਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਸਾਮਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਸ਼ਾਤਂੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 18 ਿਸਆਣਪ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਗਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਪਟੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ।

19 ਯਾਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਨੀਹਾ ਂਰੱਖੀਆ ਂਿਸਆਣਪ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ
ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ। 20 ਉਸ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੁਆਰਾ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਿਲਓਂ ਝਰਨੇ ਫੁੱਟ ਪਏ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾ ਂਚੋ ਤਰੇਲ ਚੋਈ।

21 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੋ। ਸਹੀ ਿਨਆਂ
ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। 22 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ
ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। 23 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਿਬਨਾ
ਲੜਖੜ੍ਹਾਏ ਚੱਲੋਂਗੇ। 24 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਵੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧੀਆ ਅਤੇ ਚੈਨ ਭਰੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ। 25 ਅਚਾਨਕ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਵੋਗੇ
ਜੋ ਿਕ ਦੁਸ਼ਟਾ ਂਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 26 ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਾਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਪੈਰਾ ਂਦਾ ਫ਼ਸਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰੇਗਾ।

27 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੋ ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋਵੋਂ। 28 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਢਂੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ

ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ! ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ, “ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਵੀਂ” ਜਦੋਂ
ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।

29 ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ
ਲਈ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਨਾ ਬਣਾਓ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

30 ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

31 ਿਹੰਸੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ
ਨਕਲ ਨਾ ਕਰੋ। 32 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕਪਟੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਵੱਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ।

33 ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪਦਾ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

34 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨਾ ਂਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਿਨਮਾਣੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

35 ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਿਮਲੇਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੂਰੱਖਾ ਂਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ
ਕਰੇਗਾ।

ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਪੁੱਤਰੋ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ
ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ! 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਿਦੰਦਾ
ਹਾ।ਂ ਮੇਰੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਿਵਸਾਰੋ।

3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾ,ਂ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ, 4 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਂਗੇ
ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋਂਗੇ! 5 ਿਸਆਣਪ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ! ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ! ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। 6 ਿਸਆਣਪ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਣਾ
ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੇਗੀ।

7 “ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਿਸਆਣਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ।
8 ਅਕਲਮੰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵ ਿਦਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਉਚਾਈਆ ਂਤੇ ਲੈ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗੀ। 9 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਸਰ ਤੇ ਖੂਬਸ਼ੂਰਤ ਫੁੱਲਾ ਂਦਾ ਹਾਰ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ
ਦੇਵੇਗੀ।”

10 ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗੋਂਗੇ। 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਰਾਹ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ,
ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਗਂਾ। 12 ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ
ਤੁਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਫ਼ਸਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ
ਸੱਕੋਂਗੇ ਅਤੇ ਿਡੱਗੋਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋਂਗੇ। 13 ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਿਟਕੇ ਰਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਇਸਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ-ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।

14 ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾ
ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। 15 ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਇਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੁੜ ਵਾਪਸ
ਚੱਲੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਓ। 16 ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਜੁਰਮ
ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ, ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 17 ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਂਿਜਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ।

18 ਪਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪੂਰਾ
ਿਦਨ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਨ ਤੀਕ ਉਜਵਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 19 ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਰਾਹ
ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ।

20 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਮੇਰੇ
ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। 21 ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾ ਂਨਾ ਹੋਣ
ਿਦਓ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ। 22 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭਾਲ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 23 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਬਾਰੇ ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਾ
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।
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24 ਬੇਈਮਾਨ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ
ਿਕਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਓ। 25 ਿਸਰਫ਼ ਿਸੱਧੇ ਅਗਾਹਂ ਵੇਖੋ,
ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਸੱਧੀਆ ਂਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰੋ। 26 ਆਪਣੇ
ਪੈਰਾ ਂਲਈ ਰਾਹ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਿਦ੍ਰੜ ਹੋਣ। 27 ਸੱਜੇ
ਜਾ ਂਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੋ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਿਵਭਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਿਸਆਣਪ

ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਿਸਆਣਪ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਮੇਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ
ਸ਼ਬਦਾ ਂਤੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। 2 ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਵਵੇਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ
ਸੱਕੋਂ ਅਤੇ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸੱਕੋਂ। 3 ਇੱਕ ਪਰਾਈ

ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੋਂਦੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਾਗਂ ਬਹੁਤ ਿਮੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ
ਮੂੰਹ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਚਕਨਾ ਹੈ। 4 ਪਰ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਕੁੜਤਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ
ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੌੜੀ ਜ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਗੱਲ
ਹੋਵੇਗੀ! 5 ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਦੀਆ ਂਪੈਂੜਾ ਕਬਰ ਵੱਲ
ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 6 ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ! ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਰਾਹ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ! ਉਸ ਰਾਹ ਪਵੋ
ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

7 ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। 8 ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਿਜਸ ਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਓ। 9 ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਤਕਾਰ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਕਸੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋਂਗੇ। 10 ਅਤੇ ਅਜਨਬੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਖਰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਫ਼ਲ ਿਕਸੇ ਅਜਨਬੀ
ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ
ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਹੋਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ
ਆਖੋਂਗੇ, “ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ: ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਝੜਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ
ਿਤਰਸੱਕਾਿਰਆ 13 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾੱ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਉਸਤਾਦਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 14 ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹ੍ਹਾ।ਂ”

15 ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੋਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਨਾ ਵਗਣ ਿਦਓ। 16 ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ
ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਿਪਓ ਨਾ ਬਣੋ। 17

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 18 ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ
ਸੁੰਦਰ ਿਹਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਤਨੀ ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ
ਜਵਾਨ ਸੀ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। 19 ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਿਹਰਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਿਪਆਰੀ
ਹਰਨੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਉਸਦੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ
ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਮਸਤ ਕਰੇ! 20 ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨਾਲ
ਭੁੱਲ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਪਵੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਲ ਿਕਉਂ ਲਾਵੋਂ?

21 ਯਹੋਵਾਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਅਮਲਾ ਂਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। 22 ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ
ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 23 ਬਦ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕਾਰਣ ਮਰ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

ਕਰਜੇ ਦੇ ਖੱਤਰੇ

ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਕਰਿਦਆਂ

ਹੋਇਆ ਂਹੱਥ ਿਹਲਾਵੋਂ। 2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਗਏ ਹੋਂ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਏ ਹੋਂ। 3 ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਕਉਂ
ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਅੜ ਿਗਆ ਹੈਂ: ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ
ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ: ਜਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮਾਣਾ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ
ਅੱਗੇ ਅਰਜੋਈ ਕਰ। 4 ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੇ ਿਝਮਣੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਮਚਣ ਨਾ ਿਦਓ। 5 ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਿਹਰਨ
ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਫ਼ਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ

6 ਤੂੰ, ਸੁਸਤ ਬੰਦੇ, ਕੀੜੀ ਵੱਲ ਤੱਕ, ਵੇਖ ਇਹ ਿਕੰਝ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਸਆਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 7 ਕੀੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 8 ਤਾ ਂਵੀ, ਇਹ ਗਰਮੀਆ ਂਿਵੱਚ, ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

9 ਸੁਸਤ ਬੰਿਦਆ, ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਿਪਆ ਰਹੇਂਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇਂਗਾ? 10 ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਨੀਂਦ, ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਝਪਕੀ, ਆਪਣੇ
ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਆਰਾਮ, 11 ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਂ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਡਕੈਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁਰਾ ਿਲਆ ਹੋਵੇ।

ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ

12 ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਧ੍ਰੋਹੀ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਦੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਅਵੱਲੀ
ਹੋਵੇ। 13 ਜੋ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਝਮਕ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਘਸਰ ਕੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆ ਂਉਂਗਲਾ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੇ। 14 ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬਦ ਿਵਉਂਤਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਿਲਆਵੇ। 15 ਪਰ ਇਸਦੇ ਫ਼ਲਸਵਰੂਪ ਅਚਾਨਕ ਿਬਪਤਾ ਆ
ਪਵੇਗੀ। ਅੱਖ ਦੇ ਫ਼ੇਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੜ ਪਰਤਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਰਾਹ ਤੋਂ ਿਬਨਾ।

ਸੱਤ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

16 ਯਹੋਵਾਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਛੇਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਨਰਫ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤ ਗੱਲਾ ਂਉਸ
ਲਈ ਿਘ੍ਰਣਾਯੋਗ ਹਨ।

17 ਘੁਮੰਡੀ ਅੱਖਾ,ਂ ਝੂਠੀ ਜੀਭ,
ਹੱਥ ਿਜਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।
18 ਿਦਲ ਿਜਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵਉਂਤਦਾ,
ਪੈਰ ਿਜਹੜੇ ਬਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਹਨ।
19 ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਿਜਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਿਵਭਚਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ

20 ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ
ਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਿਵਸਾਰਨਾ। 21 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਤੇ ਉਕਰ ਲੈਣੀਆ।ਂ 22 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ,ਂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਗੀਆ।ਂ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨਗੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ
ਿਵਖਾਉਣਗੀਆ।ਂ

23 ਿਕਉਂ ਜੋ, ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵਾਗਂ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਗਂ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰ ਿਜੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। 24 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਾਈ
ਔਰਤ ਦੀਆ ਂਿਮੱਠੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। 25 ਉਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਪੁਤਲੀਆ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਨਾ
ਿਦਓ। 26 ਿਕਉਂ ਿਕ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਕੁੜੇ ਿਜੰਨੀ ਹੀ ਹੋ
ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੈਥੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਂਗੇਗੀ।
27 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅੰਿਗਆਰ ਸੁੱਟੇਗਾ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੜ
ਜਾਣਗੇ। 28 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਘਦੇ ਕੋਿਲਆ ਂਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ
ਪੈਰ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। 29 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

30 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਢੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰੇ,
ਲੋਕੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫ਼ਿੜਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇ! 32 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੂਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 33 ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੁਿਟਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਸਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 34 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ
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ਉਹ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 35 ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੀਮਤ ਭਾਵੇਂ ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਹੋਵੇ।

ਿਸਆਣਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗੀ

ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ
ਭੁੱਲਣਾ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ
ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਵੋਂਗੇ। ਮੇਰੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ

ਵਾਗਂ ਅਨਮੋਲ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੋ। 3 ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਉਂਗਲੀਆ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ
ਲੈਣਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਉੱਤੇ ਿਲਖ ਲੈਣਾ। 4 ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਆਖ, “ਤੂੰ
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਂ!” ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸ ਕਹੋ। 5 ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗੀ ਜੋ ਿਮੱਠੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੀ ਹੈ।

6 ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਖੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਦਆ ਂਦਰਿਮਆਨੋਂ  ਬਾਹਰ
ਝਾਿਕਆ। 7 ਮੈਂ ਗਭਰੂਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ
ਨਹੀਂ ਸੀ। 8 ਉਹ ਹੇਠਾ ਂਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 9 ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ-ਸੂਰਜ ਛੁਪ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। 10 ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਘਰੋ ਬਾਹਰ
ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਦੀਆ ਂਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ
ਿਵਉਤਾ ਂਸਨ। 11 ਉਹ ਖਰੂਦੀ ਅਤੇ ਿਵਦਰੋਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਠਿਹਰਣ ਵਾਲੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ! 12 ਹੁਣ ਉਹ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਨੁਕਰ
ਤੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 13 ਉਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 14 “ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁੱਖ
ਸਾਦਂ ਦੀ ਬਲੀ ਹਾਜਰ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਿਰਆਂ
ਕੀਤਾ। 15 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ
ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾ।ਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ
ਿਲਆ ਹੈ! 16 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਚਾਦਰਾ ਂਿਵਛਾਈਆ ਂਹਨ। ਇਹ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੀਆ ਂਬੜੀਆ ਂਖੂਬਸੂਰਤ ਚਾਦਰਾ ਂਹਨ। 17 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ
ਉੱਤੇ ਅਤਰ ਿਛੜਿਕਆ ਹੈ। ਭਾਤਂ-ਭਾਤਂ ਦੀ ਗੰਧਰਸ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆ ਂਹਨ।
18 ਹੁਣ ਆਓ, ਆਪਾ ਂਖੁਦ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਆਪਾ ਂਿਪਆਰ
ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। 19 ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੇਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ
ਬਾਹਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। 20 ਉਸ ਨੇ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ
ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।”

21 ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਚਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ, ਉਸ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂਲੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਬਿਹਕਾਇਆ। 22 ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ
ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸਣ ਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਉਸ ਬਲਦ ਵਰਗਾ
ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸਣ ਜਾ ਰਹੇ
ਿਹਰਣ ਵਰਗਾ ਸੀ, 23 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਤੀਰ ਨਾ ਂਵੱਜੇ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ
ਵਾਗਂ ਜੋ ਿਸੱਧਾ ਕੁਿੜੱਕੀ ਵੱਲ ਉੱਡ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਗੁਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।

24 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰੋ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ। ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ
ਬੋਲਦਾ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। 25 ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾ ਂਵੱਲ
ਭਟਕਣ ਨਾ ਿਦਓ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਨਾ ਠਿਹਰੋ। 26 ਉਸ ਨੇ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਹੈ। 27 ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ
ਕੋਠੜੀਆ ਂਵੱਲ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਿਸਆਣਪ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਔਰਤ

ਕੀ ਿਸਆਣਪ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ?
ਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਉਂਦੀ?

2 ਿਸਆਣਪ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਰਸਤੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ।

3 ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਤੇ,
ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਿਜਆ ਂਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ।

4 ਮੈਂ ਤੁਸਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾ,ਂ
“ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਨਸਾਨੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਾਉਂਦੀ ਹਾ।ਂ

5 ਤੁਸੀਂ ਭੌਲੇ, ਲੋਕੋ, ਸਮਝ ਿਸੱਖੋ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰੱਖੋ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਿਸੱਖੋ।

6 ਸੁਣੋ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਖਾ ਰਹੀ ਹਾ ਂਉਿਚਤ ਹਨ।
ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁਲ੍ਹ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਧਰਮੀ ਹੈ।

7 ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਸੱਚ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੁਲ੍ਹ ਬਦੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

8 ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਸਹੀ ਨੇ।
ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਜਾ ਂਗ਼ਲਤ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵੱਚ।

9 ਿਸੱਖੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹਨ,

ਅਤੇ ਜੋ ਿਗਆਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਮਝ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ।

10 ਚਾਦਂੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਵੋ,
ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

11 ਬੁੱਧ ਮੋਤੀਆ ਂਨਾਲੋ ਵੀ ਵੱਧ ਉੱਤਮ ਹੈ।
ਉਸ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ।

ਿਸਆਣਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ

12 “ਮੈਂ ਿਸਆਣਪ ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਿਗਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਓਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹਾ ਂਿਜੱਥੇ ਸੂਝ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਬਦੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ, ਆਕੜ, ਬਦ, ਿਵਹਾਰ,
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹਾ।ਂ

14 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਗਆਨ,
ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

15 ਮੈਥੋਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਸ਼ਾਸਕ ਹੁਕਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਨਆਈਂ ਹਨ।

16 ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਹਜਾਦੇ, ਅਤੇ ਸੱਜਣ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਨਆਈਂ ਵੀ ਿਨਆਕਂਾਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।

17 ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਿਪਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਕਠਨ ਘਾਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ

ਉਹ।
18 ਪਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ,
ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਧਰਮੀਅਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹਾ ਂਜੋ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।

19 ਮੇਰੇ ਫ਼ਲ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹਨ,
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾ ਂਸ਼ੁੱਧ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

20 ਮੈਂ ਿਨਆ ਂਦੇ ਰਾਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਧਰਮੀਅਤਾ ਦੇ ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਚਲਦੀ ਹਾ।ਂ

21 ਿਦੰਦੀ ਹਾ ਂਮੈਂ ਦੌਲਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਿਪਆਰ ਮੈਨੂੰ
ਅਤੇ ਭਰ ਿਦੰਦੀ ਹਾ ਂਮੈਂ ਗੋਦਾਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ।

22 “ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ,
ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ।

23 ਮੈਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆ ਂਉਮਰਾ ਂਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ,ਂ
ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਸਾਜਣਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਸਾਜੀ ਗਈ ਸੀ।

24 ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗਰਾ ਂਤੋਂ ਪਿਹਲੋ,
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲੋ।

25 ਮੈਂ ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਬਣਾਈ ਗਈ
ਸਾ,ਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀਆ ਂਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

26 ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ
ਜਾ ਂਇਸਦੇ ਖੇਤਾ ਂਜਾ ਂਜਦੋਂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਧੂੜ ਸੀ।

27 ਹਾਜ਼ਰ ਸਾ ਂਮੈਂ,
ਸਾਿਜਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾ ਂਮੈਂ,
ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ, ਿਖੱਚੀ ਸੀ ਲੀਕ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ

ਸਾਗਰ ਦੀ।
28 ਜੰਮੀ ਸਾ ਂਮੈਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ
ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਬੱਦਲ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ।

ਕਹਾਉਤਾ ਂ6:35 450 ਕਹਾਉਤਾ ਂ8:28
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ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾ ਂਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ।
29 ਹਾਜ਼ਰ ਸਾ ਂਮੈਂ,
ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੱਦਾ ਂਬੰਨ੍ਹੀਆ ਂਸਨ ਸਮੁੰਦਰਾ ਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਤਾਿਕ ਉੱਠ

ਨਾ ਸੱਕੇ ਪਾਣੀ ਉਚੇਰਾ ਓਸਤੋਂ ਉਤੇ ਿਜਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ।
ਹਾਜ਼ਰ ਸਾ ਂਮੈਂ ਉਦੋਂ,
ਜਦੋਂ ਰੱਖੀਆ ਂਸਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੀਹਾ ਂਧਰਤੀ ਦੀਆ।ਂ

30 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵਾਗਂ ਸਾ।ਂ
ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸੀ,
ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ।

31 ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਂਵੇਖਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਸਾ,ਂ
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾ।ਂ

32 “ਹੁਣ, ਬਿਚਓ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕੰਨ ਧਰਕੇ!
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਂਗੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾ ਂਉੱਤੇ!

33 ਮੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਿਸਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ,
ਇਸਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ।

34 ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ।
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ।
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ।

35 ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਓਹ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ,
ਹਾਿਸਲ ਕਰੇਗਾ ਿਮਹਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ!

36 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਹੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ।”

ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਮੂਰੱਖਤਾ

ਿਸਆਣਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਸਾਿਰਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸੱਤ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ
ਘਿੜਆ। 2 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਅ
ਿਮਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਜ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ। 3 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ

ਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ: 4

“ਿਸੱਧੇ-ਸਾਧੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ”, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਿਜੰਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, 5 “ਆਓ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਤੇ
ਉਸ ਮੈਅ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕੋ ਜੋ ਮੈਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਆਪਣੇ ਮੂਰਖ ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਿਪੱਛੇ
ਛੱਡ ਿਦਓ, ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਗੇ, ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ।”

7 ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ
ਿਟੱਚਰ ਕਰਦਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਝੰ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਬੁਰੇ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਝੜਕਦਾ, ਉਹ ਸੱਟ ਖਾਦਂਾ ਹੈ। 8 ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਿਝੜਕੋ ਜੋ
ਦੂਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਿਟੱਚਰ ਕਰਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਝੜਕੋਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ। 9 ਿਕਸੇ
ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਿਸਆਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵੋਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਗਆਨ
ਵੱਧਾਅ ਲਵੇਗਾ।

10 ਿਸਆਣਪ ਵੱਲ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਜਾਨਣਾ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 11 ਮੇਰੇ ਕਾਰਣ, “ਿਸਆਣਪ ਆਖਦੀ
ਹੈ”, ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। 12 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਸਆਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਫ਼ਾਇਦੇ ’ਚ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਾਕੀਏ
ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜੋ ਭੁਗਤੋਂਗੇ।

ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੂਰੱਖਤਾ

13 ਔਰਤ ਦੀ ਮੂਰੱਖਤਾਈ ਸ਼ੋਰ-ਸਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। 14 ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 15 ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਵਾਜ਼
ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 16 ਆਮ ਲੋਕ, “ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ
ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 17

ਚੁਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਿਮੱਠਾ ਹੈ, ਚੁਰਾਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਸਵਾਿਦਸ਼ਟ ਹੈ।” 18

ਪਰ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਸਦਾ ਘਰ ਭੂਤਾ ਂਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਮਿਹਮਾਨ ਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆ ਂਕਹਾਉਤਾਂ

ਇਹ ਕਹਾਉਤਾ ਂਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆ ਂਹਨ:
ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ

ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗ਼ਮਗ਼ੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2 ਬਦ ਅਮਲਾ ਂਨਾਲ ਕਮਾਈ ਗਈ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ

ਧਰਮੀਅਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।
3 ਯਹੋਵਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਿਖਆ ਂਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਵੇਗਾ,

ਪਰ ਬੁਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾ ਂਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4 ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਿਮਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ

ਜਾਵੇਗਾ।
5 ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ

ਪੁੱਤਰ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂ ਜਾਦਂਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।
6 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ

ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਸ਼ੁਭ ਗੱਲਾ ਂਆਖਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੋਲ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਛੁਪਾਦਂੇ ਹਨ।

7 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ
ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਛੱਡੇਗਾ।

8 ਿਸਆਣਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ।

9 ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹੰਦਾ, ਜਦਿਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼
ਿਵਅਕਤੀ ਫ਼ਿੜਆ ਜਾਦਂਾ।

10 ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ।

11 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਖਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ
ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਮੂੰਹ ਿਹੰਸਾ ਲਈ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

12 ਨਫ਼ਰਤ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਿਕ ਿਪਆਰ ਹਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ
ਮੁਆਫ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

13 ਿਸਆਣਪ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਤੇ ਪਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

14 ਿਸਆਣੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਰਖ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

15 ਦੌਲਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

16 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

17 ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ
ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਭਟਕ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

18 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਅਫ਼ਵਾਹਾ ਂਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੂਰਖ ਹੈ।

19 ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਬਹੁਤਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਦਾ, ਿਸਆਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

20 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਦਂੀ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਵੱਚਾਰਾਂ
ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ।

21 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੂਰਖ
ਬੰਦਾ ਸੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

22 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਸੀਸ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ।

23 ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ
ਿਸਆਣਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

24 ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਭੈ ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਉਤੇ ਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

25 ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਅਚਾਨਕ ਆਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹਨੇਰੀ ਦੁਆਰਾ
ਉਡਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
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26 ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਸਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਿਸਰਕੇ ਵਾਗਂ ਜਾ ਂਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚ ਧੂੰਆ ਂਪੈ ਜਾਣ ਵਾਗਂ, ਿਖਝਾਵੇਗਾ।

27 ਯਾਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀਵਨ ਵੱਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਘਟਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

28 ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਖੁਸ਼ੀ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆਂ
ਆਸਾ ਂਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ

29 ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਲਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ਰਣ ਹੈ ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਜੋ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੈ।

30 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਜਾਿੜਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

31 ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਿਸਆਣਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਜੁਬਾਨ,
ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕੱਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

32 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਝੂਠੇ ਤੋਲਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਤੋਂਲਾ ਂਿਵੱਚ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2 ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਿਸਆਣਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਨਮ੍ਰ ਹਨ।

3 ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾ ਂਦੀ ਿਘ੍ਰਣਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

4 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨੇਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

5 ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਨੇਕੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ।

6 ਨੇਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਪਟੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ
ਖੁਦ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਕਾਰਣ ਹੀ ਫ਼ਸ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

7 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ
ਉਮੀਦਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਬੇਕਾਰ ਹਨ।

8 ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਇਸਦੀ ਬਜਾਇ
ਿਕਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਤੇ ਆ ਪੈਣਗੀਆ।ਂ

9 ਇੱਕ ਕਪਟੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਚ
ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ।

10 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

11 ਜਦੋਂ ਨੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਲਾਹ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ।

12 ਸਦ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਢਂੀਆ ਂਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਿਸਆਣਾ ਆਦਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣਾ ਹੈ।

13 ਇੱਕ ਗੱਪੀ ਆਦਮੀ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਜਾਦਂਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੰਦਾ, ਪਰ ਿਜਸ ਆਦਮੀ
ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਭੇਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

14 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਦਂਾ। ਪਰ ਅਨੇਕ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

15 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਿਦਉਂਗੇ ਤਾ ਂਬਚੇ ਰਹੋਂਗੇ।

16 ਇੱਕ ਦਯਾਵਾਨ ਔਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਰਿਹਮ ਆਦਮੀ
ਿਸਰਫ਼ ਦੌਲਤ ਹੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

17 ਇੱਕ ਿਦਆਲੂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ
ਜ਼ੁਲਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

18 ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਨਾਮ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਧਰਮੀਅਤਾ ਦਾ ਬੀਜ਼ ਬੀਜਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹਾਿਸਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

19 ਸੱਚਮੁੱਚ, ਨੇਕੀ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਬਦੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੌੜਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੌਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

20 ਯਹੋਵਾਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

21 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ, ਪਰ
ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

22 ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰ ਦੇ
ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

23 ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਦਮੀ ਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾ ਂਚੰਿਗਆਈ ’ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਦ ਆਦਮੀ ਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਪਾ
ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ।

24 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਿਦਲੀ ਨਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ
ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਦਾ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

25 ਇੱਕ ਿਮਹਰਬਾਨ ਆਦਮੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੋਰਨਾ ਂਦੀ
ਿਪਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿਪਆਸ ਬੁਝ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

26 ਕੌਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਦਾ,
ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ।

27 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਹਾਿਸਲ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ।

28 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਕਰੁੰਬਲ ਵਾਗਂ ਹਰੇ ਰਿਹਣਗੇ।

29 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਿਸਆਣੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ
ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

30 ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਗਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ
ਬੰਦਾ ਰੂਹਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

31 ਜੇ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਇਨਾਮ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਕੰਨਾ ਵੱਧੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾ ਂਅਤੇ ਪਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ ਿਜਸਦੇ ਿਕ ਉਹ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।

ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿਝੜਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਹੈ।

2 ਇੱਕ ਨੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ ਿਮਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ,
ਪਰ ਉਹ (ਯਹੋਵਾਹ) ਇੱਕ ਸੱਕੀਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਨੰਦਦਾ ਹੈ।

3 ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ, ਪਰ
ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਖਾਿੜਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ।

4 ਨੇਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ਼ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਿਜਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਗਂ ਹੈ।

5 ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਿਨਆਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਘ੍ਰਣਾਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

6 ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ
ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

7 ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਉਖੜ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਪਰ ਧਰਮੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਗੇ।

8 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਦਮਾਗ ਪੁੱਠੇ ਹਨ ਿਤਰਸੱਕਾਰੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

9 ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵ੍ਹਾ
ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੀਆ ਹੈ।

10 ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀਆ ਂਜਰੂਰਤਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਸਾਕੇ ਿਵੱਚ ਜਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

11 ਉਹ ਿਕਸਾਨ ਿਜਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

12 ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਦਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਲੁੱਟਾ ਂਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਮੀ
ਉੱਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

13 ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆ ਂਮੂਰਖ ਗੱਲਾ ਂਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

14 ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਨਾਮ ਿਮਲਦਾ
ਹੈ, ਇਝੰ ਹੀ ਿਕਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਹਾਿਸਲ ਕਰਾਉਂਦੇ
ਹਨ।
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15 ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਅਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।

16 ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ
ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਤਂ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

17 ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਸਹੀ ਿਬਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਝੂਠ
ਆਖਦਾ ਹੈ।

18 ਿਬਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤਲਵਾਰ ਵਾਗਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਖਮਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

19 ਿਜਹੜੇ ਬੁਲ੍ਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਰਿਹਣਗੇ, ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਝੂਠ
ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਿਸਰਫ਼ ਬੋੜੇ ਹੀ ਪਲਾ ਂਲਈ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।

20 ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਦ ਗੱਲਾ ਂਿਵਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਘ੍ਰਣਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ ਹਨ।

21 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਿਠਣਾਈਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

22 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਿਮਹਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਧਰਮੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।

23 ਿਸਆਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਿਗਆਨ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ
ਮੂਰਖ ਆਪਣੀ ਮੂਰੱਖਤਾਈ ਦਰਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

24 ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਿਮਹਨਤੀ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਕਾਿਮਆ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

25 ਿਫ਼ਕਰ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਵਾਗਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ
ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

26 ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ
ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

27 ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹ ਹਾਿਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਮਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਅੱਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਲਵੇਗਾ।

28 ਿਜ਼ਦਗੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਵੱਲ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਸਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆ ਂਆਖੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਗਰੂਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਝੜਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਦਾ।

2 ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਨਾਮ ਿਮਲ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਇੱਕ ਕਪਟੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਿਹੰਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾ ਂਿਵੱਚ ਸਾਵੱਧਾਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਚਾਉ
ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਬਨਾ ਸੋਚੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

4 ਸੁਸਤ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤਾ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਿਸਲ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਚਾਹੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

5 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ-
ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉੱਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

6 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਜੀਵਨ ਿਜਉਂਦਾ ਨੇਕੀ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ
ਜਾਦਂਾ, ਜਦ ਿਕ ਬਦ-ਕਰਨੀਆ ਂਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ।

7 ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਪਰ ਹੁੰਦੇ
ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾ ਂਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

8 ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾੜ੍ਹੀ ਜਾ
ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜ਼ੇਹੇ ਖੱਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

9 ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਗਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਦੀਵਾ
ਬੁਝਾਇਆ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

10 ਘਮੰਡ ਿਸਰਫ਼ ਝਗਿੜਆ ਂਵੱਲ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਿਸਆਣਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ।

11 ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੱਥ ਭਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਵੱਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ
ਹੈ।

12 ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਉਮੀਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਗਂ ਹੈ।

13 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਹਦਾਇਤ ਦੀ
ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇਨਾਮ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

14 ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਝਰਨੇ
ਵਾਗਂ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਿਸ਼ਕੰਿਜਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

15 ਚੰਗੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੁਭਰ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਕਪਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

16 ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਪ੍ਰਮਾਿਣਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

17 ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦਾ ਅੰਤ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਇੱਕ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

18 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰੀ
ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਪਾਦਂਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਝੜਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

19 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਿਸਰਫ ਬੁਰਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

20 ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਿਸਆਣਪ ਿਲਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਿਕ ਇੱਕ ਮੂਰਖ
ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੰਗ ਿਸਰਫ਼ ਮੁਸੀਬਤ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

21 ਪਾਪੀਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਲੱਗੀਆ ਂਰਿਹੰਦੀਆ,ਂ ਪਰ ਧਰਮੀ ਚੰਗੇ
ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

22 ਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਿਤਆ ਂਲਈ ਵੀ ਿਵਰਸੇ ਛੱਡ ਜਾਦਂਾ, ਪਰ ਇੱਕ
ਪਾਪੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਿਜਹੜੀ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ
ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

23 ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖੇਤ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ
ਕਰੇ, ਇਹ ਖੋਹ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਓੱਥੇ ਿਨਆ ਂਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾ।ਂ

24 ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕਰੇਗਾ।

25 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜੰਨਾ ਚਾਹੇ ਖਾ ਸੱਕਦਾ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਿਢੱਡ
ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਿਸਆਣੀ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਇਸ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਢਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

2 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਰਸੱਕਾਰਦਾ ਹੈ।

3 ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਬਨ ਉਸ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਛੜ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4 ਿਜੱਥੇ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾੜਾ ਖਾਲੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੀ
ਤਾਕਤ, ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

5 ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ
ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

6 ਇੱਕ ਮਗਰੂਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਆਣਪ ਭਾਲਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ
ਸੱਕਦੀ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜੋ
ਿਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

7 ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਸੱਖਾ
ਸੱਕਦਾ।

8 ਚੁਸਤ ਆਦਮੀ ਲਈ, ਿਸਆਣਪ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ-
ਿਵੱਚਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰੱਖਾ ਂਦੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ, ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

9 ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ
ਚੰਗੀ ਵਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

10 ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਕੋਈ
ਅਜਨਬੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।

11 ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਤੰਬੂ
ਵੱਧੇ-ਫ਼ੁੱਲੇਗਾ।
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12 ਇੱਕ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਰਸਤਾ
ਿਸਰਫ਼ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

13 ਕੋਈ ਜਣਾ ਹਸੱਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸੱਕਦਾ
ਿਕ ਹਾਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ।

14 ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਮਲਾ ਂਦੇ ਫ਼ਲਾ ਂਨੂੰ
ਭੋਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮਾ ਂਨੂੰ ਭੋਗੇਗਾ।

15 ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ
ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਿਵੱਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

16 ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖੁਰਾਕ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਦੂਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਉਹੀ
ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।

17 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਮੂਰੱਖਤਾ ਭਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

18 ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਵਰਸਾ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ ਆਦਮੀ
ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

19 ਬਦ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੂਿਹਆ ਂਤੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਧਰਮੀ ਹਨ।

20 ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਿਖਆ
ਜਾਦਂਾ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾ ਂਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

21 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਗਦਾ, ਪਰ ਜੋ
ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲਈ ਦਯਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ ਧੰਨ ਹੈ।

22 ਕੀ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਗੁਆਚ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ? ਪਰ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਨਮਕਹਲਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ
ਹਨ।

23 ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਕੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

24 ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਸੱਕਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ, ਪਰ ਮੂਰਖ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਿਸਰਫ਼ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

25 ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਿਜੰਦਗੀਆ ਂਬਚਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਿਘ੍ਰਣਾ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

26 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

27 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਿਸ਼ਕੰਜੇ
ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

28 ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ।
ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਰਾਜਾ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ।

29 ਇੱਕ ਧੀਰਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ
ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਦਰਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

30 ਸ਼ਾਤਂਮਈ ਿਦਮਾਗ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਖਾ ਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

31 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਿਤਰਸੱਕਾਰਦਾ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਲਈ ਦਯਾਲੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

32 ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਭਟਕ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ
ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੌਂਸਲੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ।

33 ਿਸੱਖੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣਪ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ, ਮੂਰੱਖਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

34 ਨੇਕੀ ਿਕਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਪ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ
ਚਿਰਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੈ।

35 ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ ਸੇਵਕ ਰਾਜੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਕੋ੍ਰਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਰੁੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਾਅ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

2 ਿਸਆਣੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਿਛੱਤ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੂਰੱਖਾ ਂਦਾ ਮੂੰਹ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਆਖਦਾ ਹੈ।

3 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬਦ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਚੰਗੇ ਹਨ ਦੋਵਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

4 ਸ਼ਬਦ ਿਜਹੜੇ ਜ਼ਖਮਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਿਘ੍ਰਣਾਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

5 ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀਆ ਂਿਝੜਕਾ ਂਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਝੜਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿਕ ਉਹ
ਿਸਆਣਾ ਹੈ।

6 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵੱਚ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਦ
ਆਦਮੀ ਦਾ ਧੰਨ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

7 ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬੁਲ੍ਹ ਿਗਆਨ ਿਬਖੇਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਰੱਖਾ ਂਦਾ ਿਦਮਾਗ਼
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
10 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਖਤ ਸਬਕ

ਿਸੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰੇਗਾ।
11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ

ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
12 ਇੱਕ ਮਖੌਲੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
13 ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ।

14 ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ
ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਮੂਰੱਖਤਾ ਿਨਗਲਦੇ ਹਨ।

15 ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹਰ ਿਦਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਨਮਈ
ਿਦਮਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵਤ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।

16 ਥੋੜਾ ਪਾਕੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਅਮੀਰ ਹੋਕੇ ਦਂਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੀਆ
ਹੈ।

17 ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਕੇ ਿਪਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਦਾਅਵਤ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੀਆ ਹੈ।

18 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਉਹ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

19 ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੰਿਡਆ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਣਆ ਬਣਾਇਆ ਹੰਦਾ ਹੈ।

20 ਿਸਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਰਖ
ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਿਤਰਸੱਕਾਰਦਾ ਹੈ।

21 ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸੂਝ ਦੀ ਕਮੀ
ਹੋਵੇ। ਪਰ ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦੀ ਸਾਵੱਧਾਨੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

22 ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਿਕ ਉਪਯੁਕਤ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਜੇਕਰ ਓੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ।

23 ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ
ਬੋਿਲਆ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

24 ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ
ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਰਤੂ ਲੋਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆ ਂਹਨ।

25 ਯਹੋਵਾਹ, ਘਮੰਡੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਿਵਧਵਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

26 ਯਹੋਵਾਹ ਬਦ ਆਦਮੀ ਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕ
ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਿਵੱਚ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

27 ਇੱਕ ਲੋਭੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਿਲਆਉਂਦਾ, ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਰਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਉਵੇਂਗਾ।

28 ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਆਦਮੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਮੂੰਹਾ ਂਚੋ ਿਸਰਫ਼ ਬਦੀ ਹੀ ਡੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।

29 ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
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30 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

31 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਝੜਕਾ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ
ਿਸਆਿਣਆ ਂਦਰਿਮਆਨ ਿਜਉਂਵੇਗਾ।

32 ਿਜਹੜਾ ਿਝੜਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ੍ਵੈ-ਇੱਜ਼ਤ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

33 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈ, ਿਸਆਣਪ ਿਵੱਚ ਿਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਮਾਣੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਦਮਾਗ਼ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਗੱਲ
ਆਖਣਾ — ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਹੈ।

2 ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾ ਂਨੂੰ ਪਰੱਖਦਾ ਹੈ।

3 ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਪਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਿਵਉਂਤਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ

4 ਯਹੋਵਾਹ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ
ਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਹਰ ਓਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅਵੱਸ਼ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਵੇਗਾ।

6 ਨਮਕਹਲਾਲੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਹਟਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਬਦ ਕਰਨੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
(ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

8 ਸਹੀ ਹੱਕਾ ਂਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਾਿਸਲ
ਕੀਤੀ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।

9 ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸ
ਦੇ ਕਦਮਾ ਂਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ।

10 ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹ ਪ੍ਰੇਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।

11 ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੋਂਲ ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ
(ਇਮਾਨਦਾਰ) ਤੋਂਲਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ।

12 ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਿਤਰਸੱਕਾਰਪੂਰਨ
ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤਖਤ ਨੇਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਫ਼ੁਿਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

13 ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ
ਹਨ।

14 ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

15 ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਿਬਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਰੱਖਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵਾਗਂ
ਹੋਵੇਗਾ।

16 ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਵੱਧੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋ ਵੱਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੈ।

17 ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦੀ ਤੋਂ ਿਕਨਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵੱਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

18 ਘਮੰਡ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਪਿਹਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰੂਰ ਰਵੱਈਆ ਂਪਤਨ
ਵੱਲ ਪਿਹਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

19 ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਨਮ੍ਰ ਹੋਣਾ, ਹੰਕਾਰੀਆ ਂਦਰਿਮਆਨ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੀਆ ਹੈ।

20 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ ਧੰਨ
ਹੋਵੇਗਾ।

21 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਆਣਪਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਦੂਰਦਿਰਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ
ਪ੍ਰੇਰਣਾਮਈ ਹੈ।

22 ਚੰਗੀ ਸੂਝ ਜੀਵਨ ਦਾ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਮੂਰਖ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ।

23 ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਿਦਲ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਮਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

24 ਿਕ੍ਰਪਾਲੂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿਹਦ ਵਾਗਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਲਈ ਿਮੱਠੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

25 ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਰਾਹ ਮੌਤ ਵੱਲ ਹੈ।

26 ਕਾਮੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।

27 ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵਉਂਤਦਾ, ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।

28 ਇੱਕ ਿਹੰਸੱਕ ਆਦਮੀ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਿਹਮੀਆ ਂਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਗੱਪ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

29 ਇੱਕ ਿਹੰਸੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਜੋ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। 30 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾ ਂਝਪਕਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੂੰਡੀਆ ਂਵੱਢਦਾ ਬਦੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ।

31 ਧੌਲੇ ਵਾਲ ਇੱਕ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਤਾਜ ਹਨ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ।

32 ਤਾਕਤਵਰ ਿਸਪਾਹੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

33 ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਗੁਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਵਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

2 ਸੂਝਵਾਨ ਨੋਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੂਰਖ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਨੋਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ
ਦੌਲਤ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਗਂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।

3 ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਪਰ
ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4 ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ
ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਨ।

5 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ
ਅਨਾਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਿਬਪਤਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਸਜ਼ਾ
ਪਾਉਣਗੇ।

6 ਪੁਤ-ਪੋਤਰੇ ਆਪਣੇ ਬੁਿਢਆ ਂਲਈ ਮੁਕੁਟ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

7 ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਕਸੇ
ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ।

8 ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਰਸ਼ਵਤ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ- ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

9 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆ ਂਗ਼ਲਤ ਕਰਨੀਆ ਂਨੂੰ
ਮਆਫ ਕਰ ਿਦੰਦਾ, ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

10 ਇੱਕ ਿਝੜਕ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਆਦਮੀ ਤੇ, ਿਕਸੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਸੌ ਮਾਰ ਮਾਰਨ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

11 ਜੇ ਇੱਕ ਬਦ ਆਦਮੀ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾ ਂਇੱਕ ਬੇਰਿਹਮ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਉਸ ਨਾਲ ਸਲੂਕਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

12 ਇੱਕ ਿਰੱਛਣੀ ਨਾਲ, ਿਜਸਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਿਮਲਣਾ
ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸਮੇਤ ਿਮਲਣ, ਤੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

13 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਦੀ ਨਾਲ ਚੰਿਗਆਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ,
ਮੁਸੀਬਤ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

14 ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੰਨ੍ਹ ਿਵੱਚੋਂ ਫ਼ਟ ਿਨਕਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਗਂ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਿਵਵਾਦ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦਓ।

ਕਹਾਉਤਾ ਂ15:30 455 ਕਹਾਉਤਾ ਂ17:14



18

19

15 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਨਾ ਂਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਮੀ
ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16 ਧੰਨ, ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਿਸਆਣਪ ਖ੍ਰੀਦੇਗਾ?
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ।

17 ਦੋਸਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ
ਸਿਮਆ ਂਲਈ ਹੀ ਜਨਿਮਆ ਂਹੈ।

18 ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ
ਕਰਿਜ਼ਆ ਂਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ।

19 ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਹਲੀਜਾ ਂਉੱਚੀਆ ਂਬਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਟੁੱਟੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

20 ਇੱਕ ਪੁੱਠੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਦੋ
ਿਘ੍ਰਣਾਯੋਗ ਜੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

21 ਿਜਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼
ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

22 ਆਨੰਦਮਈ ਿਦਮਾਗ਼ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦਵਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਾਸ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

23 ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਿਨਆ ਂਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ।

24 ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਿਸਆਣਪ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਰਖ
ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵੇਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

25 ਮੂਰਖ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਮੂਰਖ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾ ਂਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

26 ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਹੈ।

27 ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋ੍ਰਧ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

28 ਮੂਰਖ ਵੀ ਜੋ ਿਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਿਸਆਣਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੀਕ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆ ਂਹੀ ਇੱਛਾਵਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਿਘ੍ਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2 ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚਾਰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3 ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਨੰਿਦਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਨਰਾਦਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

4 ਆਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ, ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਸਰੋਤ
ਬੁਲਬਲੇ ਉੱਠਦੀ ਨਿਹਰ ਹੈ।

5 ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਨਆ ਂਤੋਂ ਵਾਿਂਝਆ ਂਕਰਨਾ
ਸਹੀ ਨਹੀਂ।

6 ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਦਂਾ, ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ
ਕੁੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

7 ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹ ਉਸ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਲਈ ਿਸ਼ਕੰਜ਼ਾ ਹਨ।

8 ਲੋਕ ਚੁਗਲੀਆ ਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਵਾਗਂ ਹੈ ਜੋ ਿਢੱਡ ਦੀ
ਗਿਹਰਾਈ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆ ਂਹਨ।

9 ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਵਰਗਾ ਿਜਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਕਲ੍ਹੇ ਵਾਗਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਭੱਜ ਕੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੜ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਸੁੱਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਜਾਦਂਾ।

11 ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਵਗਲੇ ਹੋਏ ਸਿਹਰ
ਵਾਗਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਵਾਗਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।

12 ਇੱਕ ਘਮੰਡੀ ਿਦਮਾਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਿਨਮ੍ਰਤਾ ਸਿਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

13 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਨਾ ਂਸੁਿਣਆ ਂਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

14 ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਦਲ ਬੀਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਉੱਠਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

15 ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਆਦਮੀ ਿਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਕੰਨ ਿਗਆਨ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।

16 ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਹੋਵੇਗਾ।

17 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਹਲਾ ਂਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ
ਸਹੀ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਪਰੀਿਖਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

18 ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾ ਂਨਰਦਾ ਂਸੁੱਟਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ
ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

19 ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕਸੇ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਤੇ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ
ਿਕਸੇ ਮਿਹਲ ਤੇ ਸਰੀਏ ਲੱਗੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਵਾਗਂ ਹੈ।

20 ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਢੱਡ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫ਼ਲਾ ਂਨਾਲ ਭਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

21 ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ’ਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ
ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਇਸਦੇ ਫ਼ਲ ਨੂੰ ਖਾਦਂਾ ਹੈ।

22 ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਯਾਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਂ।

23 ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ
ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਤਾ ਂਕੁਰੱਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

24 ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਿਸਰਫ਼ ਸਮਾਿਜਕ ਸਾਥੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ
ਇੱਕ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ

ਿਜਹੜਾ ਗਰੀਬ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਜੋ
ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।

2 ਿਗਆਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਇੱਛਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਤੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਗਲਤੀਆ ਂਕਰਦਾ।

3 ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰੱਖਤਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ।

4 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਪੈਦਾ
ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ
ਦੇਣਗੇ।

5 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਿਮਲੇਗੀ। ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

6 ਅਨੇਕਾ ਂਲੋਕ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦਾ
ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੁਗਾਤਾ ਂਿਦੰਦਾ ਹੈ।

7 ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਵੀ
ਿਤਰਸੱਕਾਿਰਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਕੰਨਾ ਪਰਹੇਜ
ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

8 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾ
ਿਖਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਖਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

9 ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

10 ਿਕਸੇ ਮੂਰਖ ਲਈ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਿਜਉਂਣਾ, ਉਪਯੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਿਕੰਨਾ
ਬੱਦਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਿਹਜਾਿਦਆ ਂਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇ।

11 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਿਸਖਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਤਰਸੱਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

12 ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੱਬਰਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਜ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਪਰ
ਉਸਦੀਆ ਂਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਘਾਹ ਉੱਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਿਡੱਗਦੀ ਫ਼ੁਹਾਰ ਵਾਗਂ
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

13 ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਝਗੜਾਲੂ ਪਤਨੀ ਛੱਤ ਿਵੱਚਲੇ ਛੇਕ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

14 ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਿਪਆ ਂਤੋਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਪਤਨੀ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਮਲੀ ਸੁਗਾਤ ਹੈ।
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15 ਸੁਸਤ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਸੌਂ ਲਵੇ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
16 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰੇਗਾ,

ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।
17 ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਲਹਾਜ ਕਰਨਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀ

ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ।
18 ਉਮੀਦ ਰਿਹੰਿਦਆ ਂਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕਰਨ ਲਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ।

19 ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

20 ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਿਸਆਣੇ ਬਣ ਜਾਵੋਂਗੇ।

21 ਆਦਮੀ ਅਨੇਕਾ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਿਨਸ਼ਚਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।

22 ਲੋਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਅਤੇ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਝੂਠੇ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

23 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਿਜੰਦਗ਼ੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਹ ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਤਂੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

24 ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਭਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ
ਮੂੰਹ ਤਾਈਂ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

25 ਬੇਅਦਬ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸਤੋਂ ਿਸੱਖੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਝੜਕੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਕ ਿਸੱਖ ਜਾਵੇਗਾ।

26 ਿਜਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ
ਦੇਵੇ ਿਘ੍ਰਣਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।

27 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਿਦਓਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੂਰੱਖਤਾ ਭਰੀਆਂ
ਗ਼ਲਤੀਆ ਂਕਰਦੇ ਰਹੋਂਗੇ।

28 ਿਵਅਰਥ ਗਵਾਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਹੱਸਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਦ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਬਦੀ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

29 ਮਖੌਲੀਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੈਅ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਗਰੂਰ
ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਆਰਾ ਭਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਸਆਣਾ ਨਹੀਂ।

2 ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।

3 ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਝਗਿੜਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ,
ਪਰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

4 ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸਤ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ
ਲਈ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਸਲਾ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਦਾ।

5 ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਖਆਲ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆ ਂਵਾਗਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਖੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

6 ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ” ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ।

7 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਤੇ
ਵੀ ਅਸੀਸ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

8 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਬਦੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

9 ਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਆਪਣੀ
ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ,
“ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ?” ਨਹੀਂ!

10 ਯਹੋਵਾਹ ਝੂਠੇ ਤੋਂਲਾ ਂਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪੈਮਾਿਨਆ ਂਦੋਵਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
11 ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਂਹਰਕਤਾ ਂਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ

ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾ ਂਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਨੇਕ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਦੋਵਾ ਂਕੰਨਾ ਂਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਖਾ ਂਨੂੰ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ!

13 ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਪਰ ਕੰਮ
ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਿਬਤਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ।

14 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਮਿਹੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ!” ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੱਲਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

15 ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ
ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ
ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ।

16 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਅਣਜਾਣ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ
ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਜਮੀਨ ਲੈ ਲਵੋ। ਯਕੀਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖ ਲਵੋ ਜੋ ਿਕਸੇ ਅਨਜਾਣ ਔਰਤ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

17 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼
ਵਾਗਂ ਤਾ ਂਜਾਪੇਗੀ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

18 ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਚੰਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਯੁੱਧ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਹੈ।

19 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰਾ ਂਦੀਆ ਂਚੁਗਲੀਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੜਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਓ।

20 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਿਪਆ ਂਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾ ਂਕੱਢੇ, ਉਸਦਾ ਦੀਵਾ
ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚਾਲੇ ਬੁਝਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

21 ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਵਰਸਾ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਅਸੀਸਾ ਂਨਹੀਂ
ਿਲਆਵੇਗਾ।

22 ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦਓ, ਉਹ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ।

23 ਯਾਹੋਵਾਹ ਝੂਠੇ ਤੋਂਲਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾ ਂਵਾਲੇ ਪੈਮਾਨੇ ਚੰਗੇ
ਨਹੀਂ।

24 ਯਹੋਵਾਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਦਮਾ ਂਦਾ ਿਨਸ਼ਚੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?

25 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ਸਾ ਲਵੋਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਵੋਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਵੋਂ।

26 ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ ਰਾਜਾ ਦੁਸ਼ਟਾ ਂਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾ ਂਫ਼ਟਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਗਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪਹੀਆ ਚੜ੍ਹਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

27 ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਤਮਾ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆ ਂਅੰਦਰਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਜਾਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

28 ਨਮਕਹਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਨਮਕਹਲਾਲੀ ਕਾਰਣ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

29 ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਣ ਕੀਰਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਦੇ ਧੌਿਲਆ ਂਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

30 ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਗਂੇ।
ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

ਿਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਿਸੰਜਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਖਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਲਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਕਰਦਾ

ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਧਰ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਲਜਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਲੈ ਜਾਦਾ ਹੈ।

2 ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਣਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।

3 ਜੋ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ ਹੈ, ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ
ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

4 ਘਮੰਡੀ ਅੱਖਾ ਂਅਤੇ ਗੁਮਾਨੀ ਿਦਲ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੀਵੇ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ।

5 ਿਮਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਲਾਭ ਿਲਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਜੋ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
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6 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਛੇਤੀ ਹੀ

ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
7 ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਿਹੰਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਿਨਆਂ

ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
8 ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੇਚਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਮੀ

ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ।
9 ਝਗੜਾਲੂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਨਾਲੋਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਨੁਕਰ ਤੇ

ਸੌਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।
10 ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਬਦੀ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ

ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ।
11 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਖੌਲੀਏ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਿਵਅਕਤੀ

ਿਸਆਣਾ ਬਣ ਜਾਦਂਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਿਸਖਦਾ।

12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਿਕ ਿਨਆਈਂ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

13 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

14 ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਸੁਗਾਤ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਿਰਸ਼ਵਤ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।

15 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

16 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

17 ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਅ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕੇਗਾ।

18 ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਿਫਰੌਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਝੰ
ਹੀ ਕਪਟੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

19 ਉਸ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਨਾਲੋਂ, ਿਜਹੜੀ ਗੁਸੈਲੇ ਸੁਭਾ ਦੀ ਅਤੇ ਝਗੜਾਲੂ
ਹੈ, ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

20 ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੂਰਖ
ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

21 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ
ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

22 ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬਹਾਦੁਰ ਆਦਮੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕੀਤੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੰਧਾ ਂਨੂੰ ਢਾਹ ਸੱਕਦਾ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

23 ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

24 ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਗਰੂਰ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਜੋ
ਮਖੌਲੀ ਕਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਿਤਆਿਧੱਕ ਮਗਰੂਰਤਾ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

25 ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਪਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮ
ਕਰਨੋ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

26 ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ, ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਖੁਲੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

27 ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ
ਹਨ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਿਭਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੁਰੇ ਿਖਆਲ ਨਾਲ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।

28 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਉਸ
ਝੂਠ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

29 ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ।

30 ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਿਸਆਣਪ, ਅੰਤਰ-ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ, ਜਾ ਂਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸੱਕੇ।

31 ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲਈ ਘੋਿੜਆ ਂਸਮੇਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜੱਤ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਉਹ ਿਜੱਤ ਨਹੀਂ
ਸੱਕਦੇ।

ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਿਤਸ਼ਠਾ
ਚਾਦਂੀ ਜਾ ਂਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

2 ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਹੈ।

3 ਦੁਸ਼ਤ ਿਵਅਕਤੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਇਸਤੋਂ ਬਚ ਿਨਕਲ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ
ਿਵਅਕਤੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਟ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

4 ਇੱਕ ਿਨਮਾਣਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਇੱਜ਼ਤ, ਅਤੇ
ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ।

5 ਇੱਕ ਵਲਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੰਿਡਆ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ਿਸਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

6 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਓ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

7 ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਮੀਰਾ ਂਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

8 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਫ਼ੈਲਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਵੱਢੇਗਾ।
ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੱਥੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ
ਨੇ ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

9 ਇੱਕ ਿਮਹਰਬਾਨ ਆਦਮੀ ਅਸ਼ੀਸਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਭੋਜਨ ਗਰੀਬਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

10 ਇੱਕ ਮਖੌਲੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

11 ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਿਹਰਦੇ ਅਤੇ ਿਕ੍ਰਪਾਲੂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ।
12 ਯਹੋਵਾਹ ਿਗਆਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਲੋਕਾਂ

ਦੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਨਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
13 ਸੁਸਤ ਆਦਮੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ (ਕੰਮ ਤੇ) ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਬਾਹਰ

ਬੱਬਰ-ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਿਕਧਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ।”
14 ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਵੀ

ਯਹੋਵਾਹ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
15 ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸ਼ਤ ਛੜ

ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦੇਵੇਗੀ।
16 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ

ਦਬਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਿਦੰਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋ ਹੀ
ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਤੀਹ ਿਸਆਣੇ ਕਹਾਉਤਾਂ

17 ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਿਸੱਖਾਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਖੀਆ ਂਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ ਲਵੋ। 18 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ
ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਅਨੰਦਮਈ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਤੇ ਰੱਖੋ। 19 ਮੈਂ ਤੁਸਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕੋਂ। 20 ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮਸ਼ੁਵਰੇ
ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ। 21 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਿਸੱਖਾਉਂਦਾ ਹਾ ਂਜੋ
ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੱਕੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਤੁਹਾਥੋਂ ਆੜ੍ਹਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
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22 ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਤਾਓ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਿਨਆ ਂਤੋਂ ਵਾਝਂਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। 23 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ
ਲੁੱਿਟਆ।
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24 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਿਮੱਤਰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਿਜਹੜਾ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 25

ਕਹਾਉਤਾ ਂ21:6 458 ਕਹਾਉਤਾ ਂ22:25



23

24

ਨਹੀਂ ਤਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਸੇ ਰਾਹ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਫ਼ਸ ਜਾਵੇਗੀ।
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26 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਿਜ਼ਆ ਂਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।
27 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋ ਉਸਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਿਬਸਤਰਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੇਠੋਂ  ਿਲਆ ਜਾ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
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28 ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਿਹਲਾਵੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ
ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਸਨ।
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29 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ
ਿਜਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੋ ਤਾ ਂਚੇਤੇ ਰੱਖੋ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। 2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3 ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਿਦਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਲਈ ਤੀਵ੍ਰ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਭਰਮ
ਪੂਰਣ ਭੋਜਨ ਹਨ।
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4 ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਖਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ
ਸੂਝ ਰੱਖੋ ਿਕ ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। 5 ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਇਸਦੇ ਖੰਭ ਉੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਛੀਆ ਂਵਾਗਂ ਉੱਡ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।
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6 ਿਕਸੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਦਾ ਂਦੀ ਤੀਵ੍ਰ
ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ। 7 ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ
ਸੋਚਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ, “ਖਾਓ, ਪੀਓ।” ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਕਰ ਿਦਉਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਿਜਹਾ
ਉਸਦਾ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਬੇਕਾਰ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
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9 ਿਕਸੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਆਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ।
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10 ਕਦੇ ਵੀ ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਭੂਮੀਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਲਵੋ ਿਜਹੜੀ ਯਤੀਮਾ ਂਦੀ ਹੈ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਤੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੜੇਗਾ।
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12 ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸੱਕੇ, ਿਸੱਖ ਲਵੋ।

-12-

13 ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਿਦਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ
ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋਂਗੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ
ਲਵੋਂਗੇ।
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15 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣੇ ਹੋਂ ਤਾ ਂਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਗਂਾ। 16 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਕਬਨੀ ਸੁਣਾਗਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਗਂਾ।
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17 ਪਾਪੀਆ ਂਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ
ਡਰੋ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਿਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ।
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19 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਿਸਆਣੇ ਬਣੋ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਿਟਕੇ ਰਹੋ। 20

ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਿਜਹੜੇ
ਬਹੁਤਾ ਭੋਜਨ ਖਾਦਂੇ ਹਨ। 21 ਿਕਉਂ ਿਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਖਾਊ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਦਂੇ
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਟਾਕੀਆ ਂਪਿਹਨਾ ਦੇਵੇਗੀ।
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22 ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦਾ ਆਦਰ
ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਬਰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। 23 ਸੱਚਾਈ, ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਵੇਚੋ ਨਾ ਿਸਆਣਪ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਿਸ਼ਲ ਕਰੋ। 24 ਧਰਮੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਦੁਨੀਆ ਂ’ਚ ਿਲਆਦਂਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। 25 ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਸਾ ਂਨੂੰ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ।
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26 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਬਣਾਵੋ। 27 ਵੇਸਵਾ ਇੱਕ ਡੰਘਾ ਟੋਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਇੱਕ ਤੰਗ ਖੂਹੀ ਹੈ। 28 ਉਹ ਇੱਕ ਡਕੈਤ ਵਾਗਂ ਇਤੰਜ਼ਾਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
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29 ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹਨ? ਜੋ ਉਦਾਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ? ਿਜਹੜੇ ਝਗਿੜਆ ਂ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਿਚੰਤਾਵਾ ਂਹਨ? ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਝਰੀਟਾ ਂਵੱਜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ? ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਲਾਲ ਹਨ? ਉਹ ਿਜਹੜੇ
ਬਹੁਤਾ ਸਮਾ ਂਮੈਅ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਿਮਲੇ-ਜੁਲੇ
ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।

31 ਜਦੋਂ ਮੈਅ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਪਆਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਿਝਲਮਾਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡੋਲ੍ਹੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਤੀਬ੍ਰ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ। 32 ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਵਾਗਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਜਗਰ ਵਾਗਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਰ
ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ।

33 ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾ ਂਵੇਖੋਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਗੁਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆ।ਂ
34 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਜਾਵੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਤੁਫ਼ਾਨੀ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ
ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋ। 35 ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ, “ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ
ਨਹੀਂ ਲਗੀ। ਉਹ ਰੁੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਖਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਗਂਾ, ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਮ ਪੀ ਸੱਕਾ।ਂ”
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ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਹੋੜ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਲੋਚਾ ਨਾ ਕਰੋ। 2 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਅੰਦਰ ਬਦੀ ਦੀਆਂ
ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਖੜੀਆ ਂਕਰਨ

ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਹਾਉਤਾ ਂ22:26 459 ਕਹਾਉਤਾ ਂ24:2
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3 ਇੱਕ ਘਰ ਿਸਆਣਪ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੂਝ
ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 4 ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਕਮਿਰਆ ਂਨੂੰ ਨਾਯਾਬ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ
ਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਨਾਲ ਭਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

-21-

5 ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਗਆਨ
ਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 6 ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਤਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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7 ਮੂਰਖ ਲਈ ਿਸਆਣਪ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਮਸਿਲਆ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ।
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8 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਿਵਉਂਤਾ ਂਿਵਉਂਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਜਸੀ ਹੀ
ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਪਾਪ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ
ਅਤੇ ਲੋਕੀਂ ਮਖੌਲੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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10 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ।
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11 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ,
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 12

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦੇ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।” ਯਹੋਵਾਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
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13 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਓ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਹਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਿਮੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 14 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ
ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਲਈ ਿਮੱਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਿਵੱਖ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ।
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15 ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਗਂ, ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਰਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਮਾਰੋ। 16 ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਡੱਗ ਪਵੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ
ਲੜਖ੍ਹਹਕੇ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।
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17 ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਦੇਖਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਡੱਗੇ
ਤਾ ਂਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ
ਹਟਾ ਲਵੇ।
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19 ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਕਾਰਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ ਆਸ
ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। 20 ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ

ਬਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਿਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
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21 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਅਤੇ ਿਵਦਰੋਹੀਆ ਂਦਾ ਸੰਗ ਨਾ
ਕਰੋ। 22 ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਿਬਨਾ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦਿਤਆ ਂਆਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਿਕਸ ਿਬਪਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣਗੇ।

ਹੋਰ ਿਸਆਣੇ ਕਹਾਉਤਾਂ

23 ਇਹ ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ:
ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਲਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ

ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ। 24 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, “ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ।” ਅਿਜਹਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਨਗੀਆ।ਂ 25 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਿਨਆਕਂਾਰ ਿਕਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵੱਧੇਰੇ ਅਸੀਸਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

26 ਿਸੱਧਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਵਾਗਂ ਹੈ।
27 ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਤਾ ਂਹੀ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੋ।
28 ਿਬਨਾ ਂਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਿਦਓ,

ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਛਲ ਨਾ ਕਰੋ।
29 ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ, “ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ

ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਾਗਂਾ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

30 ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੇਤ ਰਾਹੀਂ, ਿਬਨਾ ਂਸੂਝ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ
ਬਾਗ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੰਿਘਆ। 31 ਉਹ ਖੇਤ ਕੰਿਡਆ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਾਹ
ਫ਼ੂਸ ਹੱਦੋ ਵੱਧ ਉਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। 32

ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਿਖਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਿਸੱਿਖਆ: 33 ਥੋੜੀ
ਿਜਹੀ ਨੀਂਦ, ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਝਪਕੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਆਰਾਮ, 34 ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰਤ ਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਡਕੈਤ
ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਲੇ ਗਏ ਹੋਵੋ।

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਸਆਣੇ ਕਹਾਉਤਾਂ

ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਉਤਾ ਂਹਨ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ,
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ
ਹੋਈਆ।ਂ

2 ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਇਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੈ।

3 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਿਕੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਧਰਤੀ
ਿਕੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ।

4 ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਦਂੀ ਚੋ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਗਿਹਣੇ
ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਡਂੇ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 5 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦਉਂਗੇ, ਨੇਕੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦਾ
ਤਖਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੜ੍ਹਾ ਂਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ। 7 ਇਹ ਗੱਲ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਿਕ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਹਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਅਪਮਾਿਨਤ ਕਰੇ।

8 ਿਕਸੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਦੇਿਖਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

9 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਵਵਾਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ, ਤਾ ਂਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਂ। 10 ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ
ਸੁਣਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ।
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11 ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਦਂੀ ਿਵੱਚ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੁਿਨਹਰੀ ਸੇਬ ਵਾਗਂ
ਹੈ। 12 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਸਆਣੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆ ਂਿਝੜਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਾ ਂਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾ ਂਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਵਾਲੀਆ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

13 ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ,
ਵਾਢੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਠੰਡੀ ਵਾਛੜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਚਿਲਤ
ਕਰਦਾ।

14 ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੌਗਾਤਾ ਂਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਦੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਦਲਾ ਂਅਤੇ ਹਵਾਵਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਵਰੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

15 ਧੀਰਜ ਭਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਿਕਸੇ
ਹਾਕਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੋਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

16 ਸ਼ਿਹਦ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ। 17 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ
ਘਰ ਬਹੁਤਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਉਹ ਅੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ।

18 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਿਬਆਨ ਿਦੰਦਾ, ਉਹ
ਹਥੌੜੇ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਜਾ ਂਿਤੱਖੇ ਤੀਰ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 19 ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਿਨਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੰਦ ਜਾਂ
ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

20 ਿਕਸੇ ਉਦਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਕੇ ਸੁਨਾਉਣਾ ਠੰਢ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ
ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਟ ਉੱਤੇ ਿਸਰਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਗਂ ਹੈ।

21 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਿਦਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਪਆਸਾ
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਦਓ। 22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਮਚਦੇ
ਕੋਿਲਆ ਂਦਾ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।

23 ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹਵਾ ਮੀਂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਨੰਿਦਆ
ਚੁਗਲੀ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

24 ਝਗੜਾਲੂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਛੱਤ ਤੇ ਖੂੰਜੇ ’ਚ ਸੌਣਾ
ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

25 ਦੂਰ ਦੁਰਾਿਡਓ ਆਉਂਦੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ ਿਜਵੇਂ ਸਖਤ ਗਰਮੀ
ਿਵੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ।

26 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗਣਾ ਮੈਲੇ ਝਰਨੇ
ਜਾ ਂਦੂਿਸ਼ਤ ਖੂਹ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ।

27 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਹੁਤਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਆਦਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।

28 ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੁਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ, ਿਬਨਾ ਂਸੁਰੱਿਖਆ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਖੁਲ੍ਹੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਗਂ ਹੈ।

ਮੂਰੱਖਾ ਂਬਾਰੇ ਿਸਆਣੇ ਕਹਾਉਤਾਂ

ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਗਰਮੀਆ ਂਿਵੱਚ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਜਾ ਂਵਾਢੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮੀਂਹ
ਪੈਣਾ, ਇਝੰ ਹੀ ਮੂਰਖ ਲਈ ਆਦਰ ਅਨਉਿਚਤ ਹੈ।

2 ਇੱਕ ਬੇਘਰ ਿਚੱੜੀ ਜਾ ਂਇੱਕ ਉੱਡਦੀ ਅਬਾਬੀਲ ਵਾਗਂ, ਇਹ
ਇੱਕ ਅਣਿਧਕਾਰੀ ਸਰਾਪ ਹੈ — ਇਹ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ

3 ਕੋੜਾ ਘੋੜੇ ਲਈ ਹੈ, ਲਗਾਮ ਗਧੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬੈਂਤ ਮੂਰੱਖਾ ਂਦੀ ਿਪੱਠ ਲਈ
ਹੈ।

4 ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸਿਥਤੀ ਹੈ: ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਰੱਖਤਾ
ਭਿਰਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰੱਖਤਾ ਭਿਰਆ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ ਨਹੀਂ
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੀ ਜਾਪੋਂਗੇ; ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਰੱਖਤਾ ਭਿਰਆ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ,
ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਸਮਝੇਗਾ।

6 ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਘੱਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕਟਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ
ਹੋਵੋਂਗੇ।

7 ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਕਹਾਉਤ ਲੰਗੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੰਗ ਲੱਤ ਿਜੰਨੀ ਹੀ,
ਬੇਕਾਰ ਹੈ।

8 ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਗੁਲੇਲ ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਗਂ ਹੀ ਹੈ।

9 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਿਸਆਣੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਛਲਤਰ ਕੱਢਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ।

10 ਿਕਸੇ ਮੂਰਖ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।

11 ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਇਝੰ ਹੀ
ਮੂਰਖ ਆਪਣੀ ਮੂਰੱਖਤਾਈ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

12 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਘੋਿਸ਼ਤ
ਕਰੇ? ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਲਈ ਵੱਧੇਰੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

13 ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ “ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈ।”
14 ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ

ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਾਸੇ ਪਰਤਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਚੂਲ ਦੁਆਲੇ
ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ।

15 ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤਾਈਂ ਿਲਜਾਦਂਾ, ਪਰ
ਉਸਦਾ ਆਲਸੀਪਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੂੰਹ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਿਲਜਾਣ
ਿਦੰਦਾ।

16 ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਤਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲੋਂ ਚਤੁਰ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਦੇ ਚੰਗੇ
ਕਾਰਣ ਦੱਸ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

17 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇ ਝਗਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਉਸ ਵਾਗਂ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੰਨ ਿਖੱਚਦਾ ਹੋਵੇ।

18 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਤਾ ਂਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,” ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

20 ਜੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਲੱਕੜਾ ਂਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਚੁਗਲੀ
ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਂਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

21 ਸਿੜਆ ਕੋਲਾ ਕੋਿਲਆ ਂਨੂੰ ਮੱਘਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੱਗ ਨੂੰ
ਬਲਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜ੍ਹੇ
ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

22 ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਸੁਆਦਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਾਗਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚ
ਡੂੰਘੀ ਵਸ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

23 ਬਦ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਵਕਤਤਾ ਿਬਲਕੁਲ, ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਡਂੇ ਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ
ਢੱਕਣ, ਵਾਗਂ ਹੈ। 24 ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਮੱਠੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨੂੰ
ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਘ੍ਰਣਾ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 25 ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆ ਂਲੱਗਣ।
ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਿਘ੍ਰਿਣਤ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। 26 ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

27 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਆ ਪੁਟਦੇ ਹੋਂ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਵੋ, ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਦੇ ਹੋਂ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਇਹ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੁੜ੍ਹਕ ਜਾਵੇ।

28 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਉਹ
ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ
ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕਲ ਬਾਰੇ ਫੜ੍ਹਾ ਂਨਾ ਮਾਰੋ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਿਦਨ ਕੀ ਿਲਆਵੇਗਾ।
2 ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹਾ

ਕਰਨ ਿਦਓ।
3 ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਗੁਸੈਲੇ

ਮੂਰਖ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹਾਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ।
4 ਗੁੱਸਾ ਜਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋ੍ਰਧ ਹੜ੍ਹ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਖਾ ਅੱਗੇ

ਕੌਣ ਖਲੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
5 ਲੁਕਵੇਂ ਿਪਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਿਝੜਿਕਆ ਜਾਣਾ ਿਬਹਤਰ

ਹੈ।
6 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

7 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਢੱਡ ਭਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ
ਕਰੋਂਗੇ ਪਰ ਕੌੜੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵੀ ਸੁਆਦੀ ਲਗਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।
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8 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ-ਉਧੱਰ ਘੁੰਮਦਾ
ਰਿਹੰਦਾ, ਉਹ ਿਚੜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਿਤਆਗ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

9 ਅਤਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਧੂਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਿਮਠਾਸ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

10 ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਿਵਸਾਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹੋ ਤਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਵੱਸਦੇ ਭਰਾ ਪਾਸ ਨਾ ਜਾਓ।
ਹੱਥ ਿਜੰਨਾ ਦੂਰ ਗੁਆਢਂੀ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ, ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

11 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਿਸਆਣੇ ਬਣੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਹਰ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੱਕਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਿਤਰਸੱਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਪਯੁਕਤ ਜਵਾਬ ਦੇ
ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ

12 ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ ਆਦਮੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾ ਂਹੋ ਜਾਦਂਾ, ਪਰ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਟ ਖਾਦਂੇ ਹਨ।

13 ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਲੈ ਲਵੋ ਜੋ ਅਨਜਾਣੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ
ਿਜੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖਵਾ
ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਨਜਾਣੀ ਔਰਤ ਦੀ ਿਜੰਮੇਦਾਰੀ ਚੁੱਕਦਾ।

14 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਇਝੰ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਪ
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।

15 ਉਹ ਪਤਨੀ ਿਜਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਟਪਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ।
16 ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਿਜੰਨਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਗਣੋ ਰੋਕਣਾ ਜਾ ਂਤੇਲ ਨੂੰ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜਨਾ।

17 ਲੋਕੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆ ਂਛੜਾ ਂਨਾਲ ਚਾਕੂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲੋਕ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਸਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

18 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾਵਾ ਂਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰੇਗਾ।

19 ਿਜਵੇਂ ਪਾਣੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤਰੂਪ ਿਵਖਾਉਂਦਾ, ਇਝੰ ਹੀ ਿਦਲ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਚਿਰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤਰੂਪ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

20 ਲੋਕ ਤਾ ਂਬਸ ਕਬਰ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।

21 ਲੋਕੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰੱਖ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਿਮਲੀ ਉਸਤਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

22 ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪੀਹ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਝੰ ਪੀਹ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਂਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰੱਖਤਾ
ਕੱਢਣ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ।

23 ਪ੍ਰਪਕ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਪਸ਼ੂਆ ਵੱਲ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। 24 ਦੌਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਤਾਜ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ। 25 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ
ਘਾਹ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਦ ਤਾਜਾ ਘਾਹ ਪ੍ਰਗਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ
ਪਹਾੜੀਆ ਂਤੋਂ ਘਾਹ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 26 ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਿਲਆ ਂਦੀ ਉੱਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆ ਂਵੇਚਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
27 ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁੱਧ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਨੌਕਰਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਿਸਹਤਮੰਦ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਭੱਜ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ
ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂ ਹੌਸਲੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2 ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਬਹੁਤ
ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ
ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਡੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3 ਿਜਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਖਤ ਬਾਿਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਫ਼ਸਲਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

4 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਸਤਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

5 ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

6 ਿਜਹੜਾ ਗਰੀਬ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ
ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਰਾਹ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

7 ਸੂਝਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸੰਗ
ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

8 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸੋਂ
ਿਵਆਜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ।
ਇਹ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ।

9 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਦਂਾ, ਉਸ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਾਨਵਾ ਂਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਘ੍ਰਿਣਤ ਹਨ।

10 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ
ਿਵਰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

11 ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ, ਪਰ
ਗਰੀਬ ਜੋ ਿਕ ਿਸਆਣਾ ਹੋਵੇ ਿਸੱਧਾ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

12 ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਿਜੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ
ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਛੁਪਣਗਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ।

13 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ, ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਅਤੇ ਿਤਆਗਦਾ ਹੈ ਿਮਹਰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

14 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜਤਦਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ।

15 ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰੱਛ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

16 ਿਜਸ ਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅੱਿਤਆਚਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦੌਲਤ ਬਦ-ਕਰਮਾ ਂਰਾਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

17 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਮਰਨ ਤੀਕ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ।

18 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।
ਪਰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਰਾਹ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ।

19 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ
ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਅਰਥ ਸੱਕੀਮਾ ਂਿਪੱਛੇ ਭੱਜੇ ਉਹ
ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

20 ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬਨਣ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰੇ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।

21 ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਕੁੜੇ ਖਾਤਰ
ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

22 ਇੱਕ ਿਕਰਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੌਲਤ ਸਮੇਟਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਗਰੀਬੀ ਉਸਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

23 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਿਝੜਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਉੱਕੀਆ ਂਫੜ੍ਹਾ ਂਮਾਰਦਾ ਹੈ।

24 ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਤੋਂ ਵੀ ਚੁਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ, “ਇਸ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ!” ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਝਂੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਦਾ
ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।

25 ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਨਤੀ ਕਰੇਗਾ।

26 ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਿਸਆਣਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।

27 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਦਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਮਲਣਗੀਆ।ਂ

28 ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਿਜ਼ੱਦੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਿਝੜਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਸੱਖਦਾ ਅਚਾਨਕ
ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ
ਸੱਕਦਾ।
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2 ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੌਂਕੇ
ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

3 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੇਸਵਾਵਾ ਂਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

4 ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਾ ਿਨਆਈਂ ਹੋਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ
ਿਦੰਦਾ।

5 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ
ਪੈਰਾ ਂਲਈ ਜਾਲ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

6 ਇੱਕ ਬਦ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਫ਼ਸ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਪਰ
ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

7 ਧਰਮੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰੀਬ ਲਈ ਿਨਆ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਿਸਰੇ
ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ ਅਿਗਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

8 ਮਖੌਲੀ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਦੰਗਾ-ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਸਆਣਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9 ਿਸਆਣਾ ਆਦਮੀ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕਿਚਹਰੀ ’ਚ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਤੈਸ਼
’ਚ ਆ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਿਸਆਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਦੀ।

10 ਕਾਤਲ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

11 ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ
ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

12 ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਝੂਠ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ।
13 ਗਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦੋਵਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ

ਸਾਝਂੀ ਹੈ: ਯਹੋਵਾਹ ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
14 ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਗਰੀਬਾ ਂਨਾਲ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜ

ਕਰੇਗਾ।
15 ਬੈਤ ਅਤੇ ਿਝੜਕ ਿਸਆਣਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ

ਛੱਿਡਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
16 ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਗੇ।
17 ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਤਂੀ

ਿਲਆਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗਾ।
18 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਦਸਾ ਿਦਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਜੰਗਲੀਆ ਂਵਾਗਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ,

ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਿਬਵਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ।
19 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਸਰਫ਼ ਗੱਲਾ ਂਹੀ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਨੌਕਰ ਕਦੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ

ਿਸਖੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ।
20 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਬਨਾ ਂਸੋਿਚਆ ਂਬੋਲਦਾ ਹੈ?

ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਲਈ ਵੱਧੇਰੇ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
21 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡ-ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ

ਹੋ, ਤਾ ਂਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਜੱਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
22 ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ।

23 ਘਮੰਡ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ
ਿਨਮਾਣਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

24 ਦੋ ਚਾਰ ਿਜਹੜੇ ਿਮਲਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੂਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਚਹਰੀ
ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਬੋਲ
ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ।

25 ਡਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੰਧੇ ਵਾਗਂ ਬਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਇਨਸਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇਗਾ।

26 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਿਨਆ ਂਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਦਮੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ
ਹੀ ਿਨਆ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

27 ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਝੂਿਠਆ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨਸਾਨ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਕੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ।

ਯਾਕਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਗੂਰ ਦੀਆ ਂਿਸਆਿਣਆ ਂਕਹਾਉਤਾਂ

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਗੂਰ ਯਾਕਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼: ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ
ਸੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾ।ਂ

2 ਮੈਂ ਆਦਮੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਿਗਆਨ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਮੈਂ ਿਸਆਣਪ ਨਹੀਂ ਿਸੱਖੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਧਾਰਿਮਕ ਿਗਆਨ ਿਕੰਝ
ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ 4 ਕੌਣ ਅਕਾਸ਼ ਤਾਈਂ ਜਾਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ? ਿਕਸਨੇ
ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ? ਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ
ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ? ਿਕਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ?
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ!

5 ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 6 ਉਸ ਦੇ
ਬਚਨਾ ਂਿਵੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾਵੋਂਗੇ।

7 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਦੋ ਉਪਕਾਰਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ
ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਂ। 8 ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ
ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ
ਗਰੀਬ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਹੈ। 9 ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਹੀ ਇਨੰਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ
ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਿਲਆਵਾ।ਂ

10 ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ ਅਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਸੁਆਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ
ਪਵੇਗੀ।

11 ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾ ਂਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ।

12 ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ।

13 ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਅਤੇ
ਿਝੰਮਣੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ।

14 ਕਈਆ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੰਦ ਚਾਕੂ ਵਰਗੇ ਿਤੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈਆ ਂਦੇ ਬੁੱਟਾ
ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰਾ ਂਜੜੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਪਾੜ
ਸੱਕਣ ਜਾ ਂਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾ ਂਨੂੰ ਿਨਗਲ ਸੱਕਣ।

15 ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ
ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਮੈਨੂੰ ਿਦਓ, ਮੈਨੂੰ ਿਦਓ, ਮੈਨੂੰ ਿਦਓ।” ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ ਂ— ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਕਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ:ਂ 16 ਕਬਰ, ਬਾਝਂ ਕੁੱਖ, ਧਰਤੀ ਿਜਹੜੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਿਪਆਸੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਮ ਅੱਗ ਿਜਹੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਆਖਦੀ “ਬਸ।”

17 ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਆਪਣੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ
ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਓਨੀ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜੰਨੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ
ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਗਰਝਾ ਂਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੇ ਖਾ ਲਈਆ ਂਹੋਣ।

18 ਿਤੰਨ ਗੱਲਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹਨ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ
ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਿਕਆ। 19 ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ,
ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਿਘਸਰਨਾ, ਜਹਾਜ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ।

20 ਇੱਕ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਕੇ
ਆਖਦੀ ਹੈ: “ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!”

21 ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਧਰਤੀ ਿਹੱਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੀ: 22 ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਜੋ ਰਾਜਾ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖ
ਿਜਸ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ, 23 ਇੱਕ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਕਰਾਣੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ
ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਹਾਉਤਾ ਂ29:2 463 ਕਹਾਉਤਾ ਂ30:23



31

24 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆ ਂਹਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ
ਿਸਆਿਣਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਿਸਆਣੀਆ ਂਹਨ:

25 ਕੀੜੀਆ,ਂ ਜੋ ਿਕ ਤਕੜੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ,ਂ ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਸਰਦੀਆ ਂਲਈ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਇੱਕਤਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।
26 ਿਬੱਜੂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਟਾਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
27 ਿਟੱਡੀਆ ਂਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ
ਉਡਦੀਆ ਂਹਨ।
28 ਿਕਰਲੀ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫ਼ੜੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਉਹ
ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ।
29 ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ ਿਜਨਾ ਂਦੀ ਚਾਲ ਸੁੰਦਰ ਹੈ; ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਿਜਹੜੀ

ਸ਼ਾਹੀ ਚਾਲਾ ਚਲਦੀਆ ਂਹਨ।
30 ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ।
31 ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਕੁਕੜ,
ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ।
32 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਕੋਈ

ਮੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ।
33 ਿਰੜਿਕਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਿਦੰਦਾ, ਨੱਕ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਖੂਨ

ਵਗਦਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜੇ ਲਮੂਏਲ ਦੀਆ ਿਸਆਿਣਆ ਂਕਹਾਉਤਾਂ

ਇਹ ਰਾਜੇ ਲਮੂਏਲ ਿਦਆ ਂਿਸਆਿਣਆ ਂਕਹਾਉਤਾ ਂਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

2 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਿਜਸ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। 3

ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾ ਂਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰਤਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ।
4 ਹੇ ਲਮੂਏਲ, ਰਾਜੇ ਲਈ ਮੈਅ ਪੀਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਲਈ
ਬੀਅਰ ਪੀਣੀ। 5 ਿਕਉਂ ਿਕ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਿਬਵਸਬਾ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਆ ਂਤੋਂ ਵਾਝਂਾ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੀਅਰ ਿਦਓ ਜੋ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਅ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਗ਼ਮਗੀਨ ਹਨ। 7 ਤਾ ਂਜੋ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਪੀਣ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

8 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋ ਿਜਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ!
ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ: 9 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਉਹੀ ਕਹੋ ਜੋ
ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬਾ ਂਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾ ਲਈ ਿਨਆ ਂਸੁਰੱਿਖਤ ਰੱਖੋ।

ਸੰਪੂਰਣ ਪਤਨੀ

10 ਕੌਣ ਇੱਕ ਸਦਾਚਾਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸੱਕਦਾ?
ਉਹ ਮੋਤੀਆ ਂਪੱਥਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।

11 ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

12 ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ,
ਉਸ ਲਈ ਨੇਕੀ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਦੀ ਨਹੀਂ।

13 ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲੇਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣਾਉਂਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।

14 ਉਹ ਵਪਾਰੀਆ ਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਗਂ ਹੈ
ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ।

15 ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉੱਠਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਤੰਜਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਆਪਣੀਆ ਂਨੋਕਰਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਹੀ ਿਹੱਸਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
16 ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਿਸਆ ਂਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ

ਹੈ।
17 ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

18 ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਵਸਤਾ ਂਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਲਾਭ ਖੱਟਦੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।
19 ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਕਤਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਉਣਦੀ ਹੈ।

20 ਉਹ ਖੁਲੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

21 ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਬਾਰੇ ਿਚੰਿਤਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਿਨੱਘੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

22 ਉਹ ਚਾਦਰਾ ਂਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੰਘਾ ਂਤੇ ਿਵਛਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮਲ-ਮਲ ਦੇ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਦੀ ਹੈ।

23 ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ
ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਿਵੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

24 ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵਪਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਾਤਰੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ।

25 ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਸ਼ਠਾ ਉਸਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਹਨ,
ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਕੇ ਹੱਸ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।

26 ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਿਸਆਣਪ ’ਚ ਖੁਲ੍ਹਦਾ
ਉਸ ਦੀ ਜਬਾਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

27 ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

28 ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

29 ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਮਰੱਥ ਔਰਤਾ ਂਹਨ
ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀਏ ਪਤਨੀਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈਂ।”

30 ਆਕਰਸ਼ਣ ਛਲੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਚਲੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਔਰਤ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਦਂੀ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਯੋਗ ਹੈ।

31 ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਿਦਓ ਿਜਸਦੀ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰਨ ਹੈ।
ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਣ-ਸਾਧਾਰਣ ਿਵੱਚ

ਉਸਤਤ ਕਰੋ।

ਕਹਾਉਤਾ ਂ30:24 464 ਕਹਾਉਤਾ ਂ31:31



1

2

ਉਪਦੇਸ਼ਕ

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

2 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅਰਬਹੀਣ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਰਬਹੀਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ। 3 ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਟਕਰਾ ਂਤੋਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਿਮਲ ਸੱਕਦਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੀਜ਼ਾ ਂਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ

4 ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜੀ ਆ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 5 ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੂਰਜ
ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਦੋਬਾਰਾ ਂਓਸੇ ਥਾ ਂਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।

6 ਹਵਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਹਰ
ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਹਵਾ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਓਸੇ ਥਾ ਂਵੱਲ
ਵਗਦੀ ਹੈ ਿਜਬੋਁ ਸ਼ਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

7 ਸਾਰੇ ਦਿਰਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਓਸੇ ਥਾ ਂਵੱਲ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਵੱਲ ਵਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ।

8 ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਬਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹਨ, ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨੋ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਅਤੇ
ਵੇਖਣੋ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨਁੋ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ।

ਕੁਝ ਨਵਾ ਂਨਹੀਂ

9 ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਅਤੀਤ ਸਿਮਆਂ
ਿਵੱਚ ਸਨ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਦੀਆ ਂਰਹੀਆ,ਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ
ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾ ਂਨਹੀਂ ਹੈ।

10 ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ, “ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ!” ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਓੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ।

11 ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਪੀੜੀਆ ਂਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਪੀੜੀਆ ਂਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਵਣਗੀਆ।ਂ

ਕੀ ਿਸਆਣਪ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ?

12 ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾ।ਂ 13 ਮੈਂ
ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਿਨਰੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਕਲ ਿਪਆ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਭ ਗੱਲਾ ਂਇਸ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਉਦੇਸ਼
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਵਅਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਿਵਉਪਾਰ
ਹੈ। 14 ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਬਹੀਣ ਸੀ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਗਂ
ਹੈ। 15 ਜੋ ਿਵਂਗਾ ਹੋਇਆ ਿਸੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਕੁਝ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਓੱਥੇ ਿਗਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

16 ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਰਾਿਜਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਮਾਗ ਨੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦਾ
ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ!”

17 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਿਗਆਨ, ਅਤੇ ਮੂਰੱਖਤਾਈ
ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਿਣਆ ਂਿਕ ਿਸਆਣਾ ਬਣਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਗਂ ਹੈ। 18 ਿਕਉਂ ਿਕ ਬਹੁਤੀ

ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਵੱਧੇਰੇ ਿਗਆਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਵੱਧੇਰੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ।

ਕੀ “ਮੌਜ ਮਸਤੀ” ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਕਦੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਨੂੰ ਪਰੱਖਣ ਦੇ ਅਤੇ
ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ।” ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਇਹ ਵੀ
ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ। 2 ਿਦਲ ਪਰਚਾਵੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਿਖਆ: “ਇਹ

ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੈ!” ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਬਾਰੇ: “ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕੀ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ?”
3 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਪਰੱਿਖਆ ਿਕ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ

ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਿਕਵੇਂ ਹੈ (ਮੇਰਾ ਿਦਮਾਗ਼, ਿਕਵੇਂ ਵੀ, ਿਸਆਣਪ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਿਤ੍ਰਤ
ਸੀ, ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਿਧਆ ਸੀ।) ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਨਸਾਨਾ ਂਲਈ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ?

4 ਫੇਰ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਆਰੰਭ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਉਗਾਇਆ। 5 ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਬਗ਼ੀਚੇ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਉਗਾਏ। 6 ਮੈਂ
ਤਾਲਅ ਬਣਵਾਏ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ ਂਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ। 7 ਮੈਂ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀਆ ਂਖਰੀਦੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਦਾਸ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੇਰੀਆ ਂਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਂਮਲਕੀਅਤਾ,ਂ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ
ਭੇਡਾ,ਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਨ, ਉਸ ਿਕਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।

8 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ ਕੌਮਾਂ
ਪਾਸੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਹਰ
ਇਨਸਾਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ।

9 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਸਆਣਪ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹੀ। 10 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਚਾਿਹਆ
ਮੈਂ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

11 ਪਰ ਤਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਂਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਨ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਬਹੀਣ ਸੀ। ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵਾਗਂ ਸੀ।
ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਲਾਭ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਸ਼ਾਇਦ ਿਸਆਣਪ ਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ

12 ਤਦ ਮੈਂ ਿਫਰ ਤੋਂ ਿਸਆਣਪ, ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਅਤੇ ਮੂਰੱਖਤਾਈ ਤੇ ਸੋਚ-ਿਵੱਚਾਰ
ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੰਮ
ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 13 ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ
ਅਕਲਮਂਦੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲਾਭਦਾਇੱਕ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਨੇਰੇ
ਉੱਪਰ ਲਾਭਦਾਇੱਕ ਹੈ। 14 ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ: ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ਼
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਖਾ ਂਵਾਗਂੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਧਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ
ਮੂਰਖ ਓਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਅਖੀਰੀ ਇੱਕੋ
ਿਜਹੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। 15 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਿਜਸ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਿਮਲਦਾ,
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ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਿਮਲਾਗਂਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਿਸਆਣਾ ਬਣਨ ਲਈ ਿਕਉਂ ਇਨੰੀ
ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ?” ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਵੀ ਅਰਬਹੀਣ
ਹੈ।” 16 ਿਕਉਂ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਿਸਆਣੇ ਜਾ ਂਮੂਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ
ਰੱਖੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ
ਿਕੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਵਾਗਂ ਹੀ
ਮਰਦਾ।

ਕੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ?

17 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਰ
ਿਰਹਾ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੋਿਝਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ,
ਹਵਾ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵਾਗਂ।

18 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾ ਂਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ
ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਵੇਗਾ। 19 ਅਤੇ ਕੌਣ
ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਿਸਆਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾ ਂਮੂਰਖ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ
ਇਚੰਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਿਸਆਣਪ ਵਰਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ।

20 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਦਲ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਖਤ
ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਉਪਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਝੂਠੀਆ ਂਆਸਾ ਂਛੱਡਣ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। 21 ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਾਿਸਲ ਕਰਨਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਬਹੀਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਿਨਆ ਂਹੈ।

22 ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? 23 ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਦਰਦਮਈ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ
ਸਰਗਰਮੀ ਉਦਾਸਮਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ।

24 ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਇਆਂ
ਿਬਨਾ ਂਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 26 ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਆਣਪ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਿਦੰਦਾ,
ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਹਂ
ਦੇਣ ਲਈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ।
ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਸਮਾ ਂਹੈ …

ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਕਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੇਗੀ।

2 ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ,
ਅਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪੌਦਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

3 ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ,
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

ਇੱਥੇ ਉਧੇੜ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

4 ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ,
ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

ਇੱਥੇ ਸੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ,
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

5 ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ,
ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

ਇੱਥੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ,
ਅਤੇ ਜਫ੍ਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

6 ਇੱਥੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ,

ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।
ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ,
ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

7 ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ,
ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

8 ਇੱਥੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ,
ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ,
ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਂਤੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

9 ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਿਮਲਦਾ ਹੈ? 10 ਮੈਂ ਉਸ
ਸਾਰੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 11 ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਗਆਨ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾ ਂਦੇ ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ।
ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ
ਅੰਤ ਤੀਕ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

12 ਮੈਂ ਜਾਿਣਆ ਂਿਕ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ। 13 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਾਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ,
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਗਾਤ ਹੈ।

14 ਮੈਂ ਸਮਝ ਿਲਆ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹਾ ਲੋਕਾਂ
ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਿਰਆ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੇਗਾ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ
ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

16 ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਿਨਆ ਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
ਅਿਨਆ ਂਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਜੱਥੇ ਧਰਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 17 ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਸ਼ਟ
ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਹਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਸਮਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ।”

ਕੀ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ?

18 ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਿਕ
ਉਹ ਉਕੱ◌ੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹਨ। 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ
ਨਸੀਬ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਬਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਵਾਗਂ ਹੀ ਮਰਦਾ ਅਤੇ
ਦੋਹਾ ਂਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ
ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰਬਹੀਣ ਹਨ। 20 ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਬਾਵੇਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਗੇ? ਦੋਵੇਂ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। 21

ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਭਰ ਜਾਦਂਾ ਜਦ ਿਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਹੇਠਾ ਂਧਰਤੀ ’ਚ ਲੈਹ ਜਾਦਂਾ।”

22 ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਉਹ
ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਖੁਸੀਁ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ
ਬਾਅਦ ਕੀ

ਕੀ ਮਰਨਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ, ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੰਝੂ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਸਾਰੀ

ਤਾਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਸਤਾਏ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। 2 ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਧੀਆ ਹਨ
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ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਜੋ ਿਕ ਅਜੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ। 3 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਨਿਮਆ, ਅਤੇ ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਬਦੀਆ ਂਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

ਇਨੰੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਿਕਉਂ?

4 ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, “ਲੋਕ ਇਨੰੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?” ਮੈਂ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਈਰਖਾਲੂ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵਾਗਂ ਹੈ।

5 ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ
ਕਰਨਾ, ਮੂਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾ ਂਭੁੱਖੇ ਮਰੋਗੇ।” 6 ਸ਼ਾਇਦ
ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਰਾਮ
ਕਰਨਾ ਵੱਧੀਆ ਹੈ, ਬਜਾਇ ਦੋਹਾ ਂਭਿਰਆ ਂਹੱਥਾ ਂਅਤੇ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ
ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵਾਗਂ ਹੈ।

7 ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਬਹੀਣ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ: 8 ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ
ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਂਭਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ
ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨੰੀ ਸਖਤ
ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ
ਨਹੀਂ, “ਿਕਸ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਨੰੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਾਮਂਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ?ਂ” ਇਹ ਵੀ ਅਰਬਹੀਣ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਬਦ ਗੱਲ ਹੈ।

ਿਮੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤਾਕਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ

9 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਿਬਹਤਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

10 ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਿਡਗਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ, ਪਰ
ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਓੱਥੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

11 ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੌਁਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਨੱਘੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ
ਇੱਕਲਾ ਸੌਁਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਿਕਵੇਂ ਿਨੱਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।

12 ਜੇਕਰ ਦੋਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾ
ਬਚਾਉ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤਂਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ।

ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸੱਧੀ

13 ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰ ਿਸਆਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਬੁੱਢੇ ਮੂਰਖ ਰਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਜੋ
ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਸੱਕਦਾ। 14 ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜਾ
ਬਣਨ ਲਈ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ
ਆਦਮੀ ਵਜੋਂ ਜਨਿਮਆ ਸੀ। 15 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ। 16 ਓੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵਾਗਂ ਹੈ।

ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ

ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵੋ ਤਾ ਂਹੋਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ। ਮੂਰੱਖਾਂ
ਵਾਗਂ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ

ਕਰਦੇ। 2 ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰੁੱਖ੍ਖੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇਵੋ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਘਟਾਵੋ।

3 ਿਕਉਂ ਿਕ ਬਹੁਤੀ ਿਚੰਤਾ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਰਖ,
ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ।

4 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ। ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਾ ਲਾਉ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੂਰੱਖਾ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਿਦਓ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5

ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਨ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। 6 ਇਸ
ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਹ
ਨਾ ਆਖੋ, “ਜੋ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ!” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਗੁੱਸਾ ਿਕਉਂ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਦੇਵੇ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਕੇ ਅਤੇ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੋਲਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਿਕ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ!

ਹਰ ਹਾਕਮ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਹੈ

8 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਿਤਆਚ੍ਚਾਰ ਹੁੰਿਦਆ ਂਅਤੇ ਿਨਆ ਂਨੂੰ ਅਸ੍ਵੀਕਾਰ
ਹੁੰਿਦਆ ਂਵੇਖੋਁ, ਅਚਂਿਭਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਅਗਾਹਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ। 9 ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਰਾਜਾ ਖੇਤਾ ਂਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੌਲਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸੱਕਦੀ

10 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ,
ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ।

11 ਿਜਂਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੌਲਤ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਤਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਦੇ
“ਦੋਸਤ” ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਿਸਰਫ
ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

12 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਨਾਲ ਸੌਁਦਾ ਹੈ। ਿਬਨਾ ਿਚੰਤਾ ਕੀਿਤਆ ਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਂਥੋੜਾ। ਪਰ
ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਦਾ ਿਫਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਂ ਨਹੀਂ
ਸੱਕਦਾ।

13 ਇੱਕ ਿਘਨਾਉਣੀ ਬਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਰਿਦਆਂ
ਦੇਿਖਆ। ਦੌਲਤ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ 14 ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

15 ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚੋਂ ਨੰਗਾ ਬਾਹਰ
ਆਇਆ, ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
16 ਇਹ ਿਘਨਾਉਣੀ ਬਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਿਮਲੇਗਾ, “ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਈ
ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।” 17 ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਗਮ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਿਦਨ ਹੀ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ
ਹੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ

18 ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਫ਼ਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ, ਜੋ ਉਹ ਇਸ
ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ
ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਦੌਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹੀ ਉਸਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।

19 ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧੰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਭੋਗਣ, ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤ ਹੈ। 20 ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਿਵੱਚ ਿਵਅਸਤ ਰੱਖਦਾ। ਖਦਾ।

ਉਪਦੇਸ਼ਕ 4:3 467 ਉਪਦੇਸ਼ਕ 5:20



6

7

8

ਦੌਲਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦੀ

ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦੀ ਵੇਖੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾ ਂਤੇ
ਜਬਰਦਸਤ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ

ਲੋੜਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸਦੀ ਕਦੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮਾਨਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣੇਗਾ। ਇਹ ਅਰਬਹੀਣ ਅਤੇ
ਿਘਨਾਉਣੀ ਬਦੀ ਹੈ।

3 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਿਜਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ
ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 100 ਬੱਚੇ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ
ਚੀਜਾ ਂਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅੰਿਤਮ-ਸਂਸੱਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ
ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਰਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੁਆਕ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। 4

ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਜੁਆਕ ਰਹੱਸ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ, ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਨਾ ਂਵੀ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੂਰਜ
ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਦਾਤਾ ਂਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਮਾਿਣਆ। 6 ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕ 2,000 ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ,
ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ, ਤਾ ਂਕੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਤਮ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

7 ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ
ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ (ਭੁੱਖ) ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 8 ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ
ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਿਕਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ
ਕਰੇਗਾ। 9 ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਿਹਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਦੀ
ਲਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਵੀ ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਵਾਗਂ ਹੈ।

10 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਤਾ
ਿਕ ਲੋਕੀਂ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਨੂੰ ਲਂਿਮਆ ਂਪਾਉਣਾ ਇਸਦੀ
ਅਰਬਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ?

12 ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਆਪਣੇ ਬੋੜੇ ਿਚਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ
ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਗਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਕੌਣ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਆਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ

ਿਸਆਣੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਦਾ ਸਂਗ੍ਰਿਹ

ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਿਤਸ਼ਠਾ ਵੱਧੀਆ ਅਤਰ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।
ਿਜਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਸ ਿਦਨ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ

ਉਹ ਜਨਿਮਆ ਸੀ।
2 ਦਾਅਵਤ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਮਈਅਤ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਵੱਧੇਰੇ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਝੰ ਹੀ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚਾਰ ਕਰਨ।

3 ਹੋਰ ਵੀ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਸੋਗ ਹਾਸੇ ਨਾਲੋਂ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਿਚਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਸ ਸਾਡਾ ਤਾ ਂਿਦਲ ਸਾਡਾ ਬਣ

ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਨੇਕ।
4 ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਮੂਰਖ ਿਸਰਫ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ।

5 ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸਤਤ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ
ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ।

6 ਮੂਰੱਖਾ ਂਦਾ ਹਾਸਾ ਿਕੰਨਾ ਅਰਬਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!
ਿਜਵੇਂ ਕੰਡੇ ਪਤੀਲੇ ਹੇਠਾ ਂਬਲਦੇ ਹੋਣ।

ਉਹ ਇਨੰੀ ਛੇਤੀ ਬਲਦੇ ਹਨ,
ਿਕ ਹਂ◌ਦੁਾ ਇਹ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

7 ਪਰ ਅਿਤਆਚਾਰ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰਦਾ,
ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਿਦਮਾਗ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

8 ਿਕਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ,

ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਗੁਮਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।
9 ਬਹੁਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਵੋ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਮੂਰੱਖਤਾ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

10 ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ, “ਿਪੱਛਲੇ ਚੰਗੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਬਹਤਰ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ?”
ਇਹ ਸਵਾਲ ਿਸਆਣਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
11 ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਸਆਣਪ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਹਣ

ਲਈ ਲਾਭਦਾਇੱਕ ਹੈ। 12 ਿਸਆਣਪ ਦੀ ਢਾਲ ਹੋਣੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਢਾਲ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਿਸਆਣਪ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ
ਵੱਧੀਆ ਹੈ।

13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆ ਂਹਨ। ਕੌਣ
ਿਸਿਧਆ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਵਂਗਾ ਕੀਤਾ। 14 ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ
ਵੱਧੀਆ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਹੋਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰ
ਰਹੀਆ ਂਹੋਣ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੁਰਾ ਸਮਾ ਂਬਣਾਇਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸੱਕਣ ਿਕ ਅਗਾਹਂ ਕੀ
ਵਾਪਰੇਗਾ।

ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੇ

15 ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਰਬਹੀਣ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ: ਇੱਕ
ਿਸਆਣਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮੀਅਤਾ ਕਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਦਂਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ
ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦੀ ਿਜਂਦਗੀ ਉਸਦੀ ਬਦੀ ਕਾਰਣ ਲਂਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
16 ਅਿਤਆਿਧਕੱ ਧਰਮੀ ਨਾ ਹੋਵੋ? ਅਸੀਂਮ ਿਸਆਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨਾ
ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੇਹਦ੍ਦ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੋ,
ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕਉਂ ਮਰੋ?

18 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋਁ ਅਤੇ
ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੋਁ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ
ਦੋਹਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। 19 ਿਸਆਣਪ ਤਾਕਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਸ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ
ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਿਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

21 ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾ ਂਕੱਢਿਦਆ ਂਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। 22 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕਈ
ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਗਾਲਾ ਂਕੱਢੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ

23 ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਪਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਸਆਣਾ ਹੋਵਾ?ਂ” ਪਰ ਿਸਆਣਪ ਮੈਥੋਂ
ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। 24 ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਝੰ ਿਕਉਂ ਹਨ? ਇਹ
ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇਰੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? 25 ਮੈਂ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਖੋਜ
ਕਰਨ ਲਈ, ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ,

ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਚਾ
ਕਰ ਿਲਆ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। 26 ਉਹ ਔਰਤ (ਬੇਵਕੂਫੀ ) ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਧੇਰੇ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਇੱਕ ਛੇਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ
ਹੱਥ ਬੇੜੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ। ਿਜਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ
ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

27 “ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ” ਉਸਤਾਦ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਿਜਉਂ ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ
ਅਸਿਤਤ੍ਰਤਵ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਿਸਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ
ਸੱਿਕਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਜਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੱਿਭਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦਰਿਮਆਨਁੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾ ਲੱਭ ਸੱਕੀ।

29 “ਤੱਕਣੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਲੱਿਭਆ, ਿਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੰਿਗਆਂ
ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਚਾਲਾਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ

ਕੌਣ ਿਸਆਣੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵਰਗਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਗੱਲਾ ਂਦਾ ਿਵਵਰਣ
ਿਕਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਆਣਪ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਦਾਸ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਿਚਹਰੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਦੇਸ਼ਕ 6:2 468 ਉਪਦੇਸ਼ਕ 7:29
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2 ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰ ਕਾਰਣ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਛੱਡੋਁ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲਵੋ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਰਾਜਾ ਉਹੀ
ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। 4 ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਚਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ
ਸੱਕਦਾ: “ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ!ਂ” 5 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ
ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹੁੰਦਾ।

6 ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾ ਂਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਬਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੋਝ ਪਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ?

8 ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ, ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸਤੀਫ਼ਾ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ
ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

9 ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇਖੀਆ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਿਚਆ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਹੋਰਨਾ ਂਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਿਦੰਦਾ।

10 ਮੈਂ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਈਅਤਾ ਂਵੀ ਦੇਖੀਆ।ਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ
ਿਕਿਰਆਕਰਮ ਦੀਆ ਂਰਸਮਾ ਂਤੋਂ ਬਾਦ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੇ
ਬਾਰੇ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਵਾਪਿਰਆ
ਿਜੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਦ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਨੇਕਾ ਂਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ।

ਇਨਸਾਫ, ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ

11 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਦ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਜਲਦੀ ਹੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ,
ਇਨਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਿਦਲ ਬਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਿਦ੍ਰਤ ਹਨ।

12 ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਿਚਰ ਿਜਉਂਦਾ। ਤਾ ਂਵੀ, ਿਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੋਂ
ਡਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸੱਕਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। 13 ਅਤੇ ਇਹ
ਿਕ ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਨ
ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਵਾਗਂ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਿਕ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ।

14 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬਹੀਣ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ: ਇੱਥੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹਨ,
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਝੰ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਦੀਆ ਂਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ
ਲੋਕ ਹਨ, ਿਜਂਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਝੰ ਗਲ਼੍ਲ਼ਾ ਂਵਾਪਰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਸਨ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਂਿਕ ਇਹ ਵੀ ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ। 15 ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ
ਦੀ ਿਸ਼ਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼
ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਜਂਦਗੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਾਬ ਦੇ ਸੱਕਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ
ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ

16 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵਾਿਚਆ ਿਜਹੜੀਆ ਂਲੋਕ ਇਸ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕ ਿਕੰਨੇ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਿਦਨ ਰਾਤ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਁਦੇ ਨਹੀਂ। 17 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾਂ
ਬਾਬਤ ਦੇਿਖਆ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਿਕੰਨੀ ਵੀ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ। ਭਾਵੇ ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦਾ।

ਕੀ ਮੌਤ ਠੀਕ ਹੈ?

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਿਚਆ। ਮੈਂ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਉਹ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਿਤ੍ਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ

ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਿਮਲੇਗਾ ਜਾ ਂਨਫਰਤ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

2 ਇਹ ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਨਸੀਬ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ: ਧਰਮੀ
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ, ਨੇਕ ਅਤੇ ਬਦ, ਪਾਕ ਅਤੇ ਨਾਪਾਕ, ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬਲੀਆਂ
ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦੇ, ਿਨਆਈਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਵੀ,
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਧਾਰਿਮਕ ਸੌਹਾ ਂਖਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸੌਹਾ ਂਖਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ
ਹਨ।

3 ਇਹ ਬਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਹਰ ਕਾਸੇ ਿਵੱਚ ਉਪਸਿਬਤ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਨਸੀਬ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਿਜਂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਨੀ ਿਦਲ ਬਦੀ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਆਦ
ਿਵੱਚ? ਮੁਰਿਦਆ ਂਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 4 ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਉਂਦਾ
ਕੁਤ੍ਰਤਾ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

5 ਿਜਉਂਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। 6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪਆਰ, ਨਫਰਤ, ਈਰਖਾ, ਸਭ
ਕਾਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ
ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸੱਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਣੋ

7 ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣੋ। ਆਪਣੀ ਮੈਅ
ਪੀਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਹੈ। 8 ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਦਖ੍ਖ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਓ। 9 ਆਪਣਾ
ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਬਤਾਓ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਂ,
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਅਰਬਹੀਣ ਿਦਨ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਫ਼ਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। 10 ਹਰ ਸਮੇਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਲੱਭੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰਬਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ।
ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਬਰ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਿਕਿਰਆ
ਨਹੀਂ, ਮੁਹਾਰਤ, ਿਸਆਣਪ ਜਾ ਂਿਗਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।

ਚੰਗੀ ਿਕਸਮਤ? ਮੰਦੀ ਿਕਸਮਤ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ?ਂ

11 ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਿਜਤ੍ਰਤਦਾ,
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਿਜਤ੍ਰਤਦਾ, ਿਸਆਣੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ, ਚਾਲਾਕ
ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਿਸੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ
ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਦੀਆ ਂਹਨ।

12 ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਲ ਿਵੱਚ
ਫਸੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਵਾਗਂ, ਫ਼ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀ ਵਾਗਂ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਦਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਾਪਰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਿਸਆਣਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

13 ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਸਆਣਪ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਮਹਾਨ ਸੀ। 14 ਓੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੋੜੇ ਿਜਹੇ ਬੰਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆ ਂਫੌਜਾ ਂਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ। 15 ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ ਪਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ
ਰੱਿਖਆ। 16 ਿਸਆਣ੍ਣਪ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ
ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ
ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

17 ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਵੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਤਂੀ ਨਾਲ ਕਹੇ ਗਏ ਹੋਣ,
ਮੂਰੱਖਾ ਂਦੇ ਿਘਰੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
18 ਿਸਆਣਪ ਤਲਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਨੇਿਜਆ ਂਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕਲਾ ਮੂਰਖ ਪਾਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ

ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
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ਬੋੜੀਆ ਂਿਜਹੀਆ ਂਮੁਰਦਾ ਮੱਖੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਬੋੜੀ ਿਜਹੀ
ਮੂਰੱਖਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੱਕਦੀ

ਹੈ।
2 ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਵੱਚਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਵੱਚਾਰ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3 ਜਦੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂਰੱਖਤਾ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਸਾਫ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ।

4 ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰੁੱਖ੍ਖੇਪਣ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਚੱਲੇ ਜਾਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋਁਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆ ਂਗਲਤੀਆਂ
ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

5 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕਰਦੇ ਹਨ: 6 ਮੂਰਖ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਥਾਵਾ ਂਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮਹਰ੍ਰਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ। 7 ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਘੋੜੇ
ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੌਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਕ
ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਾਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾ ਂਵਾਗਂ)
ਤੁਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ ਹੈ।

ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

8 ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਕੰਧ ਢਾਹੁਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡਂਗ ਲਵੇ। 9

ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹੀਂ
ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਰੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਿਡੱਗ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

10 ਪਰ ਿਸਆਣਪ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੁਂਢੇ ਚਾਕੂ ਨੂੰ
ਵਰਤ ਕੇ ਕੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਇਹੀ ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ।

11 ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਪਾ ਂਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਿਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਜੇ
ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੁੰਿਦਆ ਂਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡਸ ਲਵੇ।

12 ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸਤਤ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆਉਂਦੇ ਨੇ।
13 ਉਹ ਮੂਰੱਖਤਾ ਭਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਅਤੇ ਬਦੀ

ਨਾਲ ਬੋਲਣੋ ਹਟਦਾ ਹੈ। 14 ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

15 ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ, ਚਤੁਰ ਨਹੀਂ ਇਨੰਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸੱਕੇ,
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ

16 ਿਜਸ ਦੇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ ਲਈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣਾ
ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਖਾਣ ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਿਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। 17 ਪਰ ਜੇ
ਰਾਜਾ ਿਕਸੇ ਨੇਕ ਖਾਨਦਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ
ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਦਂੇ ਹਨ, ਨਾਿਕ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਲਈ।

18 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਹੈ
ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਘਰ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਛੱਤ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗੀ।
19 ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਅ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ

ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਲਝਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਿਨੰਿਦਆ

20 ਰਾਜੇ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਹੋਵੋਁ, ਅਮੀਰਾ ਂਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੰਛੀ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਿਖਆ ਸੀ।

ਿਹਂਮਤ ਨਾਲ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀਆ ਂਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਿਦਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ
ਕਈਆ ਂਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੋਁ।

2 ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ
ਲਗਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਵਾਪਰ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ।

3 ਕੁਝ ਗੱਲਾ ਂਅਿਜਹੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ
ਬੱਦਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾ ਂਬਾਿਰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਿਡੱਗਦਾ ਹੈ,
ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਂਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਤਾ ਂਇਹ ਿਜੱਥੇ ਿਡਗਦਾ ਹੈ ਓੱਥੇ ਹੀ ਿਟਿਕਆ
ਰਹੇਗਾ।

4 ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾ ਂਅਿਜਹੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦਾ
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋ ਡਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਦ੍ਦਲਵਾਹੀ ਹੈ, ਤੇ
ਬਾਿਰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ, ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।

5 ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ
ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ
ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

6 ਇਸੇ ਲਈ, ਸਵੇਰੇ ਸੁਵਖਤੇ ਹੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੀਜ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸ਼ਾਮ
ਦਾ ਬੀਜ, ਜਾ ਂਬਲਿਕ ਦੋਵੇਂ।

7 ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ! ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਖਣਾ ਚਂਂਗਾ ਹੈ, 8 ਸੱਚਮੁੱਚ,
ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲਾ ਂਲਈ ਿਜਉਂਦਾ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆਂ
ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਿਦਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਿਰਹਾ ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ

9 ਇਸੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋ!
ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤੇ
ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ। 10 ਆਪਣੇ
ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ
ਨਾ ਪਰਤਣ ਿਦਓ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਅਰਬਹੀਣ ਹੈ।

ਿਬਰਧ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾਂ

ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ,
ਬੁਰੇ ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਂਗੇ: “ਮੈਨੂੰ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ।”

2 ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਅੰਧਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਤੇ
ਬੱਦਲ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਤੂਫਾਨ ਵਾਗਂ ਆਉਣ।

3 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੱਤਾਂ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਿਡੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾਂ
ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 4 ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆ ਂਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਟਾ ਪੀਹਣ
ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ
ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸੱਕੇਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਜਗਾ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਕੋਗੇ।

5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਚੀਜ਼
ਤੋਂ ਵੀ ਠੇਡਾ ਖਾਕੇ ਿਡਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਅਖਰੋਟ ਦੇ ਫੁੱਲਾ ਂਵਾਗਂ
ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਘਾਹ ਦੇ ਿਟੱਡੇ ਵਾਗਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਘਸੀਟੋਁਗੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾ ਂਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆ।ਂ ਤਾ ਂਆਦਮੀ ਆਪਣੇ
ਸਦੀਵੀ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਵੱਲ
ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
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ਮੌਤ

6 ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਚਾਦਂੀ ਦੀ ਜਂਜੀਰੀ ਪਾਟ ਜਾਵੇ

ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਡਂਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਝਰਨੇ ਤੇ ਘੜੇ ਵਾਗਂ,
ਅਤੇ ਪਹੀਆ ਦਾ, ਹੇਠਾ ਂਖੂਹ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਵਾਗਂ।

7 ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ,
ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਆਇਆ,

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਪਰਤ ਜਾਣ, ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ।
8 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅਰਬਹੀਣ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਬਹੀਣ

ਹੈ।”

ਿਸਟ੍ਟਾ

9 ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਗਆਨ, ਿਸੱਖਾਇਆ,
ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਨਰੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕਹਾਉਤਾ ਂਇੱਕਤ੍ਰ
ਕੀਤੀਆ।ਂ 10 ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ

ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਿਲਖੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਸੱਚੀਆ ਂਹਨ ਤੇ
ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਹਨ।

11 ਿਸਆਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਤਸਾਹ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਖਾ ਂਵਾਗਂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆ ਂਅਤੇ
ਆਜੜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਈਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। 12 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਹੋਰਨਾ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਤੋਂ ਸਾਵੱਧਾਨ
ਰਹੋ। ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਤਾਬਾ ਂਿਲਖਣੀਆ ਂਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾੱ ਦੇਵੇਗੀ।

13 ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਕੀ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆ ਂਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਕੋਈ
ਬੰਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਨੇਕੀ
ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਬਦੀ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਰ ਅਮਲ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ।
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1

2

ਸਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ

ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਗੀਤਾ ਂਦਾ ਗੀਤ।

ਰੀਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ

2 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੁੰਮਣਾ ਂਨਾਲ ਚੁੰਮੇ।
ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਰਾ ਿਪਆਰ ਹੈ ਿਬਹਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ।

3 ਤੇਰਾ ਅਤਰ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੀਲਾ ਹੈ।
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਤਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਡੋਿਲ੍ਹਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ,
ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

4 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਚ ਲੈ,
ਆਪਾ ਂਭੱਜ ਜਾਈਏ!

ਰਾਜਾ ਲੈ ਿਗਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਆਦਮੀ ਨੂੰ

ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਗਂੀਆ ਂਅਸੀਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਗਂੀਆ ਂਤੇਰੇ ਲਈ।
ਆਪਾ ਂਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਿਪਆਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਿਬਹਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ।
ਕੋਈ ਅਜੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾ ਂਿਪਆਰ ਤੈਨੂੰ।

ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

5 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਧੀਓ,
ਮੈਂ ਸਾਵਂਲੀ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤ,
ਸਾਵਂਲੀ ਹਾ ਂਮੈਂ ਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਤੰਬੂਆ ਂਵਾਗਂ।

6 ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈ ਸਾਵਂਲੀ ਹਾ,ਂ
ਸੂਰਜ ਨੇ ਿਕੰਨੀ ਸਾਵਂਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਗੁੱਸੇ ਸਨ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
ਜ਼ੋਰੀ ਲਾਇਆ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗਾ ਂਉੱਤੇ।
ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾ ਂਰੱਖ ਸੱਕੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਲਈ।

ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

7 ਕਰਾ ਂਿਪਆਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ।
ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ; ਿਕਬੇ ਚਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾ ਂਆਪਣੀਆ?ਂ
ਿਕਬੇ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਖਰ ਦੁਪਿਹਰੇ?

ਮੈਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਿਫ਼ਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਡ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਔਰਤ
ਵਾਗਂ ਤੇਰੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਦੇ ਇੱਜੜਾ ਂਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਲੱਭਾ?ਂ

ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

8 ਤੂੰ ਔਰਤਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਂ।
ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਮੈਨੂੰ ਿਕੱਥੋ ਲੱਭਣਾ,

ਐਵੇਂ ਹੀ ਭੇਡਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ।
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਜਵਾਨ ਬੱਕਰੀਆ ਂਆਜੜੀਆ ਂਦੇ ਤੰਬੂਆ ਂਲਾਗੇ ਚਾਰੋ।

9 ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ, ਵੱਧੇਰੇ ਲੁਭਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘੋਿੜਆ ਂਿਵੱਚਲੀ ਘੋੜੀ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਰੱਥ ਨੂੰ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ।

ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਗਿਹਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘੋਿੜਆ ਂਦੇ ਪਾਸ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਚਹਿਰਆ ਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਗਰਦਣਾ ਂਦੁਆਲੇ।

10 ਤੇਰੀਆ ਂਗੱਲ੍ਹਾ ਂਗਿਹਿਣਆ ਂਅਤੇ ਝੁਮਿਕਆ ਂਨਾਲ ਸੋਹਣੀਆ ਂਹਨ,
ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਮਣਿਕਆ ਂਦੀਆ ਂਡੋਰੀਆ ਂਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ।

11 ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਸੱਜੀਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਸਜਾਵਟਾ ਂਅਤੇ ਝੁਮਕੇ ਬਣਾਵਾਗੇ।

ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

12 ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸੋਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਹੁੰਦਾ,
ਮੇਰੀ ਸੁਗੰਧ ਅਗਾਹਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

13 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੰਧਰਸ ਦੀ ਪੁੜੀ ਵਾਗਂ ਹੈ,
ਜੋ ਪਈ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ।

14 ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਿਹਨਾ ਦੇ ਫੁੱਲਾ ਂਦੇ ਗੁਿਛਆ ਂਵਰਗਾ
ਉਗਦੇ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਏਨ-ਗਦੀ ਦੇ ਬਗੀਿਚਆ ਂਅੰਦਰ।

ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

15 ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈਂ ਤੂੰ ਿਕੰਨੀ:
ਆਹੋ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਹੈਂ।
ਘੁੱਗੀ ਵਰਗੀਆ ਂਨੇ ਅੱਖਾ ਂਤੇਰੀਆ।ਂ

ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

16 ਿਕੰਨੇ ਛਬੀਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ!
ਹਾ,ਂ ਿਕੰਨੇ ਮਨਮੋਹਣੇ!

ਸਾਡੀ ਸੇਜ਼ ਿਕੰਨੀ ਤਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ।
17 ਿਦਉਦਾਰ ਹਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਛਤੀਰ ਤੇ,
ਫਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਛੱਤ।

ਮੈਂ ਪੱਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉੱਗਦਾ ਫ਼ੁੱਲ ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਵਾਦੀਆ ਂਦੀ ਚੰਬੇਲੀ ਹਾ।ਂ

ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

2 ਮੇਰੀ ਮਿਹਬੂਬਾ, ਹੋਰਨਾ ਂਔਰਤਾ ਂਿਵੱਚ ਤੂੰ ਇਝੰ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੰਿਡਆ ਂਦਰਿਮਆਨ ਚੰਬੇਲੀ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

3 ਸੇਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਗਂ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਉੱਗ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ,
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦਰਿਮਆਨ।

ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਣਾ;
ਉਸਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਲਈ ਿਮੱਠਾ ਹੈ।

4 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਨੂੰ ਮੈਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ।
ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਪਆਰ ਦਾ ਸੀ।

5 ਤਕੜਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸ਼ਿਮਸ਼ਾ ਂਨਾਲ
ਮੈਨੂੰ ਿਮੱਠੇ ਸੇਬਾ ਂਨਾਲ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ

ਹਾ।ਂ
6 ਖੱਬੀ ਬਾਹਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਜੀ ਬਾਹਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

7 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਸੁਆਣੀਓ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਨੋਿਟਆਂ
ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਿਹਰਣਾ ਂਤੇ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਜਗਾਓ ਨਾ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰੋ ਨਾ

ਿਪਆਰ ਨੂੰ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੇ ਿਕ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
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ਉਹ ਫੇਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

8 ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ!
ਵੇਖੋ! ਉਹ ਇੱਥੇ, ਪਹਾੜਾ ਂਤੋਂ ਦੀ ਉੱਛਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਾੜੀਆਂ
ਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

9 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗਜ਼ੇਲ
ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਜਵਾਨ ਿਹਰਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਤੱਕੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਉਹਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ
ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਝਾਕਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਤਕਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ।

10 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਉੱਠ ਮੇਰੀ ਮਿਹਬੂਬਾ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰੀਏ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ।

11 ਦੇਖ! ਸਰਦੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ
ਬਰੱਖਾ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ।

12 ਇਹ ਫੁੱਲ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਿਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਮਾ ਂਹੈ ਇਹ ਪੰਛੀਆ ਂਲਈ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ।
ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ

13 ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਕੱਚੇ ਅੰਜੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੇਲਾ ਂਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਫੁੱਲਾ ਂਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

ਉੱਠ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਬੂਬਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀਏ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ!”

ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

14 ਮੇਰੀ ਘੁੱਗੀਏ, ਚੱਟਾਨ ਦੀਆ ਂਤਰੇੜਾ ਂਿਵੱਚ ਖੜੀ ਚੱਟਾਨ ਦੀਆਂ
ਲੁਕਣ ਦੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ

ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਿਚਹਰਾ,
ਸੁਣਨ ਦੇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼।

ਿਕੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ
ਅਤੇ ਿਕੰਨੀ ਸਹੋਣੀ ਹੈ ਤੂੰ।

ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

15 ਫੜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੰੂਬੜੀਆ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਛੋਟੀਆ ਂਲੰੂਬੜੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗਾ ਂਨੂੰ

ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ
ਬਾਗ ਪੂਰੀ ਬਹਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ।

16 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਹਾ!ਂ

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚੰਬੇਲੀਆ ਂਦਰਿਮਆਨ ਚਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
17 ਿਦਨ ਚਢ਼ਨ ਤੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਛਾਿਵਆ ਂਦੇ ਉੱਡ ਜਾਣ ਤੀਕ ਮੁੜ,
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹਰਨੋਟੇ ਜਾ ਂਜਵਾਨ ਿਹਰਣ ਵਾਗਂ।

ਿਜਹੜਾ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਨੂੰ।

ਲੱਭਦੀ ਹਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ ਿਮਲ
ਸੱਿਕਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ।

2 ਉੱਠ ਜਾਵਾਗਂੀ ਹੁਣ ਮੈਂ।
ਘੁੰਮਾਗਂੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ।

ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਗਂੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਮ ਦੀ
ਗਲੀਆ ਂਮੁਹਿਲਆ ਂਅੰਦਰ।

ਲੱਿਭਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ।
ਪਰ ਿਮਲ ਨਹੀਂ ਸੱਿਕਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ!

3 ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੇ ਿਜਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ।
ਪੁੱਿਛਆ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ “ਕੀ ਦੇਿਖਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ?”

4 ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਗਈ ਸਾ ਂਮੈਂ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਕੋਲੋਂ,

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ।
ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਲੈ ਨਹੀਂ

ਗਈ
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ,
ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

5 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਨਾਰੀਓ, ਖੇਤਾ ਂਦੇ ਹਰਨੋਿਟਆਂ
ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਿਹਰਨਾ ਂਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ:

ਜਗਾਓ ਨਾ ਿਪਆਰ ਨੂੰ,
ਉਤੇਿਜਤ ਕਰੋ ਨਾ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੇ ਿਕ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾੜੀ

6 ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮਾਰੂਬਲ
ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਔਰਤ ਿਕਂਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?

ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਧੂੜ ਿਪੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਬਦਲਾ ਂਵਾਗਂ,
ਗੰਧਰਸ ਤੇ ਲੁਬਾਨ ਵਰਗੀਆ ਂਸੁਗੰਿਧਤ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਬਲਣ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜੋ।

7 ਦੇਖੋ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰੀ ਤਖਤ ਇੱਥੇ ਹੈ
ਿਜਸਦੀ 60 ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੈਿਨਕ!

8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ੍ਰਰ੍ਰਾਪਤ ਲੜਾਕੂ ਹਨ;
ਤਲਵਾਰਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਿਸਆ ਂਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆ ਂਹੋਈਆ,ਂ
ਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਖਤਰੇ ਲਈ ਿਤਆਰ!

9 ਇਹ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰੀ ਤਖਤ ਹੈ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਬਾਨੋਨ ਦੀ ਲਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ।

10 ਹੱਬੇ ਿਜਸ ਦੇ ਸਨ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ,
ਤੇ ਬੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬੈਂਗਣੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੇ।

11 ਸੀਯੋਨ ਦੀਓ ਔਰਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ
ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ

ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਜ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਮਾ ਂਉਸਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ।
ਓਸ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਹ ਿਵਆਿਹਆ
ਓਸ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ

ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਿਕੰਨੀ ਖੁਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੂੰ!
ਹਾ ਂਤੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਂ।

ਅੱਖਾ ਂਤੇਰੀਆ ਂਨੇ ਘੁੱਗੀ ਵਰਗੀਆਂ
ਤੇਰੀ ਨਕਾਬ ਅੰਦਰ।

ਵਾਲ ਤੇਰੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਲਿਹਰਾਦਂੇ ਹੋਏ ਿਗਲਆਦ ਪਰਬਤ
ਤੋਂ ਬੱਕਰੀਆ ਂਦੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਨੱਚਣ ਵਾਗਂ।

2 ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਮੁੰਨੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਫ਼ੇਦ ਬੱਕਰੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੌਿੜਆ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਆਕ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ।

3 ਹੋਂਠ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸੰਧੂਰੀ ਧਾਗੇ ਵਰਗੇ।
ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ।

ਪੁੜਪੜੀਆ ਂਤੇਰੀਆ ਂਨਕਾਬ ਅੰਦਰ ਹਨ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੋ ਫਾੜੀਆ ਂਹੋਣ ਿਜਵੇਂ ਅਨਾਰ ਦੀਆ।ਂ

4 ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੋਭਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ

ਅਤੇ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਲਟਕਦੀਆ ਂਹਜ਼ਾਰਾ ਂਢਾਲਾਂ
ਨਾਲ,

ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਤਾਕਤਵਰ ਸੈਿਨਕਾ ਂਦੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਹਨ।
5 ਛਾਤੀਆ ਂਤੇਰੀਆ ਂਹਨ ਜੌੜੇ ਹਰਨੋਿਟਆ ਂਵਾਗਂ।
ਗਜੇਲਾ ਂਦੇ ਜੌਿੜਆ ਂਵਾਗਂ
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ਜੋ ਚੰਬੇਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਚਰ ਰਹੇ ਹਨ।
6 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਚਰ ਿਦਨ ਢਲ ਨਾ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਂ ਗੰਧਰਸ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ

ਅਤੇ ਲੁਬਾਨ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਜਾਵਾਗਂਾ।
7 ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ
ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਿਜਸਮ ਉੱਤੇ!

8 ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਲਾੜੀਏ।
ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।

ਵੇਖੇਂਗੀ ਤੂੰ ਆਮੰਨਾ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਨੀਰ
ਅਤੇ ਹਰਮੋਨ ਦੀ ਿਸਖਰ
ਤੋਂ ਸ਼ੇਰਾ ਦੀਆ ਂਗੁਫਾਵਾ ਂਤੋਂ ਚੀਿਤਆ ਂਦੇ ਪਹਾੜਾ ਂਤੋਂ।

9 ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਚੁਰਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮੇ,
ਮੇਰੀ ਲਾੜੀਏ। ਚੁਰਾ ਿਲਆ ਹੈ ਤੂੰ ਿਦਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕੋ ਅੱਖ

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਦੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕੋ ਮੋਤੀ ਨਾਲ।
10 ਿਕੰਨਾ ਆਨੰਦ-ਦਾਇੱਕ ਹੈ ਿਪਆਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀਏ ਸੋਹਣੀਏ, ਮੇਰੀ ਲਾੜੀਏ।
ਤੇਰਾ ਿਪਆਰ ਿਕੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ, ਮੇਰੀ ਲਾੜੀਏ।

ਤੇਰਾ ਅਤਰ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਅਤਰ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।

11 ਇਹ ਸ਼ਿਹਦ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਚੋਂ ਚੋਂਦਾ,
ਮੇਰੀ ਲਾੜੀਏ ਸ਼ਿਹਦ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਹਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੇਠਾ।ਂ

ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਸੁਗੰਧਾ ਂਲਬਾਨੋਨ ਦੀਆ।ਂ
12 ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਬੰਦ ਬਾਗ ਵਾਗਂ ਹੈ ਤੂੰ,
ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ,

ਮੇਰੀਏ ਲਾੜੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਲੇ ਬੰਦ ਝਰਨੇ ਵਾਗਂ,
ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਫੁਹਾਰੇ ਵਾਗਂ।

13 ਅੰਗ ਤੇਰੇ ਨੇ ਓਸ ਬਾਗ਼ ਵਰਗੇ,
ਭਿਰਆ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਅਨਾਰਾ ਂਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਿਪਆਰੇ ਫ਼ਲਾ ਂਨਾਲ,

ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਸਾਿਲਆ ਂਨਾਲ:
ਿਜਵੇਂ ਿਹਨਾ, ਅਤੇ ਜਟਾ ਮਾਸੀ, 14 ਕੇਸਰ, ਕਾਲਮਸ

ਅਤੇ ਲੁਬਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰੱਖਤਾ ਂਨਾਲ
ਦਾਲਚੀਨੀ, ਮੁਰ ਅਤੇ ਕੇਵੜਾ।

15 ਤੂੰ ਹੈਂ ਿਕਸੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਵਾਗਂ ਤਾਜ਼ੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਵਾਗਂ,
ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਵਿਹੰਦੀ ਨਿਹਰ ਵਾਗਂ।

ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

16 ਉੱਠ, ਉੱਤਰ ਦੀਏ ਹਵਾਏ।
ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਓ।

ਵਗ ਮੇਰੇ ਬਾਗ਼ ਉੱਤੇ।
ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਿਮੱਠੀ ਸੁਗੰਧ ਿਬਖੇਰ।

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ
ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮੱਠੇ ਫ਼ਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮੇ ਮੇਰੀ ਲਾੜੀਏ ਆ ਿਗਆ ਹਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਅੰਦਰ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੰਧਰਸ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਸਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਦ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ।
ਪੀ ਿਲਆ ਹੈ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੈਅ ਆਪਣੀ ਨੂੰ।

ਔਰਤਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ

ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ ਖਾਵੋ, ਪੀਵੋ!
ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੋ ਿਪਆਰ ਨਾਲ!

ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

2 ਸੁਤ੍ਰਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਪਰ ਿਦਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜਾਗਦਾ।

ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਦਸਤਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਮ ਦੀ।
“ਖੋਹਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮੇ ਮੇਰੀ ਘੁੱਗੀਏ,
ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਤ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਿਭਿਜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

3 “ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਆਪਣਾ।
ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ।

ਧੋ ਲੇ ਨੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ
ਗੰਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ।”

4 ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਾਣੀ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਉਸ ਖਾਿਤਰ ਰੋ ਿਪਆ।

5 ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਰ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਗੰਧਰਸ ਚੋ ਿਰਹਾ ਸੀ

ਮੇਰੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆ ਂਉਂਗਲਾ ਂਚੋਂ ਚੋਂਦਾ ਗੰਧਰਸ
ਿਪਆ ਤਾਲੇ ਦੇ ਹੱਬੇ ਉੱਤੇ।

6 ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ
ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਮੁੜ ਿਪਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਰ ਿਗਆ ਸੀ!

ਤਰਸ ਗਈ ਸਾ ਂਮੈਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ।
ਲੱਿਭਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੱਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ;

ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ;
ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ।

7 ਿਮਲ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ।
ਮਾਿਰਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੇ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਲ ਖੋਹ ਿਲਆ।

8 ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਨਾਰੀਓ
ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਿਕੱਧਰੇ ਆਖਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਆਰ

ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾ।ਂ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ

9 ਿਕਵੇਂ ਹੈਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਖਰਾ
ਹੋਰਾ ਂਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਸੁਹਣੀਏ?

ਕੀ ਿਬਹਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇਰਾ ਹੋਰਨਾ ਂਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨਾਲੋਂ?
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਉਂ ਿਕਹਾ ਹੈ?

ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੀ ਹੈ

10 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਗੱਲ੍ਹਾ ਂਗੁਲਾਬੀ ਹਨ ਵੱਖਰਾ ਿਦਸੇਗਾ ਉਹ 10,000 ਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ।

11 ਿਸਰ ਉਸਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ।
ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਿਹਰਨ ਵਾਗਰਾ।ਂ

12 ਅੱਖੀਆ ਂਉਸਦੀਆ ਂਹਨ ਘੁੱਗੀ ਿਜਵੇਂ ਹੋਣ ਝਰਨੇ ਉੱਤੇ।
ਿਜਵੇਂ ਘੁੱਗੀ ਦੁੱਧ ਿਵੱਚ ਧੋਤੀਆ ਂਹੋਣ
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੌਿਗਰਦੇ ਅੰਦਰ।

13 ਗੱਲ੍ਹਾ ਂਉਸਦੀਆ ਂਹਨ ਮਸਾਿਲਆ ਂਦੇ
ਬਾਗ ਵਰਗੀਆ ਂਸੁਗੰਧੀ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹੋਈਆ।ਂ

ਹੋਠ ਉਸ ਦੇ ਹਨ ਚੰਬੇਲੀ ਵਰਗੇ
ਗੰਧਰਸ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋਏ।

14 ਬਾਹਾ ਂਉਸਦੀਆ ਂਹਨ ਸੁਨਿਹਰੀ ਛੜਾ ਂਵਰਗੀਆਂ
ਜੜੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹੀਰੇ।

ਦੇਹ ਉਸਦੀ ਹੈ ਪਾਿਲਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਾਬੀ ਦੰਦ ਵਰਗੀ
ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਿਜਵੇਂ ਨੀਲਮ।

15 ਲੱਤਾ ਂਉਸਦੀਆ ਂਹਨ ਸੰਗਮਰਮਰੀ
ਥੰਮਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਖਲੋਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ।

ਲਂਮ ਸਲਂਮਾ ਹੈ ਉਹ ਲਬਾਨੋਨ
ਅੰਦਰ ਿਜਵੇਂ ਹੋਵੇ ਰੁੱਖ ਸੁਹਾਣਾ ਿਦਆਰ ਦਾ।

16 ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਭ ਤੋਂ ਿਮੱਠਾ ਹੈ
ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇੱਛਾ ਯੋਗ ਹੈ,

ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ,
ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ।
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ

ਿਕੱਧਰ ਿਗਆ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਤੇਰਾ ਔਰਤਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਏ?

ਿਕਸ ਰਾਹੇ ਿਗਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇਰਾ?
ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾ ਂਜੋਁ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕੀਏ ਸਹਾਇਤਾ।

ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੀ ਹੈ

2 ਤੁਰ ਿਗਆ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ
ਮਸਾਿਲਆ ਂਦੀਆ ਂਿਕਆਰੀਆ ਂਵੱਲ।

ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੇ ਲਈ ਬਾਗ ਅੰਦਰ
ਅਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਲੀਆ ਂਚੰਬੇਲੀ ਦੀਆ।ਂ

3 ਮੈਂ ਹਾ ਂਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਹੈ।
ਉਹ ਚੰਬੇਲੀਆ ਂਦਰਿਮਆਨ ਚਰਦਾ।
ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

4 ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਂ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮੇ, ਿਤਰਜਾਹ ਵਾਗਂ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਗਂ ਮਨਮੋਹਣੀ ਹੈਂ ਤੂੰ;
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਜੰਨੀ ਭੈਭੀਤ ਹੈਂ ਤੂੰ।

5 ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ।
ਤੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਦੀ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਝਲੀ ਜਾਦਂੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ।

ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ,
ਿਜਵੇਂ ਬੱਕਰੀਆ ਂਦਾ ਕੋਈ ਇੱਜੜ ਉੱਤਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਿਗਲਆਦ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ

ਢਲਾਨਾ ਂਤੋਂ।
6 ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਚਟ੍ਟੇ ਹਨ ਭੇਡਾ ਂਵਰਗੇ
ਿਨਕਲੀਆ ਂਹੋਣ ਿਜਹੜੀਆ ਂਨਹਾ ਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੌਿੜਆ ਂਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਿਨਆਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ।

7 ਤੇਰੇ ਘੁੰਡ ਹੇਠਾ ਂਤੇਰੀਆ ਂਪੜਪੁੜੀਆ ਂਅਨਾਰ ਦੇ
ਦੋ ਟੋਿਟਆ ਂਵਰਗੀਆ ਂਹਨ।

8 ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸੱਠ ਰਾਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੈਲਾ ਂਅਤੇ ਅਨਿਗਣਤ ਦਾਸੀਆ,ਂ

9 ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਮੇਰੀ ਘੁੱਗੀ ਮੇਰੀ ਭਰੀ ਪੂਰੀ ਮਾ ਂਦੀ ਹੈ

ਉਹ ਲਾਡਲੀ ਅ ◌ਾਪਣੀ ਮ ◌ਾ ਂਦੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ!
ਦੇਖਦੀਆ ਂਹਨ ਮੁਿਟਆਰਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਉਸਦੀ।

ਰਾਣੀਆ ਂਤੇ ਰੱਖੈਲਾ ਂਵੀ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਔਰਤਾ ਂਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ

10 ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵਾਗਂ।
ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕੌਣ ਚੰਨ ਿਜੰਨੀ ਚਮਕੀਲੀ ਹੈ

ਕੌਣ ਸੂਰਜ ਿਜੰਨੀ ਉਹ ਫ਼ੌਜਾਂ
ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਿਜੰਨੀ ।

ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

11 ਇਹ ਿਗਰੀ ਮੇਵੇ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦਾ ਬਾਗ਼ ਸੀ ਿਜੱਥੇ
ਮੈਂ ਗਈ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚਲੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ,

ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਿਖੜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਨੇ
ਵੇਲਾ ਂਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਿਨਕਲੇ ਨੇ ਕੀ ਫੁੱਲ ਅਨਾਰਾ ਂਦੇ।

12 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੈਨੂੰ,
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਦਂੀਆ ਂਹਨ

13 ਮੁੜ ਆ, ਮੁੜ ਆ, ਸ਼ੂਲੰਮੀਬ! ਮੁੜ ਆ,
ਮੁੜ ਆ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਤੱਕੀਏ ਤੈਨੂੰ।

ਿਕਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਝਾਕ ਰਹੇ ਸ਼ੂਲੰਮੀਬ ਵੱਲ,
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮਹਨਇਮ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ?

ਉਹ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੀਏ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜੁੱਤੀਆ ਂਅੰਦਰ,
ਤੇਰੇ ਪੱਟਾ ਦੀਆ ਂਗੋਲਾਈਆ ਂਹਨ, ਗਿਹਿਣਆ ਂਵਾਗਂੂ ਘਿੜਆ

ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ।
2 ਧੁਂਨੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਗੋਲ ਅਤੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਿਪਆਲੇ ਵਾਗਂ,
ਸੱਖਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਇਹ ਮੈਅ ਤੋਂ।

ਪੇਟ ਤੇਰਾ ਬੋਲ੍ਹ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ,
ਜੋ ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਚੰਬੇਲੀਆ ਂਨਾਲ।

3 ਛਾਤੀਆ ਂਤੇਰੀਆ ਂਹਨ ਜਾਵਾਨ ਿਹਰਨੀ
ਦੇ ਜੋੜੇ ਹਰਨੋਿਟਆ ਂਵਾਗਂ।

4 ਗਰਦਨ ਤੇਰੀ ਹੈ ਹਾਬੀ ਦੰਦ ਦੇ ਬੁਰਜੂ ਵਰਗੀ
ਅੱਖਾ ਂਤੇਰੀਆ ਂਹਨ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ
ਵਰਗੀਆ ਂਬੇਥ-ਰੱਬੀਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ।

ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਹੈ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਬੁਰਜ ਵਰਗਾ
ਿਜਸਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਦੰਿਮਸਕ ਵੱਲ।

5 ਤੇਰਾ ਿਸਰ ਹੈ ਕਰਮਲ ਵਰਗਾ
ਤੇ ਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੇ।

ਤੇਰੇ ਲੰਮੇ ਲਿਹਰਾਦਂੇ ਵਾਲ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ
ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

6 ਿਕੰਨੀ ਸਹੋਣੀ ਹੈਂ ਤੂੰ।
ਤੇ ਿਕੰਨੀ ਆਨੰਦਦਾਇੱਕ ਹੈਂ ਤੂੰ।

ਓ ਿਪਆਰ ਪ੍ਰਸਂਨਮਈ ਹੈ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ।

7 ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੂੰ ਖਜੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਗਂਰਾਂ
ਤੇ ਛਾਤੀਆ ਂਤੇਰੀਆ ਂਨੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਗੁਿਛਆ ਂਵਰਗੀਆ।ਂ

8 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਗਂਾ
ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵਾਗਂਾ।

“ਤੇਰੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਹੋਣ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਗੁਿਛਆ ਵਰਗੀਆਂ
ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਸੇਬਾ ਂਤੇ ਸੁਗੰਧ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਸੇਬਾ ਂਵਰਗੀ।

9 ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੈਅ ਵਰਗਾ ਿਜਹੜੀ
ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਵੱਲ ਿਸੱਧੀ ਵਗਦੀ ਹੈ,
ਿਜਹੜੀ ਿਸੱਧੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਜੋ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

10 ਮੈਂ ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ।

11 ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ,
ਆਓ ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ,
ਆਓ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਿਪੰਡਾ ਂਅੰਦਰ।

12 ਉੱਠੀਏ ਅਸੀਂ ਸਰਘੀ ਵੇਲੇ
ਅਤੇ ਜਾਈਏ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ਾ ਂਨੂੰ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਕੀ ਵੇਲਾ ਂਿਵੱਚ ਬਹਾਰ

ਆਈ ਹੈ।
ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਫੁੱਲ ਿਖਲੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਕੀ ਅਨਾਰਾ ਂਤੇ ਆਈ ਬਹਾਰ ਹੈ।
ਉਬੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਗਂੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਆਪਣਾ।

13 ਮੈਡਰੇਕਸ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਨੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੁਗੰਧਮਈ ਫੁੱਲ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੈਂ ਬਚਾਈਆ ਂਹਨ ਅਨੇਕਾ ਂਮਨਭਾਉਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ,ਂ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਨਵੀਆ ਂਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਵੀ।

ਜੇ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਦੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਤੋਂ ਚੁੰਘਦਾ
ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਜੇ ਤੂੰ

ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਮਲ ਜਾਦਂਾ ਤੇ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਸੱਕਦੀ
ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਣਾ ਿਕ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ।
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2 ਲੈ ਜਾਦਂੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਹੈ
ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ।

ਿਦੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਿਨਚੋੜੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਸ਼ਰਾਬ।

ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

3 ਉਸਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਹੇਠਾਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਹੈ ਫਿੜਆ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ।

4 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਓ ਨਾਰੀਓ ਕਰੋ ਇਕਰਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ:
ਜਗਾਓ ਨਾ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਉਤੇਿਜਤ ਨਾ ਕਰੋ
ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਬੋਲਦੀਆ ਂਹਨ

5 ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤ ਮਾਰੂਬਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ
ਹੋਈ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉੱਤੇ?

ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਜਗਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੇਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਿਜੱਥੇ
ਜਿਣਆ ਂਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾ ਂਨੇ ਿਜੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ ਜੰਿਮਆ।ਂ

6 ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ (ਕੋਲ ਆਪਣੇ) ਮੁਹਰ ਵਾਗਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਿਹਿਨਆ ਹੈ
ਤੂੰ ਿਦਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਅੰਗੂਠੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਿਹਿਨਆ

ਹੈ ਤੂੰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ।
ਇਹ ਮੌਤ ਵਾਗਂ ਹੈ ਜੋ ਿਪਆਰ ਤਕੜਾ ਹੈ।
ਕਬਰ ਦੇ ਜੁਲਮ ਵਰਗੀ ਹੈ ਈਰਖਾ।

ਇਸਦੀ ਲਾਟ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਬਂੜ ਵਾਗਂ।
7 ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਰਆ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।

ਲੋਕ ਿਤਰਸੱਕਾਰਨਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭੇਟ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਿਪਆਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਅਮੀਰੀਆ ਂਨੂੰ।

ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ

8 ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਨਹੀਂ ਅਜੇ ਫੁੱਲੀਆ।ਂ
ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਂਗਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਉਸਦਾ।

9 ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਉਹ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਮੁਨਾਰਾ ਉਸਾਰ ਿਦੰਦੇ।

ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ,
ਅਸੀਂ ਿਦਆਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ਤੀਰਾ ਂਨਾਲ ਉਸਦੀ ਿਕਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਿਦੰਦੇ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੀ ਹੈ

10 ਮੈਂ ਹਾ ਂਇੱਕ ਕੰਧ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ
ਮੇਰੀਆ ਂਨੇ ਮੁਨਾਿਰਆ ਂਵਰਗੀਆ।ਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।

ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

11 ਬਆਲ-ਹਮੋਨ ਿਵੱਚ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ
ਇੱਕ ਬਾਗ਼ ਸੀ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਰਾਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਫ਼ਲ ਲਈ 1,000 ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਿਲਆਉਣੇ

ਸੀ।
12 ਸੁਲੇਮਾਨ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ 1,000 ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ।
ਦੇਹ 200 ਿਸੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਲਆਦਂੇ ਿਜਸਨੇ ਅੰਗੂਰ ਿਜਹੜੇ।
ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਖਾਗਂਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਬਾਗ।

ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

13 ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈਂ ਬਾਗ ਅੰਦਰ
ਿਮੱਤਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ।

ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ

14 ਛੇਤੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ।
ਬਣ ਜਾ ਿਕਸੇ ਿਹਰਨ ਜਾ ਂਹਰਨੋਟੇ ਵਰਗਾ ਮਸਾਿਲਆ ਂਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ।
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1

ਯਸਾਯਾਹ

ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦਰਸਾਈਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਦੋਂ

ਦੇਖੀਆ ਂਜਦੋਂ ਉਜ਼ੀਯ੍ਯਾਹ, ਯੋਥਾਮ, ਆਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਸਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਰੋਸ

2 ਹੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ! ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਪਾਿਲਆ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵੱਧਣ ਫ਼ੁੱਲਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ।

3 ਗਾ ਂਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਧਾ ਓਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਾ

ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ।”

4 ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੌਮ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਉਸ ਭਾਰੇ
ਵਜ਼ਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੁਰੇ
ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਵ੍ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਨਬੀ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਰਹਾ?ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਿਸਰ ਅਤੇ ਹਰ ਿਦਲ ਿਬਮਾਰ ਹੈ। 6 ਿਸਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾ ਂਤੀਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਅਤੇ ਫ਼ੋੜੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਿੜਆ ਂਦਾ ਇਲਾਜ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾ ਂਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

7 “ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੇ
ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਾ ਂਤਬਾਹ
ਕਰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ।”

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

8 ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਹੁਣ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਸੱਖਣੇ ਤੰਬੂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ
ਇਹ ਕਕੜੀਆ ਂਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਝੁਗ੍ਗੀ ਜਾ ਂਿਘਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ
ਵਰਗੀ ਹੈ। 9 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਵਾਗਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

10 ਸਦੂਮ ਦੇ ਆਗੂਓ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ, ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ
ਲੋਕੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ! 11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਿਕਉਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਡੂਆ ਂਅਤੇ ਮੋਟੇ-
ਤਾਜ਼ੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀਆ ਂਕਾਫੀ ਬਲੀਆ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹ੍ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਬੱਕਰੀਆ,ਂ ਬਲਦਾ ਂਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ। 12 ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠਾਂ
ਿਲਤਾੜ ਜਾਦਂੇ ਹੋ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ?

13 “ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਿਫ਼ਜ਼ੂਲ ਬਲੀਆ ਂਨਾ ਿਲਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ
ਉਸ ਧੂਫ਼ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਸਬਤ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਪਰਬਾ ਂਦੀਆ ਂਦਾਅਵਤਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਹਨ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ
ਬਦੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਿਮਲਣੀਆਂ

ਿਵੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। 14 ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਿਦਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮਜਿਲਸਾ ਂਅਤੇ
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਿਰਆ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਮਜਿਲਸਾ ਂਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬਕੱ
ਿਗਆ ਹਾ।ਂ

15 “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ-ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਕਰੋਗੇ-
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਂਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

16 “ਹੱਥ ਧੋ ਲਵੋ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ! ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਿਦਓ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਦੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਿਦਓ!
17 ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਿਸਖੋ। ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਿਜਹੜੇ ਦੂਸਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਓ। ਯਤੀਮ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।”

18 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਉੱਤੇ ਿਵੱਚਾਰ ਕਰੀਏ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਸੂਹੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਗਂ ਲਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ
ਬਰਫ਼ ਵਾਗਂ ਸਫ਼ੇਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਚਮਕੀਲੇ ਲਾਲ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ
ਵਰਗੇ ਿਚੱਟੇ ਬਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

19 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 20 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਿਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਨਗਰੀ ਸੀ
ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਿਕਸ ਚੀਜ਼
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

22 “ਨੇਕੀ ਚਾਦਂੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਦਂੀ ਿਨਰਾਰਬਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਨੇਕੀ) ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ-ਇਹ ਹੁਣ ਬੇ ਅਸਰ ਹੋ
ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 23 ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਕਮ ਬਾਗ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਰਾ ਂਦੇ ਯਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਹਾਕਮ ਵਢ੍ਢੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ-ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਕਮ
ਯਤੀਮਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਕਮ ਿਵਧਵਾਵਾਂ
ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ।”

24 ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਮੇਰੇ
ਦੁਸਮਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕੇਂਗੇ। 25 ਲੋਕੀਂ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼
ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਫ਼ਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ
ਲਵਾਗਂਾ। 26 ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ
ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ‘ਨੇਕ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸ਼ਿਹਰ’ ਦੇ
ਵਾਸੀ ਅਖਵਾਓਗੇ।”

27 ਸੀਯੋਨ ਿਨਆ ਂਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਿਜਹੜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਚੰਿਗਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ
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ਜਾਣਗੇ। 28 ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁਜਿਰਮ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਿਜਹੇ
ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।

29 ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਗੀਿਚਆ ਂਅਤੇ ਓਕ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਤੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ
ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। 30 ਇਹ
ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਓਕ ਦੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਾਗਂ ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਜਸਦੇ
ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਿਜਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ
ਕਾਰਣ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। 31 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਲਕੜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਵਰਗੇ
ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਂਿਗਆੜੀਆਂ
ਵਰਗੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਮਲ ਸੜ ਜਾਵਣਗੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ
ਸੱਕੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਾਰੇ ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਿਖਆ।

2 ਆਖਰੀ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਰਬਤ ਸਭ
ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾ ਂਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੂਹ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

3 ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ,
“ਆਓ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ।

ਫ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦ੍ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਾਗਂੇ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ-ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼-ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀਯੋਨ ਦੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਜਾਵੇਗਾ।
4 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਿਨਆਪਂਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਝਗੜ੍ਹੇ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਹ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਬਆਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਦੇ ਹੱਲ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਿਜਆ ਂਦੀਆ ਂਦਾਤੀਆ ਂਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।

ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨੋ ਹਟ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
5 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ।
6 ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸਾਬ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ

ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਗ਼ਲਤ ਿਵੱਚਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ
ਲੋਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਵਾਗਂ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਜੀਬ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅਪਣਾ ਿਲਆ ਹੈ। 7 ਤੁਹਾਡੀ
ਧਰਤੀ ਹੋਰਨਾ ਂਥਾਵਾ ਂਦੇ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਘੋਿੜਆ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ
ਰੱਥ ਹਨ। 8 ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁੱਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਲੋਕ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ। 9 ਲੋਕ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਗਏ
ਹਨ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਗੇ?

10 ਜਾਓ, ਚੱਟਾਨਾ ਂਦੇ ਉਹਲੇ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਲੁਕ ਜਾਓ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ!

11 ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕ ਗੁਮਾਨੀ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ
ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉੱਚਾ ਖਲੋਤਾ
ਹੋਵੇਗਾ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਿਦਨ,
ਯਹੋਵਾਹ ਗੁਮਾਨੀ ਅਤੇ ਹਂਕਾਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਮਾਨੀ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਉਹ ਲੋਕ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਲੰਮੇ
ਿਦਆਰਾ ਂਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਵਾਗਂ ਗੁਮਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਬਲੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਵਰਗੇ

ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। 14 ਉਹ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕ ਹਨ
ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾ ਂਅਤੇ ਉੱਚੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਵਰਗੇ। 15 ਉਹ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕ ਹਨ
ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਿਰਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾ ਂਵਰਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। 16 ਉਹ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਹਾਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾ ਂਭਰੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।

17 ਉਸ ਵੇਲੇ, ਲੋਕ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨੋ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੁਮਾਨੀ
ਹਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਓਸ ਵੇਲੇ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉੱਚਾ
ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਸਭ ਬੁੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । 19 ਲੋਕੀ ਚੱਟਾਨਾ ਂਿਪੱਛੇ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਖੱਡਾ ਂਿਵੱਚ ਛੁਪ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨ
ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਓਦੋਁ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਹਲਾ
ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

20 ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। (ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸੱਕਣ।) ਲੋਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਗਾਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਚਮਿਗਦ੍ਦੜ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਿਘਰਿਣਤ ਜਾਨਵਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 21 ਫ਼ੇਰ ਲੋਕ ਚੱਟਾਨਾ ਂਦੀਆ ਂਖੋਹਾ ਂਿਵੱਚ
ਛੁਪ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ।

22 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਬੰਦੇ ਹਨ-ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਗਂ ਬਲਵਾਨ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਪ੍ਰਭੂ,
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੋਲੋਂ ਉਹ
ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਉਹ ਿਨਰਭਰ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ
ਨਾਇੱਕਾ ਂਅਤੇ ਸੈਿਨਕਾ ਂਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ ਿਨਆਕਂਾਰਾ,ਂ ਨਬੀਆ,ਂ
ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। 3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਫ਼ੌਜੀ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਸ਼ਲ ਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਅਤੇ
ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ, ਿਜਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਕੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ,
ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ।

4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ
ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 5 ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ
ਦੇ ਵੀ ਿਖਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਜਾਣੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਵਿਡਆ ਂਦਾ
ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਗੇ।”

6 ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵੇਗਾ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ, “ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ
ਆਗੂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਤਬਾਹੀਆ ਂਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇਂਗਾ।”

7 ਪਰ ਉਹ ਭਰਾ ਆਖੇਗਾ, “ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਜਾ ਂਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ
ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

8 ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ
ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੱਖਾਂ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆ ਂਹਨ।

9 ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਦੂਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ-ਉਹ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ।

10 ਚਂਗੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਿਮਲੇਗਾ। 11 ਪਰ ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ
ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਮਲਣਗੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। 12 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਔਰਤਾ ਂਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ
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ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ
ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ

13 ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਖਲੋਵੇਗਾ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਅਤੇ ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਿਨਆ ਂਦੇਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗ਼ਲਤ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ (ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ) ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ ਜਲਾ
ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾ ਂਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਖੋਹ ਲਈਆ,ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਾਲੇ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾ ਂਅੰਦਰ ਹਨ। 15 ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੌਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਚਹਿਰਆ ਂਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਹੈ?” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

16 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸੀਯੋਨ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਦਖਾਵਾ
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੋਣ। ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਪਰਾਏ
ਮਰਦਾ ਂਨਾਲ ਅੱਖ-ਮਟਕੱ◌ੇ ਲਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਦੀਆਂ
ਝਾਜਂਰਾ ਂਛਣਕਾਉਂਦੀਆ ਂਨੱਚ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।”

17 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀਯੋਨ ਦੀਆ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੋਿੜਆ ਂਨਾਲ ਭਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਝਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। 18 ਉਸ ਸਮੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਗੁਮਾਨ ਹੈ: ਸੁੰਦਰ ਹਂਸਲੀਆ,ਂ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਵਾਗਂ ਚਮਕਦੇ ਹਾਰ, 19 ਵਾਲੀਆ,ਂ
ਕੜੇ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਨਕਾਬ, 20 ਰੁਮਾਲ, ਪੈਰਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਝਾਜਂਰਾ,ਂ
ਕਮਰਬੰਦ, 21 ਅਤਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ੀਸ਼ੀਆ,ਂ ਤਵੀਤ, ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀਆ ਂਮੁੰਦਰੀਆ,ਂ
ਨਬਨੀਆ,ਂ 22 ਸੁੰਦਰ ਚੋਲੇ, ਸ਼ਾਲ, ਬਟੂੇ, 23 ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਫ਼ੇ ਅਤੇ
ਕੰਬਲੀਆ।ਂ

24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਕੋਲ ਹੁਣ ਿਮੱਠੀ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲਾ ਅਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਬੁਸ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਹਨਦੀਆਂ
ਹਨ ਪੇਟੀਆ।ਂ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਿਸਰਫ਼ ਰੱਸੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਿਹਨਣ
ਲਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੇਸ ਿਸਂਗਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰ ਮੁੰਨੇ
ਹੋਣਗੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਵਾਗਂ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਹਨ ਦਾਅਵਤਾ ਂਵਾਲੇ ਵਸਤਰ। ਪਰ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਿਸਰਫ਼ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ
ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਿਚਨ੍ਹ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਜਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੋਵੇਗਾ।

25 ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਮੀ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਇੱਕ
ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। 26 ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਉੱਤੇ ਸਭਾਵਾ ਂਿਵੱਚ
ਰੋਣ-ਧੋਣ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਕੇ ਬੈਠੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਬਾਜ ਵਾਗਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੱਤ ਔਰਤਾ ਂਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲੈਣਗੀਆ।ਂ ਔਰਤਾਂ
ਆਖਣਗੀਆ,ਂ “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖੁਦ ਬਣਾਵਾਗਂੀਆ,ਂ ਖਾਣ
ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਖੁਦ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਵਾਗਂੀਆ।ਂ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਾਗਂੀਆ ਂਜੇ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਿਦਓ। ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੋ।”

2 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉੱਗੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਬਾਰੇ ਬੜੇ ਗੁਮਾਨੀ ਹੋਣਗੇ। 3

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂ
ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਵੱਤਰ (ਖਾਸ) ਲੋਕ ਅਖਵਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਵਾਪਰੇਗੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਖਾਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ
ਿਵੱਚ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਧੋ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰੇਗਾ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੇ ਆਤਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 5 ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਬਤ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਿਦਨ ਵੇਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧੂਏਂ ਦਾ
ਬੱਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਗਨੀ ਦੀ ਲਾਟ

ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਹਰ ਮਜਿਲਸ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ
ਪਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਇਹ ਪਰਦਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਦਾ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ
ਬਰੱਖਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਖਾਸ ਬਾਗ਼

ਹੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂਾ।
ਇਹ ਗੀਤ ਉਸ ਿਪਆਰ ਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਿਮੱਤਰ ਆਪਣੇ
ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ (ਇਸਰਾਏਲ) ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਉ ਖੇਤ ਅੰਦਰ
ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਬਾਗ਼ ਹੈ।

2 ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਨੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆ ਂਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀਆ ਂਵੇਲਾ ਂਓੱਥੇ ਬੀਜੀਆ ਂਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਰਾ
ਉਸਾਿਰਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ।

ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਿਕ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਅੰਗੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਖਰਾਬ ਅੰਗੂਰ ਸਨ।

3 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ: “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ
ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬੰਦੇ,

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
4 ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਖੇਤ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸਾ।ਂ
ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਚੰਗੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਖਰਾਬ ਅੰਗੂਰ ਹੋਏ।
ਇਹ ਿਕਉਂ ਵਾਪਿਰਆ?

5 “ਹੁਣ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਗਂਾ:

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਖੇਤਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ
ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ,

ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠਾ ਂਹੋਣਗੇ।

6 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੱਖਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੌਿਦਆ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਖੁਦਰੌ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਉੱਥੇ ਉੱਗ ਆਉਣਗੇ।
ਮੈਂ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਕ ਖੇਤਾ ਂਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਵਰ੍ਹਾਉਣ।”
7 ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਖੇਤ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਪੌਦੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ
ਪਰ ਉੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਕਤਲ ਹੀ ਸਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਦੀ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ
ਪਰ ਓੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ

ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
8 ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ, ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਉਸਾਰਦੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਲਈ

ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆਂ
ਰ੍ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਹ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ, “ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ
ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। 10 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਸ ◌ੇਕੜ
ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਖੇਤ ਿਸਰਫ਼ ਬੋੜੀ ਿਜਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਬੀਜਾ ਂਦੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਬੋਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

11 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਬੀਅਰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਧਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। 12 ਤੁਸੀਂ
ਦਾਅਵਤਾ ਂਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬਾ,ਂ ਰਬਾਬਾ,ਂ ਢੋਲਾ,ਂ ਬਂਸਰੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕ
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ਸਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣਾਈਆ ਂਹਨ-ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ
ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਰ
ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ
ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਿਪਆਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 14 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਸ਼ਓਲ ਮੌਤ ਦਾ
ਸਥਾਨ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣਾ
ਅਸੀਂਮ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਸ਼ਉਲ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ।”

15 ਉਹ ਿਨਮਾਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ
ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝਾਕਣਗੇ। 16 ਯਹੋਵਾਹ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ
ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ। 17

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਸੱਖਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੇਡਾ ਂਿਜੱਧਰ ਚਾਹੁਂਣਗੀਆ ਂਚਲੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਿਜਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ
ਲੇਲੇ ਘੁੰਮਣਗੇ।

18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖੋ! ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਰਹੇ
ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਲੋਕੀ ਰੱਿਸਆ ਂਨਾਲ ਗਿਡਆ ਂਨੂੰ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ। 19 ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ
ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕਰੇ। ਫ਼ੇਰ
ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵਾਗਂੇ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਛੇਤੀ ਵਾਪਰੇ। ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵਾਗਂੇ ਿਕ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ।”

20 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੇ ਹਾਏ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਮੰਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਖੱਟਾ ਿਮੱਠਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਮੱਠਾ ਖੱਟਾ ਹੈ। 21 ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ ਹਨ।
ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ। 22 ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ
ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ
ਹਨ। 23 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਮੁਜਿਰਮ ਨੂੰ ਵੀ
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਨੇਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ
ਦੇਣ ਿਦੰਦੇ। 24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ-ਿਜਵੇਂ ਿਤਨਕੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੜਕੇ
ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਜਢ਼ ਵਾਗਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਿਜਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਫ਼ੁੱਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੰਦੀ ਹੈ-ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਖ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਿਬਖਰ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਨਾਮਂਜੂਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦਰਸਾਈ
ਹੈ। 25 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਪਹਾੜ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਲਾਸ਼ਾ ਂਕੂੜੇ ਵਾਗਂ ਰੁਲਣਗੀਆ।ਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਿਠਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ
ਲਈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਜ਼ਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜਾ ਂਘੱਲੇਗਾ

26 ਦੇਖੋ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਝੰਡਾ ਲਿਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਦੂਰ ਦੇਸੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। 27 ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੇ ਬਕੱਦਾ ਨਹੀਂ
ਅਤੇ ਕਦੇ ਿਡਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਉਣੀਁਦਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੌਁਦੇ
ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹਿਬਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਤਆਰ ਬਰ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਤਸਮੇ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। 28 ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੀਰ ਿਤੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਕਮਾਨਾ ਂਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। ਘੋਿੜਆ ਂਦੇ ਪੌੜ ਚੱਟਾਨ ਿਜੰਨੇ
ਸਖਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰੱਥਾ ਂਦੇ ਮਗਰ ਧੂੜ ਦੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

29 ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਹਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਵਰਗੇ
ਹਨ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਘੁਰਕਦਾ ਤੇ ਫ਼ੜਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 30 ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੇਰ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆ ਂਲਿਹਰਾ ਂਵਾਗਂ ਉੱਚਾ ਗਰਜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਓੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ,
ਇਸ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ, ਹਨੇਰਾ ਬਣ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਿਜਸ ਸਾਲ ਰਾਜਾ ਉਜ਼ੀਯ੍ਯਾਹ ਮਿਰਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਾਵੇਂ ਬੜੇ ਅਦਭੁਤ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ
ਸੀ। ਉਸਦਾ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2

ਸਰਾਫ਼ੀਮ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਰਾਫ਼ੀਮ
ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਛੇ ਖੰਭ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਖੰਭਾ ਂਨੂੰ ਿਚਹਰਾ ਕੱਜਣ ਲਈ, ਦੋ ਖੰਭਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋ ਖੰਭਾ ਂਨੂੰ ਉੱਡਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। 3 ਹਰ
ਦੂਤ ਹੋਰਾ ਂਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੂਤਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ,
ਪਿਵੱਤਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਰਤਾਪ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਦੂਤਾ ਂਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆ ਂਸਨ।
4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਿਹੱਲ ਗਈ। ਫ਼ੇਰ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਧੂਆ ਂਫ਼ੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ।

5 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਓੇ, ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੁੱਧ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾ ਂਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।”

6 ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅਗਨੀ ਸੀ। ਸਰਾਫ਼ੀਮ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗ
ਿਵੱਚੋਂ ਮਘਦੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਿਚਮਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ
ਿਚਮਿਟਆ ਂਿਵੱਚ ਮਘਦੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ੜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਿਡਆ। 7 ◌ੱਸਰਾਫ਼ੀਮ
ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮਘਦਾ ਕੋਲਾ ਮੇਰੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੁਹਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਦੇਖੋ! ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਮਘਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਤੇਰੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ
ਸਾਰੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਹੋ
ਿਗਆ ਹੈ।”

8 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਿਕਸਨੂੰ ਭੇਜ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਅਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ?”

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ!”
9 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ: ‘ਿਧਆਨ

ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਸਮਝੋ ਨਾ! ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਿਸੱਖੋ ਨਾ!’ 10 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ
ਸੁਣੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸੱਕਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾ ਂਲੋਕ
ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਨਾ ਂਨਾਲ ਸੁਣੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ
ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ।”

11 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਕਰਾ?ਂ”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੇ

ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ ਉਨਾ ਂਿਚਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਕਰੋ ਿਜੰਨਾ ਂਿਚਰ
ਤੱਕ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚੇ। ਉਨਾ ਂਿਚਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਕਰੋ
ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਿਕ ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੀ।”

12 ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖਾਲੀ ਖੇਤਰ
ਹੋਣਗੇ। 13 ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦਸਵੇਂ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਪਰਤਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਲੋਕ ਬਲੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਕਿਟਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮੁੱਢ
ਬਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁੱਢ (ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ) ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਤੁਖਮ ਹੈ।

ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ

ਆਹਾਜ਼ ਯੋਥਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯੋਥਾਮ ਉਜ਼ੀਯ੍ਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਰਸੀਨ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਮਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਕਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਆਹਾਜ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ
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ਸੀ, ਰਸੀਨ ਅਤੇ ਫਕਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਓੱਥੇ ਗਏ। ਪਰ
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇ।

2 ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਸੁਨੇਹੇ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ
ਿਗਆ ਸੀ, “ਅਰਾਮ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ (ਇਸਰਾਏਲ) ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਇਕੱਠੀ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਨੇ ਗਠ੍ਠਜੋੜ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ
ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ
ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹਵਾ ਨਾਲ ਿਹਲਦੇ
ਹਨ।

3 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਆਰ
ਯਾਸ਼ੂਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਥਾ ਂਵੱਲ
ਜਾਓ ਿਜੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਤਲਾ ਿਵੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਬੀਘਾਟ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ
ਗਲੀ ਉੱਤੇ ਹੈ।

4 “ਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਖੋ, ‘ਸਾਵੱਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂ ਰਿਹ। ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋ
ਬੰਿਦਆ,ਂ ਰਸੀਨ ਅਤੇ ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ! ਉਹ ਦੋਵੇਂ
ਬੰਦੇ ਦੋ ਜਲੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸੋਟੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ। ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਅੱਗ
ਵਾਗਂ ਬਲਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਿਨਰਾ ਪੂੰਆ ਂਹਨ। ਰਸੀਨ, ਅਰਾਮ ਅਤੇ
ਰਮਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹਨ। 5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਉਂਤਾਂ
ਘੜੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ ਸੀ: 6 “ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਟਾਬਲ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਨਵਾ ਂਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂੇ।”’”

7 ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ। 8 ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਰਸੀਨ ਦਂਿਮਸ਼ਕ ਦਾ
ਹਾਕਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਇਫ਼ਰਾਈਮ (ਇਸਰਾਏਲ) ਹੁਣ ਇੱਕ
ਕੌਮ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 65 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਿਵੱਚ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ। 9 ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਮਿਰਯਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦਾ ਹਾਕਮ ਰਮਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਇਮਾਨੂਏਲ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ

10 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਮੰਗ ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ
ਸਚਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸੱਕਁੇ। ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇਁ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਮੰਗ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ
ਿਸ਼ਓਲ ਿਜੰਨੀ ਗਿਹਰੀ ਥਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਇਹ ਸੰਕੇਤ ਅਕਾਸ਼ ਿਜੰਨੀ
ਉੱਚੀ ਥਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

12 ਪਰ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।”

13 ਫ਼ੇਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਡੇਿਵਡ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਓ, ਬਹੁਤ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ! ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸਬਰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹੋ-ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਸਬਰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। 14 ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਵੇਗਾ:
ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋ।
ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਏਲ ਰੱਖੇਗੀ।

15 ਇਮਾਨੂਏਲ ਿਘਓ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰਹੇਗਾ ਇਹ ਿਸਖਣ ਲਈ ਿਕ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ

ਹੈ ਿਕ ਬਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
16 ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਬੱਚਾ ਇਨੰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਨੇਕੀ ਅਤੇ

ਬਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸੱਕੇ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਦੀਆ ਂਜ਼ਮੀਨਾ ਂਸੱਖਣੀਆ ਂਹੋ ਜਾਣਗੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਹੁਣ

ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ।
17 “ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ

ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਵਰਗੀਆ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ਉਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੀਆ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਆਵੇਗਾ।

18 “ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ‘ਮੱਖੀ’ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ। (ਮੱਖੀ ਹੁਣ ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ
ਨਦੀਆ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ) ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ‘ਮਧੂਮੱਖੀ’ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ। (ਮਧੂਮੱਖੀ ਹੁਣ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ।) ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ। 19 ਇਹ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੂਬਲ ਦੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਬਰੀਲੀਆ ਂਘਾਟੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸਿਮਆ ਂਅਤੇ ਝਾੜੀਆ ਂਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣਗੀਆ।ਂ 20 ਯਹੋਵਾਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਲਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਤੱਖੇ ਉਸਤਰੇ ਵਾਗਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਲੱਤਾ ਂਤੋਂ ਵਾਲ ਮੁਂਨ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦਾਢ਼ੀ ਮੁਂਨ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।

21 “ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਹੜਕੀ ਅਤੇ ਦੋ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਜੀਿਵਤ
ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਉਦੋਁ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਇਨੰਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਉਹ ਮੱਖਣ ਖਾ ਸੱਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਵੇਗਾ। 23

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੁਣ 1,000 ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀਆ ਂਵੇਲਾ ਂਦੇ ਖੇਤ ਹਨ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਹਰ
ਵੇਲ ਚਾਦਂੀ ਦੇ 1,000 ਿਸੱਿਕਆ ਂਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਤ ਖੁਦਰੌ ਪੌਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਕੰਿਡਆ ਂਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। 24 ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼
ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। 25 ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਧਰਤੀ ਖੁਦਰੌ ਪੌਿਦਆ ਂਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਸਰਫ਼
ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਅੱਸ਼ੂਰ ਛੇਤੀ ਆਵੇਗਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਖਤੀ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕਲਮ
ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖੋ: ‘ਇਹ ਮਾਹੇਰ ਸ਼ਲਾਲ ਹਸ਼ਬਾਜ਼ ਲਈ ਹੈ’
(ਇਸਦਾ ਅਰਬ ਹੈ ‘ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ!’)”

2 ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕੀਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਇਤਬਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। (ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਜਕ ਉਰੀਯਾਹ, ਅਤੇ ਯਬਰਕਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ।) ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ।
3 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਔਰਤ ਨਬੀ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾ ਂਮਾਹੇਰ
ਸ਼ਲਾਲ ਹਸ਼ਬਾਜ਼ ਰੱਖੋ। 4 ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਲੜਕਾ ‘ਅੰਮਾ’ ‘ਅੱਬਾ’
ਆਖਣਾ ਿਸੱਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਿਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਖੋਹ
ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।”

5 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6 ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਲੋਕ ਿਸ਼ਲੋਆਹ ਦੇ ਤਲਾ ਦੇ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ
ਪਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਸੀਨ ਅਤੇ
ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ (ਪੇਕਾਹ) ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ।” 7 ਪਰ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਅੱਸ਼ੂਰ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਵਰਤਾਗਂਾ।
ਉਹ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੜ੍ਹ ਵਾਗਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਪਾਣੀ
ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਿਢਆ ਂਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। 8 ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ
ਧੌਣ ਤਾਈ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਡੋਬ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਮਾਨੂਏਲ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਇਨੰਾ ਫ਼ੈਲ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲ
ਜਾਵੇਗਾ।

9 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ!
ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵੋਂਗੇ।

ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ!
ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ!
ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵੋਗੇ!

10 ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾਓ!
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਿਨਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦਓ!
ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਿਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੋਣਗੇ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ!

ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ।

ਯਸਾਯਾਹ 7:2 481 ਯਸਾਯਾਹ 8:11
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ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, 12 “ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ।”

13 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 14 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਜਾਣੋਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ
ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕ ਠੋਕਰ ਖਾਦਂੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੋ
ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਡੇਗਦੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਲਈ
ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ। 15 (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ। ਉਹ
ਲੋਕ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਣਗੇ।)

16 “ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨੂੰ ਬਂਨੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਹਰਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ। ਮੇਰੀ
ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ
ਹੋਣ।”

17 ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਾਗਂਾ

ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।
18 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹਾ।ਂ ਸਾਨੂੰ

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ-ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਹੜਾ ਸੀਯੋਨ
ਪਰਵਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

19 ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ
ਕਰਨਾ ਹੈ।” (ਇਹ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੰਛੀਆ ਂਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਵਾਗਂ ਫ਼ੁਸਫ਼ੁਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਗੁੱਝੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਦਾ ਿਗਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।) ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ “ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ
ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਜਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਭਲਾ
ਮੁਰਿਦਆ ਂਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਕਉਂ ਮੰਗਣ?” 20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ
ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਤਾਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। (ਗ਼ਲਤ ਹੁਕਮ
ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਭਿਵੱਖਵਕਤਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਉਹ
ਹੁਕਮ ਿਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ।) 21 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗ਼ਲਤ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾ ਂਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ
ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਸਰਾਪਣਗੇ। 22 ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਰਫ਼
ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਭਿਰਆ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਹਨੇਰੀ ਿਨਰਾਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ
ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ।

ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਿਦਵਸ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਿਕ ਜ਼ੇਬੁਲੁਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਨਾਫ਼ਤਾਲੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜ਼ਮੀਨਾਂ

ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾਵੇਗਾ: ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਯੋਰਡਨ ਨਦੀ ਦਾ ਦੇਸ
ਅਤੇ ਗਲੀਲੀ ਿਜੱਥੇ ਗ਼ੈਰ ਯਹੂਦੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 2 ਇਹ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਏ ਿਜੰਨੀ
ਹਨੇਰੇ, ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ “ਮਹਾਨ ਰੌਸ਼ਨੀ”
ਿਲਸ਼ਕੇਗੀ।

3 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹੋ ਿਜਹੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਵਾਢੀਆ ਂਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੋ ਿਜਹੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਿਜੱਿਤਆ ਮਾਲ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 4 ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਵਢ੍ਢਾ ਭਾਰ ਲਾਹ ਸੁੱਟੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਿਪੱਠਾ ਉੱਤੋਂ ਭਾਰੇ ਸ਼ਤੀਰ ਦਾ

ਬੋਝ ਉਤਾਰ ਿਦਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰੇ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟੋਗੇ ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾ ਂਉਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ
ਸਮੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਮਦਯਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

5 ਜੰਗ ਲਈ ਉੱਿਠਆ ਹ੍ਹਰ ਬੂਟ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰਂਗੀ ਹਰ ਵਰਦੀ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ 6

ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਦੋਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਜਂਮਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, “ਅਦਭੁੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹ ਿਪਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਦਾ ਸਿਹਜ਼ਾਦਾ।” 7

ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਲਈ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਨਆ ਂਨਾਲ ਸਦਾ-
ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ
ਤੀਬਰ ਿਪਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਬਰ ਿਪਆਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ

8 ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਕੂਬ (ਇਸਰਾਏਲ) ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। 9 ਫ਼ੇਰ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ (ਇਸਰਾਏਲ) ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ, ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਂਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ
ਹਨ। 10 “ਇਹ ਇੱਟਾ ਂਭਾਵੇਂ ਢਿਹ ਜਾਣਗੀਆ ਂਪਰ ਅਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰ
ਲਵਾਗਂੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਥਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਵਾਗਂੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖ
ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਾ ਲਵਾਗਂੇ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲੰਮੇ
ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।”

11 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਲੱਭ
ਲਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਰਸੀਨ ਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਲੈ ਆਵੇਗਾ। 12

ਯਹੋਵਾਹ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚੋਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਨਾਲ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼
ਹੋਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।

13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਚੱਲਣਗੇ। 14 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਸਰ ਤੇ ਪੂਛ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਟਾਹਣੀਆ ਂਅਤੇ ਤਿਣਆ ਂਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। 15

ਿਸਰ ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਗੂ। ਪੂਛ ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ ਉਹ
ਨਬੀ ਿਜਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

16 ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 17

ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਵਧਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਯਤੀਮਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਹਮ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਨ। ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਿਦੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

18 ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਂਅੱਗ ਘਾਹ
ਫ਼ੂਸ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗ ਜੰਗਲ ਦੀਆ ਂਵੱਡੀਆਂ
ਝਾੜੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਅੱਗ ਬਣ ਜਾਦਂੀ ਹੈ-
ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

19 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾੜੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 20 ਲੋਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼
ਨੂੰ ਫ਼ੜਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਖਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ
ਲਾਵੇਗਾ। 21 (ਇਸਦਾ ਅਰਬ ਹੈ ਮਾਨਾਸੇਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜੇਗਾ,
ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਦੋਵੇਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।)
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ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖੋ ਿਜਹੜੇ ਬੁਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਿਨਆਈਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2 ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਿਨਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਅਤੇ
ਯਤੀਮਾ ਂਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸੱਕਣ।

3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾ ਂਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ੋਁ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਿਕੱਥੋ ਭੱਜੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 4 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਵਾਗਂ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵਾਗਂ ਿਡੱਗ ਪਵੋਗੇ।
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖੇਗਾ, “ਮੈਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਵਾਗਂ ਵਰਤਾਗਂਾ। ਗੁੱਸੇ
ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਾਗਂਾ। 6 ਮੈਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਲੜਨ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਦੌਲਤ
ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਖਾਕ ਵਾਗਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠਾਂ
ਿਲਤਾੜੇਗਾ।

7 “ਪਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਉਹ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਸਰਫ਼ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਕੁਝ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 8 ਅੱਸ਼ੂਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ
ਰਾਿਜਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ! 9 ਕਾਲਨੋ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਕਰਕਮੀਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਰਪਦ ਸ਼ਿਹਰ ਹਮਾਬ ਸ਼ਿਹਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਾਮਿਰਯਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੋਿਮਸ਼ਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। 10 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਰਾਜਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹਨ। 11 ਮੈਂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੁੱਤਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਿਦਆਗਂਾ।’”

12 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਂਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ
ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।

13 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ
ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦਾ ਹਾ।ਂ 14 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ
ਆਲ੍ਹਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਡਂੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ
ਅੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁਂਝ
ਨਾਲ ਚੀਕ ਿਚਹਾੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ
ਲੋਕ ਆਡਂੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

15 ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਹਾੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ
ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਹਾੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਡੰਡਾ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, 16 ਪਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਜੋਿਧਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਭਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਪਣੀ
ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ
ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ

ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਚੀਜ਼ ਸੜ ਨਹੀਂ
ਜਾਦਂੀ। 17 ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਵੱਤਰ
ਪੁਰੱਖ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜੀ
ਪਿਹਲਾ ਂਘਾਹ ਫ਼ੂਸ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। 18 ਫ਼ੇਰ ਅੱਗ ਫ਼ੈਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੁੱਖਾ ਂਅਤੇ ਵੇਲਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ
ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ-ਲੋਕ ਵੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕਰੇਗਾ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਇੱਕ ਗਲ ਰਹੀ ਸ਼ਤੀਰੀ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ। 19 ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਘੱਟ ਰੁੱਖ ਬਚੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਸੱਕੇਗਾ।

20 ਉਸ ਵੇਲੇ, ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਬਚੇ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਉੱਤੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ
ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣਾ ਿਸਖ ਲੈਣਗੇ। 21 ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚੇ
ਰਿਹਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

22 ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਗਂ ਹਨ।
ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਬਚੇ ਰਿਹ
ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼
ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਗਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ
ਉਸ ਨਦੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭਰੀ ਹੋਈ ਵਗਦੀ ਹੈ। 23

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ।

24 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ! ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਾਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਨੇ ਮਾਿਰਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੋਵੇ। 25 ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”

26 ਫ਼ੇਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਨਾਲ ਕੁਟ੍ਟੇਗਾ।
ਿਪੱਛਲੇ ਵਕਤਾ ਂਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਓਰੇਬ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਿਮਦਯਾਨ ਨੂੰ
ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹੋ ਿਜਹੀ ਗੱਲ
ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਪੱਛਲੇ ਵਕਤਾ ਂਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ
ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ
ਤਾ ਂਓਹੋ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

27 ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਖੜੀਆ ਂਕਰੇਗਾ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਉਸ ਭਾਰ
ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਿਢਆ ਂਉੱਤੇ ਇੱਕ
ਲਠ੍ਠ ਵਾਗਂ। ਪਰ ਉਹ ਲਠ੍ਠ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

28 ਫ਼ੌਜ (ਅਯ੍ਯਾਬ) ਖੰਡਰਾ ਂਨੇੜੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ੌਜ “ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਥਾ”ਂ
(ਿਮਗਰੌਨ) ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਵੱਧਾਵੇਗੀ। ਫ਼ੌਜ “ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ” ਿਮਕਮਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ
ਭੋਜਨ ਰੱਖੇਗੀ। 29 ਫ਼ੌਜ ਨਦੀ ਨੂੰ “ਚੌਰਾਹੇ” (ਰਾਮਾਹ) ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਾਰ
ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ੌਜ ਗਬਾ ਿਵਖੇ ਸੌਵੇਂਗੀ। ਰਾਮਾਹ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਉਲ ਦੇ
ਿਗਿਬਆਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।

30 ਰੋਵੋ, ਬਾਬ ਗਾਿਲਮ! ਲਾਇਸ਼ਾਹ, ਸੁਣੋ! ਅਨਾਬੋਬ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ! 31

ਮਾਦਮੇਨਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੇਿਬਮ ਦੇ ਲੋਕ ਛੁਪ ਰਹੇ ਹਨ। 32 ਇਸ
ਿਦਨ ਫ਼ੌਜ ਨੋਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਪਹਾੜੀ, ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੇਗੀ।

33 ਦੇਖੋ! ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ (ਅੱਸ਼ੂਰ)
ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ
ਕਰੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਕ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ-ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 34 ਯਹੋਵਾਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਅਤੇ
ਿਲਬਾਨ ਦੇ ਰੁੱਖ (ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਕ) ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ।

ਯਸਾਯਾਹ 10:2 483 ਯਸਾਯਾਹ 10:34
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ਅਮਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੁੱਖ (ਬੱਚਾ) ਯੱਸੀ ਦੇ ਮੁੱਢੇ (ਪਿਰਵਾਰ) ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਗਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਖ ਯੱਸੀ ਦੀਆ ਂਜਢ਼ਾ ਂਤੋਂ ਉੱਗੇਗੀ। 2

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਤਮਾ ਿਸਆਣਪ,
ਸਮਝਦਾਰੀ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਇਸ ਬੱਚੇ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ।

3 ਇਹ ਬੱਚਾ ਡਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਨਆ ਂਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਸੁਣਦਾ। 4 ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ
ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਗਾ ਤਾ ਂਬੇਲਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ
ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ
ਉਹ ਇਹ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਆਦੇਸ਼
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

6 ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਘਆੜ ਵੀ ਲੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ
ਵੀ ਬੱਕਰੀਆ ਂਕੋਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਛੇ, ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਬਲਦ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 7

ਗਾਵਾ ਂਅਤੇ ਿਰੱਛ ਪਸਪਰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ
ਲੇਟੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਣਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਗਾਵਾਂ
ਵਾਗਂ ਘਾਹ ਖਾਣਗੇ। 8 ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਫ਼ਨੀਅਰ ਸੱਪ ਦੀ ਖੱਡ ਕੋਲ ਖੇਡ
ਸੱਕੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੀ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾ ਸੱਕੇਗਾ।

9 ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋਵੇਗੀ-
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ
ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਣਗੇ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਿਗਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ
ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

10 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉੱਥੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ “ਝੰਡਾ” ਸਮੂਹ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਦਰਸਾਏਗਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾ ਂਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਗੀਆ ਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ
ਜਾਵੇਗਾ।

11 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਿਜਹੜੇ
ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹੀ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਅੱਸ਼ੂਰ, ਉੱਤਰੀ ਿਮਸਰ,
ਦੱਖਣੀ ਿਮਸਰ, ਇਥੋਮੀਆ, ਏਲਾਮ, ਬਾਬਲ, ਹਮਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ
ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। 12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ
ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਿਖਲਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ
ਕਰੇਗਾ।

13 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਯਹੂਦਾਹ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਯਹੂਦਾਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 14

ਪਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ।ਉਹ
ਇਕੱਠੇ ਪੂਰਬੀਆ ਂਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ, ਅਦੋਮ,
ਮੋਆਬ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ।

15 ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੰਡ
ਿਦੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਂ ਲਿਹਰਾਏਗਾ। ਉਹ
ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਸੱਤ ਛੋਟੇ ਨਾਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਛੋਟੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਡੂੰਘੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ ਂਲੋਕੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਦੀਆ ਂਨੂੰ
ਜੁੱਤੀਆ ਂਸਮੇਤ ਪਾਰ ਕਰ ਸੱਿਕਆ ਕਰਨਗੇ। 16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ
ਬਚ ਗਏ ਹਨ, ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾ ਂਉਹੋ
ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ:
“ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾ ਚੁੱਿਕਆ

ਹੈ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾ।”

2 ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਯਾਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

3 ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਵੋ।
ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਂਗੇ।

4 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ!

ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ!
ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਿਮਆ ਂਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ!”

5 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੋ!
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ!

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਅੰਦਰ ਫ਼ੈਲਾ ਦੇਵੋ।
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜਾਣ ਲੈਣ।

6 ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰੋ!
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਏਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋ!

ਬਾਬਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਅਮੋਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਾਬਲ ਬਾਰੇ ਇਹ
ਉਦਾਸੀ ਭਿਰਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਰਸਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ:

2 “ਉਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਉੱਗਦਾ।

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦੋ।
ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹਵਾ ਂਲਿਹਰਾਵੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ਾਟਕਾ ਂਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖੋ ਿਜਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ

ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹਨ।”
3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਿਲਆ

ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਗਂਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹਾਂ

ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਯੋਧੇ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ
ਵਰਸਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ

ਮੇਰੀ ਫ਼ਿਤਹ ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ!
4 “ਪਰਬਤਾ ਂਅੰਦਰ ਉੱਚਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ! ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਗਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਅਨੇਕਾ ਂਰਾਜਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਕਾ ਦੇ

ਿਰਹਾ ਹੈ।
5 ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਓਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੁਮੇਲੋ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਹਰ ਆਪਣਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਿਬਆਰ ਵਾਗਂ
ਵਰਤੇਗਾ।

ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।”
6 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਹਾੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ

ਲਈ ਸੋਗ ਮਨਾਓ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹੀ ਵਾਗਂ
ਆਵੇਗਾ। 7 ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਿਨਰਬਲ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ। 8 ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੇਟ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਯਸਾਯਾਹ 11:2 484 ਯਸਾਯਾਹ 13:8
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ਦੁੱਖਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਚਹਰੇ
ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਡਰ
ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਗਵਾਢਂੀਆ ਂਦੇ ਿਚਹਿਰਆ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ

9 ਦੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਖਾਸ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ
ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਛੱਡਣ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 10 ਅਕਾਸ਼ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਚਮਕਣਗੇ।

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਂਉੱਤੇ ਆਫਤਾ ਂਭੇਜਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਬੁਰੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਗੁਮਾਨ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ਢ਼ਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜੇ
ਹੋਰਨਾ ਂਨਾਲ ਕਮੀਨਗੀ ਭਿਰਆ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। 12 ਲੋਕ ਖਰੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ
ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। 13 ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਿਹਲਾ
ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਥਾ ਂਤੋਂ ਿਹੱਲ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇਹ ਉਸ ਿਦਨ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ
ਦਰਸਾਵੇਗਾ। 14 ਫ਼ੇਰ ਲੋਕੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭੱਜ ਉੱਠਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਿਹਰਨ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਬਨਾ ਂਆਜੜੀ ਤੋਂ ਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ ਭੱਜ ਉੱਠਣਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ
ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਪੱਛਾਹਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਭੱਜ ਪਵੇਗਾ। 15 ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ
ਫਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ
ਦੇਵੇਗਾ। 16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਪਤਨੀਆ ਂਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਦੇਖਿਦਆ ਂਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਿਮਦੀਆ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਤੋਂ ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਾਵਾਗਂਾ। ਿਮਦੀਆ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆ।ਂ
ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 18 ਫ਼ੌਜੀ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਫ਼ੌਜੀ
ਿਨੱਕੇ ਿਨਆਿਣਆ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ੌਜੀ ਬੱਿਚਆ ਂਉੱਪਰ ਵੀ
ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 19 ਬਾਬਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਸਦੂਮ ਅਤੇ
ਅਮੂਰਾਹ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

“ਬਾਬਲ ਸਮੂਹ ਰਾਜਧਾਨੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਬਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ
ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕੇਗਾ। 20 ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਰਬ
ਲੋਕ ਓੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਆਜੜੀ ਓੱਥੇ ਭੇਡਾ ਂਚਾਰਨ ਨਹੀਂ
ਆਉਣਗੇ। 21 ਉੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਮਾਰੂਬਲ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਰਿਹ ਰਹੇ
ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਘਰ
ਉੱਲੂਆ ਂਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੰਛੀਆ ਂਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੀਆ ਂਘਰਾ ਂਿਵੱਚ
ਖੇਡ ਰਹੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ 22 ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਘਆੜ ਬਾਬਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਬਲ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਗਂਾ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ

ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਫ਼ੇਰ
ਦਰਸਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ

ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ-ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ। 2 ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਮਰਦ ਤੇ
ਔਰਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ
ਸੀ। ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਗੀਤ

4 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦੇਵੋਗੇ:
ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਮੀਨਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਬੁਰੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਛੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

6 ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ।
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ।

ਉਸ ਬੁਰੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਿਲਆ।

7 ਪਰ ਹੁਣ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਆਰਾਮ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਤਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ।

8 ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਰਾਜੇ ਸੀ,
ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈਂ।

ਿਦਆਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ।
ਿਦਆਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ।

ਰੁੱਖ ਆਖਦੇ ਨੇ, “ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਰ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਿਡੱਗ ਿਪਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਕਦੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

9 ਿਸ਼ਓਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਤੇਿਜਤ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈਂ।

ਿਸ਼ਓਲ ਸਾਿਰਆ ਂਦੀਆ ਂਰੂਹਾ ਂਨੂੰ ਜਗਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਤੇਰੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ।

ਿਸ਼ਓਲ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾ ਂਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

10 ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ,
“ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਗਂ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਿਜਸਮ ਹੈਂ।
ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ ਸਾਡੇ ਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈਂ।”

11 ਤੇਰੇ ਗੁਮਾਨ ਨੂੰ ਿਸ਼ਓਲ ਵੱਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਤੇਰੀਆ ਂਸਾਰੰਗੀਆ ਂਦਾ ਸੰਗੀਤ ਤੇਰੀ ਮਾਣ ਭਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਮੱਖੀਆ ਂਤੇਰੇ ਿਜਸਮ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਿਬਸਤਰੇ ਵਾਗਂ ਲੇਿਟਆ ਂਹੋਵੇਂਗਾ।
ਕੀੜੇ ਤੇਰੇ ਿਜਸਮ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਵਾਗਂ ਕੱਜਣ।

12 ਤੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਵਾਗਂ ਸੀ
ਪਰ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਡੱਗ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈਂ।

ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੀਆ ਂਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈਂ।

13 ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਗਂ ਹੋਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਾਿਰਆ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਜ਼ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਗਂਾ।
ਉਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਿਮਲਾਗਂਾ।

14 ਮੈਂ ਬੱਦਲਾ ਂਿਵੱਚਲੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੱਕ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਗਂ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

15 ਪਰ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।
ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਿਗਆ।
ਤੈਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਿਵੱਚ, ਿਸ਼ਓਲ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਡੇਿਗਆ ਿਗਆ ਸੀ।

16 ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਤਾ ਂਬਸ ਮੁਰਦਾ ਿਜਸਮ ਹੀ ਹੈਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ,

“ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਰਾਜਧਾਨੀਆ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ?

17 ਕੀ ਇਹੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ
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ਅਤੇ ਿਜਸਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?
ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿੜਆ ਸੀ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ?”

18 ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਰਆ ਹੈ।
ਹਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਹੈ।

19 ਪਰ ਤੂੰ, ਹੇ ਬੁਰੇ ਰਾਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਤੂੰ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਟਾਹਣੀ ਵਾਗਂਰਾ ਂਹੈਂ।

ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਉਸ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਵਾਗਂ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਿਡੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ

ਹੋਰਨਾ ਂਫ਼ੌਜੀਆ ਂਨੇ ਦਰੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਤੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਮੁਰਦਾ ਬੰਿਦਆ ਂਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਕਫ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਲਪਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।

20 ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਆਪੋ-ਆਪਣੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਹਨ।
ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ।

ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਵਾਗਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ।
ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

21 ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ।
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਓ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ।
22 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਖਲੋਵਾਗਂਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ

ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਿਤਆ ਂਅਤੇ
ਪੜਪੋਿਤਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

23 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਥਾਂ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥਾ ਂਇੱਕ ਦਲਦਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ
‘ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਝਾੜੂ’ ਨੂੰ ਵਰਤਾਗਂਾ ਤੇ ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਫ਼ੇਰ ਿਦਆਗਂਾ।” ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ

24 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਓਵੇਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਿਜਵੇਂ
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਵੇਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
25 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠ ਕੁਚਲ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਗਲਾ ਂਿਵੱਚ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ
ਪਾਈਆ।ਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਗਰਦਨਾ ਂਉੱਤੋਂ ਉਸ ਲੱਠ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ
ਬੋਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਂ (ਸ਼ਕਤੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ।”

27 ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ
ਸੱਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਫ਼ਿਲਸ਼ਤੀਆ ਂਨੂੰ

28 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਾਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਅਹਾਦ ਮਿਰਆ ਸੀ।
29 ਿਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਦੇਸ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਜਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ

ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਪ
ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾ ਂਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਫ਼ਨੀਅਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਪਰ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ
ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟ ਸੱਕਣਗੇ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ

ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰ
ਜਾਣਗੇ।

31 ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਨੇੜੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਓ, ਰੋਵੋ!
ਵਾਸੀਓ, ਰੋਵੋ!

ਿਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕੋ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ।
ਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਮੋਮ ਵਾਗਂ ਿਪਘਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ!
ਧੂੜ ਦਾ ਬੱਦਲ ਉੱਿਠਆ ਹੈ!

ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ!
ਉਸ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ।

32 ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।
ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ?
ਉਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ: “ਿਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਓੱਥੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।”

ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਹ ਉਦਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਮੋਆਬ ਬਾਰੇ ਹੈ:
ਇੱਕ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਫ਼ੌਜਾ ਂਨੇ ਆਰ ਮੋਆਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਲਈ।
ਉਸ ਰਾਤ, ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਰ ਮੋਆਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਲਈ।
ਉਸ ਰਾਤ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

2 ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੇ ਦੀਬੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਪਾਸਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਉੱਤੇ ਰੋਣ ਲਈ
ਜਾ ਰਹੇ

ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਬੋ ਅਤੇ ਮੇਦਬਾ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹਨ ਮੂੰਹ ਿਸਰ ਮੁਨਾ ਿਦੱਤੇ।

3 ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾ,ਂ ਛੱਤਾ ਂਉੱਤੇ ਅਤੇ ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ,
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ।

4 ਹਸ਼ਬੋਨ ਅਤੇ ਅਲਾਲੇਹ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਯਹਸ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਦੂਰੋ ਹੀ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਫ਼ੌਜੀ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ।

5 ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੋਆਬ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਰੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸੋਆਰ
ਅਤੇ ਅਗਲਬ ਸ਼ਲੀਸ਼ੀਯਹ ਿਜੰਨੀ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਲੂਹੀਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਹ
ਉੱਤੇ ਰੋਦੇ-ਰੋਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰੋਨਾਈਮ ਨੂੰ ਜਾਦਂੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ।

6 ਪਰ ਿਨਮਰੀਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਮਾਰੂਬਲ ਵਾਗਂ ਸੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਹਨ।

ਿਕਤੇ ਵੀ ਹਿਰਆਵਲ ਨਹੀਂ।
7 ਸ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਆਬ ਨੂੰ

ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕੀ ਜਾਦਂੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਪਪੋਲਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

8 ਹਰ ਥਾ ਂਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਰੋਣਾ ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਕਾ ਬੇਰ ਏਲੀਮ ਿਜੰਨੀ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਅਤੇ ਅਗਲਇਮ ਿਜੰਨੀ

ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਸੁਣੀਆ ਂਜਾ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ।
9 ਦੀਮੋਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੀਮੋਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਫ਼ਤਾ ਂਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗਂਾ।

ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਬਚੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜਾਗਂਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲਈ ਸੌਗਾਤ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਲਾ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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2 ਮੋਆਬ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਅਰਨੋਨ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ।

ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਕਦੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਇੱਕ ਥਾ ਂਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾ ਂਵੱਲ ਭੱਜਦੀਆਂ
ਹਨ।

ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਆਚੀਆ ਂਪੰਛੀਆ ਂਦੇ ਬੋਟਾ ਂਵਾਗਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਆਲ੍ਹਣਾ ਰੁੱਖ ਉੱਤੋਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਹੈ।

3 ਉਹ ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ, “ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ!
ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ!

ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਓ।
ਛਾ ਂਵਾਗਂ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਰ ਦੁਪਿਹਰੀ ਧੁੱਪ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਓ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆ ਂਹਾ।ਂ
ਸਾਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਵੋ!
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ।”

4 ਮੋਆਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਿਦਓ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸਮਣਾ ਂਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਵੋ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ।

5 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਰਾਜਾ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਓਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਹੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆ ਂਹਨ।

6 ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕ
ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨੀ ਅਤੇ ਹਂਕਾਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਹਂਸੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਢ਼ਾ ਂਮਾਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ਢ਼ਾ ਂਫ਼ੋਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹਨ।

7 ਉਸ ਗੁਮਾਨ ਕਾਰਣ ਮੋਆਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ।
ਮੋਆਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਣਗੇ।
ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ।

ਉਹ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਚਾਹੁਣਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਸਨ।
ਉਹ ਕੀਰ ਹਰਸਬ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਕੇਕ ਚਾਹੁਣਗੇ।

8 ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਿਸਬਮਾਹ ਦੀਆ ਂਅੰਗੂਰੀ
ਵੇਲਾ ਂਅੰਗੂਰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾ ਂਨੇ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾ ਂਕੱਟ ਸੁੱਟੀਆ ਂਹਨ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆ ਂਫੌਜਾ ਂਯਾਜ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਮਾਰੂਬਲ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲ ਗਈਆਂ

ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲ ਗਈਆ ਂਹਨ।

9 ਮੈਂ ਯਾਜ਼ੇਰ ਅਤੇ ਿਯਬਮਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਰੋਵਾਗਂਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਅੰਗੂਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੈਂ ਹਸ਼ਬੋਨ ਅਤੇ ਅਲਾਲੇਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਸੰਗ ਰੋਵਾਗਂਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗੀ।

ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆ ਂਿਕਲਕਾਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

10 ਬਗੀਿਚਆ ਂਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਾਢੀਆ ਂਸਮੇਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਨ ਲਈ ਅੰਗੂਰ ਿਤਆਰ ਹਨ।
ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

11 ਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਲਈ ਉਦਾਸ ਬਹੁਤ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਕੀਰ ਹਾਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾ।ਂ

12 ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਨਢਾਲ ਹੋਣਗੇ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੋਆਬ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾ ਂਵਾਰੀ ਆਖੀਆ।ਂ 14 ਅਤੇ
ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਿਤੰਨਾ ਂਸਾਲਾ ਂਅੰਦਰ, ਿਜਵੇਂ ਕਰਾਏ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗੀ
ਸਮਾ ਂਿਗਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਉਹ
ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਲੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਬਹੁਤ ਬੋੜੇ ਲੋਕ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ,
ਉਬੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਹ ਦਿਮਸ਼ਕ ਲਈ ਉਦਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਦਿਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ:ਂ
“ਦਿਮਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ।

ਪਰ ਦਿਮਸ਼ਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਮਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਿਸਰਫ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆ ਂਇਮਾਰਤਾ ਂਹੀ ਬਚਣਗੀਆ।ਂ

2 ਲੋਕ ਅਰੋਏਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਇੱਜੜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖਾਲੀ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਅੰਦਰ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

3 ਇਫ਼ਰਾਈਮ (ਇਸਰਾਏਲ) ਦੇ ਿਕਲਾਨੁਮਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੇ
ਜਾਣਗੇ।

ਦਿਮਸ਼ਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਓਹੀ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਕ ਦੂਰ ਿਲਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।”
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ

4 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ (ਇਸਰਾਏਲ) ਦੌਲਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯਾਕੂਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਿਬਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।
5 “ਉਹ ਸਮਾ ਂਰਫ਼ਾਈਮ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਵਾਢੀਆ ਂਵਰਗਾ

ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਮੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੂਿਟਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਉਗਦੇ
ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

6 “ਉਹ ਸਮਾ ਂਓਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ
ਕੱਟਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਉੱਤੋਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਫ਼ਲਾ ਂਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ੈਤੂਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਿਸਖਰ ਉੱਤੇ ਬਚੇ ਰਿਹ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਚਾਰ
ਪੰਜ ਜ਼ੈਤੂਨ ਕਈ ਉਤ੍ਰਤਲੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਿਵੱਚ ਬਚੇ ਰਿਹ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

7 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਤੱਕਣਗੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਨੂੰ
ਦੇਖਣਗੀਆ।ਂ 8 ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤਨਗੇ, ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇ ਥੰਮਾ ਂਜਾ ਂਧੂਫ ਵਾਲੀ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਵੱਲ ਵੀ
ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਉਂਗਲਾ ਂਨੇ ਬਣਾਈਆ ਂਹਨ। 9 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੇ
ਿਕਲਾਬੰਦ ਸ਼ਿਹਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਗਂ ਪਰਬਤਾ ਂਅਤੇ ਜੰਗਲਾ ਂਵਰਗੇ
ਹੋਣਗੇ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ
ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਦੇਸ਼ ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਇਹ
ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆ ਂਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾ ਂਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ
ਿਲਆਦਂੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾ ਂਨੂੰ ਬੀਜ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਪੌਦੇ
ਉੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ। 11 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਆਪਣੀਆ ਂਵੇਲਾ ਂਨੂੰ ਬੀਜੋਗੇ ਅਤੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੋਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਪੌਦੇ ਉੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ
ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੌਿਦਆ ਂਤੋਂ ਫ਼ਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਬਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੌਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬਰਬਾਦ
ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

12 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋ!
ਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਗਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ! ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆ ਂਲਿਹਰਾ ਂਦੇ ਬਪੇਿੜਆ ਂਵਰਗਾ ਹੈ।

13 ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਿਹਰਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੁਰੱਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਿਤਣਿਕਆ ਂਵਾਗਂ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਡਦੇ ਹੋਏ।
ਖੁਦਰੌ ਪੌਿਦਆ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਰੌ ਪੌਦੇ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

14 ਉਸ ਰਾਤ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ।
ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ, ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਉਬੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਬੋਪੀਆ ਨੂੰ

ਇਬੋਪੀਆ ਦੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਕੰਢੇ ਦੇ ਦੇਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਧਰਤੀ
ਕੀਿੜਆ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਫ਼ਰਫ਼ਰਾਦਂੇ ਖੰਭਾ ਂਨੂੰ। 2 ਉਹ ਧਰਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਾਿਨਆ ਂਦੀਆਂ

ਿਕਸ਼ਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਜਾਓ ਿਜਹੜੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ!
ਸਭ ਥਾਵਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੰਮੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਕੌਮ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਨਦੀਆ ਂਦਾ ਜਾਲ ਿਵਿਛਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਨਵੀ ਿਦਓ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਦਾ ਵਾਪਰੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ

ਦੇਖਣਗੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲਿਹਰਾਏ ਝੰਡੇ ਵਾਗਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ।

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੰਮੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ
ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ।

ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਿਬਗਲ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਗਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਨਗੇ।
4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾ ਂਉੱਤੇ

ਹੋਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਰਿਦਆ ਂਦੇਖਾਗਂਾ। 5 ਗਰਮੀਆ ਂਦੇ ਇੱਕ
ਸੁਹਣੇ ਿਦਨ, ਦੁਿਪਹਰ ਵੇਲੇ, ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੇਲਾ
ਗਰਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਵਾਢੀਆ ਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼
ਸਵੇਰ ਦੀ ਤ੍ਰੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਦੇ
ਿਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੋਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਅੰਗੂਰ ਿਨਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ
ਫ਼ੁਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਪੌਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਕੱਟ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਲਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। 6 ਵੇਲਾ ਂਪਹਾੜੀ ਪੰਛੀਆਂ
ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੀ ਰਿਹ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਗਰਮੀਆ ਂਦੇ
ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪੰਛੀ ਵੇਲਾ ਂਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ
ਜਾਨਵਰ ਵੇਲਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣਗੇ।”

7 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੇਟ ਿਲਆਦਂੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਭੇਟ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਆਵੇਗੀ ਿਜਹੜੇ ਲੰਮੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ
ਪਾਿਸਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੰਮੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ
ਕੌਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਕੌਮ ਹੋਰਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਰਆਵਾ ਂਵੰਡੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਲਆਦਂੀ
ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

ਿਮਸਰ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸ ਸੰਦੇਸ਼: ਦੇਖੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਜ਼ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ
ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣਗੇ। ਿਮਸਰ

ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਹੌਸਲਾ ਿਪਘਲ ਜਾਵੇਗਾ।
2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੜਾ

ਿਦਆਗਂਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਗੁਆਢਂੀ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨਾਲ
ਲੜਨਗੇ। ਸ਼ਿਹਰ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਰਾਜਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ। 3

ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ
ਪੁੱਛਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾ ਂਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਨੂੰ
ਪੁੱਛਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਨਸੀਹਤ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।” 4 ਮਾਿਲਕ, ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਾਕਮ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਾ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।”

5 ਨੀਲ ਨਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। 6

ਸਾਰੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਿਮਸਰ ਦੀਆ ਂਨਿਹਰਾ ਂਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। 7 ਨਦੀ
ਕੰਢੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਰਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਪਾਟ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਦੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।

8 “ਮਛੇਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜਦੇ ਹਨ,
ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਨੀਲ
ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। 9 ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਿਜਹੜੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਲਨਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਂਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ।

11 “ਸੋਆਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੂਰਖ ਹਨ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ‘ਿਸਆਣੇ
ਸਲਾਹਕਾਰ’ ਗ਼ਲਤ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ
ਿਸਆਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਨ। ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਸਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।” 12 ਹੇ ਿਮਸਰ,
ਿਕਬੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ? ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਿਮਸਰ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।

13 ਸੋਆਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਫ਼ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਝੂਠਾ ਂਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। 14

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਰਾ
ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਇਹ
ਆਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਲਟਦੇ
ਹਨ। 15 ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
(ਇਹ ਆਗੂ “ਿਸਰ ਤੇ ਪੂਛ” ਸਨ। ਉਹ ਪੌਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂ“ਿਸਰੀਆ ਂਅਤੇ ਤਣੇ
ਹਨ।”)

16 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਔਰਤਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ
ਉੱਠਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। 17 ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਹੋਵੇਗੀ। ਿਮਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੇਗਾ, ਡਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰੇਗੀ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। 18 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਪੰਜ
ਸ਼ਿਹਰ ਅਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਕਾਨਾਨ (ਯਹੂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ “ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ” ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਲੋਕ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਗੇ।

19 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਮੱਧ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਿਮਸਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਆਦਰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ
ਹੋਵੇਗੀ। 20 ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ
ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਹਾਇਤਾ
ਭੇਜੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ,
ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ।

21 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਿਮਸਰ ਦੇ
ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਅਨੇਕਾ ਂਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਕਰਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ
ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।

23 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ੇਰ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਿਮਸਰ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 24 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸਰਾਏਲ, ਅੱਸ਼ੂਰ ਅਤੇ
ਿਮਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਲਈ ਸੁਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ
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ਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ, “ਹੇ ਿਮਸਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਂ, ਹੇ
ਅੱਸ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਭਾਗੇ ਹੋ!”

ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਇਬੋਪੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਵੇਗਾ

ਸਰਗੋਨ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸਰਗੋਨ ਨੇ ਤਾਰਤੋਂਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਦੋਦ
ਭੇਿਜਆ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਰਤੋਂਨ ਉੱਥੇ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ। 2 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯਹੋਵਾਹ

ਨੇ ਆਮੋਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲਾਹ ਸੁੱਟੋ। ਆਪਣੇ ਬੂਟਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਿਦਓ।” ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਿਲਆ। ਯਸਾਯਾਹ
ਿਬਨਾ ਵਸਤਰਾ ਂਅਤੇ ਿਬਨਾ ਬੂਟਾ ਂਦੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ।

3 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਸਾਯਾਹ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਿਬਨਾ ਂਵਸਤਰਾਂ
ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਂਬੂਟਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਿਮਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਇਬੋਪੀਆ
ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 4 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਇਬੋਪੀਆ ਨੂੰ
ਹਰਾਵੇਗਾ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ
ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਿਬਨਾ ਂਵਸਤਰਾ ਂਅਤੇ ਜੁਤੀਆ ਂਦੇ ਿਲਜਾਏ
ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। 5

ਲੋਕ ਇਬੋਪੀਆ ਵੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੱਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ
ਿਮਸਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।”

6 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਖਣਗੇ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮੁਲਕਾ ਂਉੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭੱਜਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਗਏ ਤਾਂ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸਾ ਂਉੱਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ
ਸੱਕਾਗਂੇ?”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

ਮਾਰੂਬਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸ ਸੁਨੇਹਾ:
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੂਬਲ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਵਾ ਵਾਗਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਨਜੀਬ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਿਭਆਨ ਦੇਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
2 ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਿਭਆਨਕ ਦੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।
ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਦੇ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

ਏਲਾਮ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੋ!
ਮਦਾਈ, ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ

ਿਦਓ!
ਮੈਂ ਸਾਰੀਆ ਂਬਦੀਆ ਂਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਕਾ ਿਦਆਗਂਾ।

3 ਮੈਂ ਉਹ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਦੇਖੀਆ ਂਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੈਭੀਤ ਹਾ।ਂ
ਡਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦੁੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਦਰਦ ਹੈ।
ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।
ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।

4 ਮੈਂ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹਾ ਂਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼ਾਮ, ਡਰ ਦੀ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਵਟ ਗਈ ਹੈ।

5 ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ।
“ਅਤੇ ਖਾ ਪੀਕੇ ਆਪਣੇ- ਆਪ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ,
ਪਿਹਰਾ ਿਬਠਾ ਿਦਓ!

ਅਿਧਕਾਰੀਓ ਉੱਠ
ਪਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਨੂੰ ਚਮਕਾ ਲਵੋ!”
6 ਮੇਰੇ ਮਾਿਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ

ਲਈ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ
ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 7 ਜੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਗਿਧਆ ਂਜਾ ਂਘੋੜਸਵਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਕਤਾਰਾ ਂਦੇਖਦਾ ਹੈ
ਊਠਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਪਿਹਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ-ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

8 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ, “ਸ਼ੇਰ” ਪਿਹਰੇਦਾਰ
ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ।
“ਮੇਰੇ ਮਾਿਲਕ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਰੇ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤੇ

ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਤ ਖਲੋਤਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ …

9 ਦੇਖੋ! ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ!
ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਕਤਾਰਾ ਂਦੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ”

ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਬਾਬਲ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਬਾਬਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਢਿਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
10 “ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਸਰਬ

ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ
ਦੀਆ ਂਬੱਲੀਆ ਂਵਾਗਂ ਕੁਚਲ ਿਦੱਤੇ ਜਾਓਗੇ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

11 ਦੂਮਾਹ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸ ਸੰਦੇਸ਼।
ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਈਰ (ਅਦੋਮ) ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਿਹਰੇਦਾਰ, ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਰਾਤ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ?
ਰਾਤ ਪੈਣ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ।”

12 ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
“ਸਵੇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਤ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

13 ਅਰਬ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸ ਸੰਦੇਸ਼।
ਦਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਨਾ ਂਨੇ,
ਅਰਬ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾ ਂਹੇਠਾ ਂਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ।

14 ਿਪਆਿਸਆ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਦਓ ਤੇਮਾ ਦੇ ਲੋਕੋ
ਮੁਸਾਿਫ਼ਰਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਦਓ।

15 ਉਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ
ਸਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ।

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਮਾਨਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ
ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਤੀਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ।

ਉਹ ਤੱਤੇ ਰਣ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ।
16 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਾਿਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੋਈ ਭਾੜੇ ਦਾ ਸਹਾਇਕ
ਸਮਾ ਂਿਗਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। 17 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਿਸਰਫ਼
ਕੁਝ ਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨਚੀ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਹੀ ਿਜਉਂਦੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸ ਸੰਦੇਸ਼:
ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਛੱਤਾ ਂਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਛੁਪ ਰਹੇ ਹੋ?

2 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਭੜਕੱ◌ੇ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰੀਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਲੜਿਦਆ ਂਹੋਇਆਂ

ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
3 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਬਨਾ ਕਮਾਨਾ ਂਤੋਂ ਫ਼ੜ ਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਭੱਜ ਗਏ
ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੜ ਲੇ ਗਏ ਸਨ।
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4 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ “ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ!
ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਿਦਓ!

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ
ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ।”
5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਦਨ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਉਸ ਿਦਨ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣਗੇ ਅਤੇ

ਅਫ਼ਰਾਤਫ਼ਰੀ ਮੱਚੇਗੀ। ਿਗਆਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠਾਂ
ਲਤਾੜਨਗੇ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਢਾਹ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕ
ਪਹਾੜੀ ਉਤਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਿਲਆ ਂਉੱਤੇ ਚੀਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। 6 ਲਾਮ ਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰ
ਫ਼ੌਜੀ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾ ਂਦੇ ਭੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਲਈ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਕੀਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਆਪਣੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਗੇ। 7 ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਫ਼ੌਜਾਂ
ਦੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਦੀ ਰੱਥਾ ਂਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਨੂੰ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਿਬਆਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਂਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਿਹਲ,
ਜੰਗਲ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਹ੍ਹਟਾ ਿਦੱਤੀ।

9 ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਿਤੜਕਣੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਤ੍ਰ ੇੜਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਰਾ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਦੂਹਰੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ
ਿਤਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋਗੇ।

ਅਿਜਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਂਗੇ ਿਜਸਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ
12 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਿਲਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰੋਣ ਅਤੇ
ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਿਮੱਤਰਾ ਂਲਈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਿਸਰ
ਮੁਨਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। 13 ਪਰ ਦੇਖੋ! ਲੋਕ ਹੁਣ ਖੁਸ਼
ਹਨ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਲੋਕ ਪਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਹ ਇਹ ਆਖਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਮੈਅ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਾ ਂਖਾਈਏ ਪੀਈਏ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸਾ ਂਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ।”
14 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ

ਕੰਨਾ ਂਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਿਣਆ: “ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮਰ ਜਾਓਗੇ।”
ਮੇਰੇ ਮਾਿਲਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਨਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

15 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ:ਂ ਉਸ
ਸੇਵਕ ਸ਼ਬਨਾ ਪਾਸ ਜਾਓ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਮਿਹਲਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ। 16 ਉਸ ਸੇਵਕ
ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, “ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਲਈ ਕਬਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ
ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਿਕਸਨੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ?

17 “ਬੰਿਦਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਖੁਲ੍ਹੀਆ ਂਬਾਹਾਂ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾ ਂਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ
ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਿਬਹਤਰ ਰਬ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਰੱਥ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਲਾ ਂਅੰਦਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। 19 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੇਰਾ ਨਵਾ ਂਆਗੂ
ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। 20 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਿਹਲਕੀਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਗਂਾ। 21 ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੋਲਾ ਲਾਹ ਕੇ
ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਹਨਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹਾਕਮ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਦੇ
ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਸੇਵਕ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਿਪਤਾ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ।

22 “ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆ ਂਕਂੁਜੀਆ ਂਪਾ
ਿਦਆਗਂਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਿਲ੍ਹਆ ਰਹੇਗਾ।
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ

ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ
ਸੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚਲੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ
ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਕੱਲ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ
ਿਜਹੜੀ ਿਕਸੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਖਤੇ ਿਵੱਚ ਠੋਕੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 24 ਉਸ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆ ਂਸਮੂਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸ ਦੇ
ਸਹਾਰੇ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ਼ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ
ਲੋਕ, ਛੋਟੀਆ ਂਪਲੇਟਾ ਂਅਤੇ ਪਾਣੀਆ ਂਦੀਆ ਂਵੱਡੀਆ ਂਬੋਤਲਾ ਂਵਾਗਂ, ਉਸ ਉੱਪਰ
ਿਟਕੇ ਹੋਣਗੇ।

25 “ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਿਕੱਲ (ਸ਼ਬਨਾ) ਿਜਹੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਖਤੇ ਿਵੱਚ
ਠੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਿਕੱਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਿਡੱਗ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਕੱਲ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ
ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਖੀ ਹੈ,
ਵਾਪਰੇਗੀ। ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਖੀਆਂ
ਹਨ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲਬਾਨੋਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

ਸੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸ ਸੰਦੇਸ਼:
ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੋ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੋ!
ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਹਾਜ਼ਾ ਂਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਉਦੋਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਿਕਤ੍ਰਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

2 ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕੋ ਚੁੱਪ ਰਹੋ।
ਸੂਰ “ਸੀਦੋਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀ” ਸੀ।

ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਭੇਿਜਆ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

3 ਉਹ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤਕਦੇ ਸਨ।
ਸੂਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਿਲਆਦਂਾ ਿਜਹੜਾ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ

ਉਗਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੋਰਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੇਿਚਆ।

4 ਸੀਦੋਨ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਿਕਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ:

ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਜਨਮ ਪੀੜਾ ਂਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ

ਮੈਂ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।
ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਮਰਦਾ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

5 ਿਮਸਰ ਸੂਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਦਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਜਹਾਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਵੱਲ ਪਰਤ ਜਾਵੋ।
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਿਜਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ।
7 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣੀ।
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਸ਼ਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਫ਼ੁੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,

8 ਸੂਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਵਪਾਰੀ ਓਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਿਦਆ ਂਵਰਗੇ।

ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾ ਂਸਤਕਾਰੇ ਜਾਦਂੇ
ਨੇ।

ਕੌਣ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਇਹ ਿਵਉਂਤ ਿਰਹਾ ਹੈ।?
9 ਇਹ ਸੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ।
ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਓਸਨੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ।

10 ਤਹਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੋ, ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼
ਨੂੰ।

ਪਾਰ ਕਰੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈ ਛੋਟੀ ਨਦੀ ਿਜਹਾ।
ਰੋਕ ਸੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫ਼ੈਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਸੂਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਿਰਆਸਤਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਕਨਾਨ ਨੂੰ
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ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ (ਸੂਰ ਨੂੰ) ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾ ਂਨੂੰ।
12 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸੀਦੋਨ ਦੀਏ ਕੁਆਰੀ ਧੀਏ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ

ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ।
ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਂਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੂੰ।”

ਪਰ ਸੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਿਕਤ੍ਰਤੀਮ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ!”
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਿਕੱਤੀਮ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ

ਲਈ ਕੋਈ ਿਟਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ।
13 ਇਸ ਲਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੂਰ ਦੇ ਲੋਕ, “ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ

ਸਹਾਇਤਾ!”
ਪਰ ਕਸਦੀਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੱਕੋ!

ਬਾਬਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੁਨਾਰੇ

ਉਸਾਰੇ ਹਨ।
ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਨੇ ਲੁੱਟ ਿਲਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਦੇ ਸੁਹਣੇ ਘਰਾ ਂਚੋਂ।
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਿਟਕਾਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾ ਂਿਵੱਚ।

14 ਇਸ ਲਈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣਾ (ਸੂਰ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਬਾਹ।
15 ਲੋਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਸੂਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। (ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ

ਿਕਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।) ਸੱਤਰ ਸਾਲਾ ਂਬਾਦ ਸੂਰ ਇਸ ਗੀਤ ਿਵੱਚਲੀ
ਵੇਸਵਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ:

16 ਐ ਔਰਤ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ,
ਫ਼ੜ ਲੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕਤਾਰਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ।

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵਜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕਤਾਰਾ।
ਗਾ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ।
ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸੱਕਣ।
17 ਸੱਤਰ ਸਾਲਾ ਂਬਾਦ, ਯਹੋਵਾਹ ਸੂਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੇਰ ਿਵੱਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ

ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਸੂਰ ਫ਼ੇਰ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਪਰ ਸੂਰ ਉਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਾਵੇਗਾ। ਸੂਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਰ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ
ਵਸਤਰ ਪਿਹਨਣਗੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਦੇਖੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 2 ਉਸ ਸਮੇਂ,

ਸਧਾਰਣ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਮਾਿਲਕ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ
ਹੋਣਗੇ। ਦਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮਾਲਕਣਾ ਂਇੱਕੋ ਿਜਹੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ
ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ
ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ। 3 ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਧੱਕ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ
ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਆਦੇਸ਼ ਸੀ। 4 ਦੇਸ਼ ਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਂਖਾਲੀ ਅਤੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

5 ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਸਾਖੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। 6 ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਸਰਫ਼ ਬੋੜੇ ਿਜਹੇ
ਲੋਕ ਹੀ ਬਚਣਗੇ।

7 ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾ ਂਮਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ,
ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਹਨ। 8 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ
ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆ ਂਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਰੁਕ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਢੋਲਾਂ

ਅਤੇ ਇੱਕਾਤਾਿਰਆ ਂਦਾ ਸੰਗੀਤ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 9 ਹੁਣ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ
ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

10 “ਪੂਰਨ ਅਫ਼ਰਾਤਫ਼ਰੀ” ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਢੁਕਵਾ ਂਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸੱਕਦੇ। ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ
ਉੱਤੇ ਰੋਕਾ ਂਲੱਗ ਗਈਆ ਂਹਨ। 11 ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤਲਾਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਕਧਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਿਗਆ
ਹੈ। 12 ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ
ਿਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

13 ਵਾਢੀਆ ਂਵੇਲੇ, ਤੋਂੜਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਜ਼ੈਤੂਨ, ਜ਼ੈਤੂਨ ਿਦਆ ਂਰੁੱਖਾ ਂਤੋਂ।
ਪਰ ਟਿਹਣੀਆ ਂਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜੈਤੂਨ ਬਚੇ ਹਨ।
ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨਾਲ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।

14 ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਚੀਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉੱਚੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਚੀਖਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ।
ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਾਰਣ।

15 ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, “ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ!
ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਲੋਕੋ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ।”

16 ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਗਂੇ।
ਇਹ ਗੀਤ ਸ਼ੁਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ “ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ!
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਿਲਆ ਹੈ।

ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਭਆਨਕ ਹਨ।
ਗਦਾਰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।”

17 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਡਰ, ਖੱਡਾ ਂਅਤੇ ਜਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ

18 ਲੋਕ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਖੱਡਾ ਂਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਫ਼ਸ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਖੱਡਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਉਣਗੇ
ਪਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਣਗੇ।

ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ,
ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਬੁਿਨਆਦਾ ਂਕੰਬ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

19 ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਾਟ ਜਾਵੇਗੀ।

20 ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਇਸ ਭਾਰ ਹੇਠਾ ਂਦੱਬ ਜਾਵੇਗੀ।

ਧਰਤੀ ਿਕਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਵਾਗਂ ਿਹਲੇਗੀ।
ਧਰਤੀ ਿਕਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਗਂ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗੀ।
ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕੇਗੀ।

21 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾ ਂਨੂੰ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।

22 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ ਖਾਈ ਅੰਦਰ

ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

23 ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜੇ ਵਾਗਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅੰਦਰ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ
ਕਰੇਗਾ।

ਉਸਦਾ ਪਰਤਾਪ ਵਡਿਕਆ ਂਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇਗਾ।
ਉਸਦਾ ਪਰਤਾਪ ਇਨੰਾ ਚਮਕੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਚੰਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ

ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
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ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਆਖੇ
ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੱਚ ਹਨ।

ਹਰ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ
ਵਾਪਰੇਗੀ।

2 ਤੁਸ਼ਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ।

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਿਹਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।

3 ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾ ਂਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣਾ ਹੋ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ
ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਹਰਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆ ਂਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ
ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਭਆਨਕ ਹਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਬਰੱਖਾ ਵਰਗੀਆ ਂਹਨ।
ਬਰੱਖਾ ਦੇ ਬਪੇੜੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
5 ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੀਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੁਕਾਰਦਾ ਅਤੇ ਵੰਗਾਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੋਂਗੇ।
ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ, ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਪੌਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ

ਪੈਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਓਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗੋਿਡਆ ਂਪਰਨੇ ਝੁਕਾ

ਿਦਓਗੇ।
ਮੋਟੇ ਬੱਦਲ ਹੁਨਾਲ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਚੀਖਾ ਂਰੋਕ ਿਦਓਗੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਲਈ

6 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਉਤਲੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਾਅਵਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

7 ਪਰ ਹੁਣ, ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਨੇ ਕਿਜਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਇਸ ਪਰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ “ਮੌਤ” ਉਹ (ਯਹੋਵਾਹ) ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਇਹ
ਕੱਜਣ ਹਟਾਗੇਾ। 8 ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਮਾਿਲਕ, ਹਰ ਿਚਹਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਅਬਰੂ ਪੂੰਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ ਵਾਪਰੇਗਾ।

9 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਆਖਣਗੇ ਲੋਕ,
“ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!

ਉਹੀ ਹੈ ਉਹ ਿਜਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਗਂੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਗਂੇ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਸਾ ਂਨੂੰ

ਬਚਾਵੇਗਾ।”
10 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਿਲਤਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਤੀਿਲਆ ਂਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਫ਼ੈਲਾਵੇਗਾ।
ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਗਂ।

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਣਾਈਆ।ਂ

ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।
12 ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਿਣਆ ਂਨੂੰ

ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਅੰਦਰ ਹੇਠਾ ਂਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ:
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆਵਾ ਂਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ।
2 ਦਰਾ ਂਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦਓ ਅਤੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦਖਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਸ਼ੁਭ ਸਾਖੀਆ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ।

3 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤਸੀਁ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ,
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਅਮਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

4 ਇਸ ਲਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣਾ ਸਦਾ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਯਾਹ ਅੰਦਰ ਹੈ!

5 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਗੁਮਾਨੀ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਉੱਚੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ
ਇਹ ਧੂੜ ਅੰਦਰ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਫ਼ੇਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਿਨਮਾਣੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖੰਡਰਾ ਂਉੱਤੇ ਤੁਰਨਗੇ।
7 ਨੇਕ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਹੈ।
ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਧਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਪੱਧਰਾ
ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

8 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ
ਸਾਡੀਆ ਂਰੂਹਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂਨੇ।

9 ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹਰ ਨਵੇਂ ਿਦਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ
ਲੋਕ ਿਜਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਿਸੱਖ ਜਾਣਗੇ।

10 ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਿਸੱਖੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਸ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਦਰਸਾਓਗੇ।

ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇਕੀ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖ ਸੱਕੇ।
11 ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈਂ,
ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਵੇਖਦੇ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਕੜਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਹੈ।

ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗ (ਬਦੀ) ਅੰਦਰ ਸਾੜੇ

ਜਾਣਗੇ।
12 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ

13 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।
ਪਰ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਪ੍ਰਭੂਆ ਂਦੇ।

ਅਸੀਂ ਸਾ ਂਦਾਸ ਹੋਰਨਾ ਂਮਾਲਕਾ ਂਦੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ

ਨਾਮ!
14 ਉਹ ਮੁਰਦਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਕਦੇ ਿਜਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਭੂਤ ਕਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰਨਗੇ,
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ਤੁਸੀਂ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਣ

ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ।
15 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਤੂੰ ਉਸਦੀਆ ਂਸਰਹਦ੍ਦਾ ਵੱਧਾ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

16 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

17 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਜਨਮ ਪੀੜਾ ਂਨਾਲ ਚੀਖਦੀ ਹੈ।

18 ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਿਦੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ।

ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਂਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ।

19 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
ਪਰ ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਿਜਉਣਗੇ।

ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਜਸਮ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਰਨਗੇ।
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਮੁਰਦਾ ਪਏ ਲੋਕੋ, ਉੱਠੋ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੋ!

ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਈ ਤ੍ਰੇਲ ਉਸ ਹਰ ਨਵੀਂ
ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਤ੍ਰੇਲ ਵਰਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਵਾ ਂਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਗਲ ਦੇਵੇਗੀ ਿਜਹੜੇ ਏਸ ਅੰਦਰ ਲੇਟੇ ਨੇ।”

ਿਨਆ:ਂ ਇਨਾਮ ਜਾ ਂਸਜ਼ਾ

20 ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਆਪਣੇ ਕਮਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾਓ।
ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ।

ਬੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਛੁਪ ਜਾਓ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੁੱਪੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਿਹਰ ਸ਼ਾਤਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

21 ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡ
ਦੇਵੇਗਾ

ਜੋ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗੀ ਿਜਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੱਜੇਗੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਕਮੀਨੇ ਸੱਪ,
ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ,

ਕਮੀਨੇ ਸੱਪ ਿਲਵਯਾਬਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚਲੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ।

2 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ।

3 “ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਉਸ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਉਸ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਰਾਖੀ ਕਰਾਗਂਾ।
ਕੋਈ ਉਸ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਵੇਗਾ।

4 ਮੈਂ ਕਿਹਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ
ਪਰ ਜੇ ਿਕਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਦੀ ਕੰਧ

ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਿਦਆਗਂਾ।

5 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਆਵੇ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇ।

6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਯਾਕੂਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਢ਼ਾ ਂਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਵਾਗਂ ਪੂਰੇ ਬਲ ਨਾਲ
ਵੱਧੇਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਪੂਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਧਰਤੀ, ਫ਼ਲਾ ਂਨਾਲ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਵਾਗਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਭਰ

ਜਾਵੇਗੀ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੇਜੇਗਾ

7 ਯੋਹਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਕਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ
ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ। ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ?
ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ?

8 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਝਗੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਕੇ
ਮੁਕਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਬਲ ਦੀ ਹਵਾ ਵਾਗਂ ਬਲਦੇ ਹੋਣਗੇ।

9 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਿਕਵੇਂ ਬਖਿਸ਼ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਪਾਪ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸੱਕਣ? ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ:ਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪੱਥਰ
ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਅਤੇ
ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

10 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਮਾਰੂਬਲ ਵਾਗਂ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਿਹਰ ਇੱਕ ਖੁਲ੍ਹੀ
ਚਰਾਦਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਵਾਨ ਪਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਚੁਗਣਗੇ। ਪਸ਼ੂ ਵੇਲਾ ਂਦੀਆਂ
ਟਾਹਣੀਆ ਂਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣਗੇ। 11 ਵੇਲਾ ਂਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਸਾਰੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆਂ
ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਨੂੰ ਬਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੀਆ।ਂਲੋਕ
ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਾਿਲਕ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

12 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਦੀ
ਨਦੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋਗੇ। 13 ਮੇਰੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਿਮਸਰ
ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਬਗਲ ਵੱਜੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ।

ਉੱਤਰੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸਾਮਿਰਯਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ!
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੋਕ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦੇ

ਨੇ।
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸਆ ਹੋਇਆ ਿਜਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਮੀਰ

ਵਾਦੀ ਹੈ।
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਦੇ ਤਾਜ ਵਰਗਾ

ਸਮਝਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਉਹ ਮੈਅ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਤੇ ਇਹ “ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਜ” ਬਸ ਮਰ ਿਰਹਾ ਪੌਦਾ ਹੈ।

2 ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਹੈ।
ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਓਿਲਆ ਂਅਤੇ ਬਰੱਖਾ ਵਾਗਂ ਆਵੇਗਾ।

ਉਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਗਂ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ।
ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨਦੀ ਵਾਗਂ, ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਉਸ ਤਾਜ (ਸਾਮਿਰਯਾ) ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।

3 ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ “ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਜ” ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ
ਹਨ।

ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਪੈਰਾ ਂਨਾਲ ਕੁਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
4 ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸਆ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਚੌਿਗਰਦ ਅਮੀਰ ਵਾਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ “ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਦਾ ਤਾਜ” ਿਸਰਫ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਪੌਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਗਰਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਪਿਹਲੀਆ ਂਅੰਜੀਰਾ ਂਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਜੀਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ
ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

5 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ “ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਜ” ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ “ਫੁੱਲਾ ਂਦਾ ਅਦਭੁਤ ਤਾਜ” ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਬਚ
ਜਾਣਗੇ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਆ ਂਪਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਿਸਆਣਪ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਉੱਤੇ
ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। 7 ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਗੂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਮੈਅ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦੇ
ਹੈ। ਉਹ ਛਛੋਪਂਚ ਿਵੱਚ ਡਗਮਗਾ ਕੇ ਿਡੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਬੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਿਨਆ◌ਂੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 8 ਹਰ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਥਾਂ
ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

9 ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਬਕ ਿਸੱਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਖੀਆ ਂਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ
ਅਬੋਧ ਬਾਲਕਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਵ੍ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਥੋੜਾ ਿਚਰ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁਂਘ ਰਹੇ ਸਨ। 10 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣ:
“ਇੱਥੇ ਆਦੇਸ਼, ਓੱਥੇ ਆਦੇਸ਼।
ਇੱਥੇ ਨੇਮ, ਓੱਥੇ ਨੇਮ।
ਇੱਥੇ ਸਬਕ, ਓੱਥੇ ਸਬਕ।”2

11 ਯਹੋਵਾਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।

12 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਇਹ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾ ਂਹੈ। ਇਹ ਅਮਨ ਚੈਨ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਹੈ।
ਬੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਮਨ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਹੈ।”

ਪਰ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 13 ਇਸ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧਾਰਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
“ਇੱਥੇ ਆਦੇਸ਼, ਓੱਥੇ ਆਦੇਸ਼।
ਇੱਥੇ ਨੇਮ, ਓੱਥੇ ਨੇਮ।
ਇੱਥੇ ਸਬਕ, ਓੱਥੇ ਸਬਕ।”
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ

ਲੋਕ ਿਪੱਛਾਹਂ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਫ਼ਸ ਗਏ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਾਹ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ੜ
ਿਲਆ ਿਗਆ।

ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆ ਂਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ

14 ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲੀਓ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। 15 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਸ਼ਓਲ (ਮੌਤ ਦੇ ਸਥਾਨ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ। ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਿਬਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ
ਲੰਘ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀਆ ਂਅਤੇ ਝੂਠਾ ਂਦੇ ਓਹਲੇ ਛੁਪ
ਜਾਵਾਗਂੇ।”

16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਕਾਰਣ, ਮੇਰਾ ਮਾਿਲਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਰੱਖ ਿਦਆਗਂਾ ਇੱਕ ਬੁਿਨਆਦ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ। ਇਹ
ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਨਰਾਸ਼
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

17 “ਲੋਕੀ ਸਾਹਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ
ਦੀਵਾਰ ਿਸੱਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚੰਿਗਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਾਗਂਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਝੂਠਾਂ
ਅਤੇ ਚਲਾਕੀਆ ਂਦੇ ਉਹਲੇ ਛੁਪਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਿਮਲੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਾ ਂਹੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਛੁਪਣਗਾਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। 18 ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਤ ਨਾਲ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਮਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਿਸ਼ਓਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

“ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧੂੜ ਵਾਗਂ
ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। 19 ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਿਭਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ
ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।

20 “ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੱਕੋਗੇ: ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ
ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਕੰਬਲ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਕਦਾ। ਮਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ
ਬੇਕਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵੀ।”

21 ਯਹੋਵਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲੜੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਫਰਾਸੀਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਲਿੜਆ
ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਗਬਓਨ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ
ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ
ਕਰੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 22 ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੱਸੇ ਹੋਰ ਕਸੇ ਜਾਣਗੇ।

ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਹੋ ਕੇ
ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਬੇਲਾਗ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

23 ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 24

ਕੀ ਕੋਈ ਿਕਸਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ! ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ! 25 ਿਕਸਾਨ ਧਰਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ
ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਿਕਸਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬੀਜ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢਂਗਾ ਂਨਾਲ ਬੀਜਦਾ
ਹੈ। ਿਕਸਾਨ ਸੌਁਫ਼ ਦੇ ਬੀਜਾ ਂਦਾ ਿਛਟ੍ਟਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਕਸਾਨ ਜੀਰਾ ਦੇ ਬੀਜਾ ਂਨੂੰ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਖਲਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਸਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾ ਂਨੂੰ ਕਤਾਰਾ ਂਿਵੱਚ
ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਿਕਸਾਨ ਜੌਆ ਂਨੂੰ ਖਾਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਰਾ ਂਦੇ ਬੀਜਾ ਂਨੂੰ
ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜਦਾ ਹੈ।

26 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਿਹਆ ਂਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਦੇਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ
ਿਸੱਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 27 ਕੀ ਿਕਸਾਨ ਿਤੱਖੇ
ਦੰਿਦਆ ਂਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਫ਼ਿਟਆ ਂਨੂੰ ਸੌਁਫ਼ ਦੇ ਬੀਜਾ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ! ਕੀ ਕੋਈ ਿਕਸਾਨ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਜੀਰਾ ਦੇ ਬੀਜਾ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ! ਿਕਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੀਜਾ ਂਦਾ ਿਛੜਕਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਡੰਡੇ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 28 ਰੋਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲੱਿਗਆ,ਂ ਅਨਾਜ ਗਾਹੁਣਾ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੀਿਸਆ ਜਾਦਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਗੱਡੇ ਦੇ ਪਹੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 29 ਇਹ ਸਬਕ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਅਦਭੁਤ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਸਆਣਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਿਪਆਰ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅਰੀਏਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋ! ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਰੀਏਲ ਿਜੱਥੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆਂ
ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 2 ਮੈਂ ਅਰੀਏਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰੀਏਲ ਰਹੀ ਹੈ।

3 “ਅਰੀਏਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫ਼ੌਜਾ ਂਿਲਆ ਖਲ੍ਹਾਰੀਆ ਂਹਨ। ਮੈਂ
ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਉਸਾਰੇ। 4 ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ। ਹ੍ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਵਾਗਂ ਉੱਠਿਦਆ ਂਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਾਤਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਗਂ ਆ
ਰਹੇ ਹਨ।”

5 ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧੂੜ ਵਾਗਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਲਮੀ
ਲੋਕ ਉਸ ਤੂੜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉੱਡ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ। 6

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਚਾਲਾ ਂਬਦਲਾ ਂਦੀ ਗਰਜ ਅਤੇ ਉੱਚੇ
ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਏ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾ ਂਵਗੀਆ ਂਅਤੇ ਅੱਗਾਂ
ਲੱਗੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 7 ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ
ਅਰੀਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੀਆ।ਂ ਇਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਿਭਆਨਕ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ
ਸੀ। ਫ਼ੌਜਾ ਂਨੇ ਅਰੀਏਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 8
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ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਪਆਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਵੀ
ਿਪਆਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਬਾਰੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ
ਨੇ ਜੋ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ। ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

9 ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਅਚਂਭਾ ਕਰੋ!
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ-ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਅਚਂਂਭਾ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਵੋਗੇ ਪਰ ਬੀਅਰ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗਿਹਰੀ ਨੀਂਦ ਿਲਆਇਆ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। (ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਬੀ ਹਨ।)
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਕੱਜ ਦੇਵੇਗਾ। (ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੀਏ ਨਬੀ ਹਨ।)
11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਵਾਪਰਨਗੀਆ,ਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ

ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਿਕਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕਦਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।” 12 ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿਕਤਾਬ ਿਕਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ
ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕਦਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦਾ।”

13 ਮੇਰਾ ਮਾਿਲਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਿਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਁ ਿਨਕਲਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਦਰ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਆਦਰ ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਰਟੇ-ਰਟਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸੂਲ
ਹਨ। 14 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਕਰ-ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ
ਕਰਦਾ ਰਹਾਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਗੁਆ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੱਕਣਗੇ।”

15 ਇਹ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾ ਂਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮੰਦੇ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ
ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ। ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾ।ਂ”

16 ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਮੱਟੀ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਸਰਜਣਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਆਖ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਸਾਿਜਆ!” ਇਹ ਭਾਡਂੇ ਦੇ ਘੁਿਮਆਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ,
“ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।”

ਿਬਹਤਰ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ

17 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਬੋੜੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਲਬਾਨੋਨ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਾ ਂਵਾਗਂ
ਕਾਫੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਜਾਊ ਖੇਤ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਾਗਂ ਬਣ
ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 18 ਬੋਲੇ ਆਦਮੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਗੇ। ਅੰਨ੍ਹੇ  ਬੰਦੇ ਹਨੇਰੇ
ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਿਵੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸੱਕਣਗੇ। 19 ਯਹੋਵਾਹ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਗੇ।

20 ਜਦੋਂ ਕਮੀਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾ ਂਇਹ ਗੱਲ
ਵਾਪਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਬਦੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। 21 (ਉਹ ਲੋਕ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।)

22 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ।) ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ (ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ) ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਿਰਆ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਿਜਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ
ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹ
ਬੱਚੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ। 24 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ

ਬਹੁਿਤਆ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਮਿਝਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਿਸਖਣਗੇ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ
ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨਾਲ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। 2 ਇਹ ਬੱਚੇ ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਮਸਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।

3 “ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਲੁਕੱਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਮਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇਗਾ। 4 ਤੁਹਾਡੇ
ਆਗੂ ਸੋਆਨ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਤ ਹਾਨੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ। 5

ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੀ। ਿਮਸਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ-ਿਮਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਮਸਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਨਮੋੋਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

6 ਿਨਜੀਵ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਬਾਰੇ ਉਦਾਸ ਸੰਦੇਸ਼:
ਿਨਜੀਵ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ,ਂ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪਾ ਂਅਤੇ

ਫ਼ਨੀਅਰ ਸੱਪਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਨਜੀਵ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਯਾਤਰਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਕੌਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਊਠਾ ਂਦੀਆ ਂਿਪੱਠਾ ਉੱਤੇ
ਲਿਦਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੀ। 7 ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਕੌਮ
ਿਮਸਰ ਹੈ। ਿਮਸਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਿਮਸਰ ਨੂੰ “ਿਨਕਂਮਾ ਅਜਗਰ” ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ

8 ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਸੰਕੇਤ ਉੱਤੇ ਿਲਖ ਲਵੋ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ
ਦੇਖ ਸੱਕਣ। ਭਿਵੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਲਵੋ ਆਖਰੀ
ਿਦਨਾ ਂਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਜੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕੀਤੀ ਸੀ।
9 ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਵ੍ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦਾ ਆਖਾ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 10 ਉਹ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ
ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਲਵੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ! ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ
ਦੱਸੋ! ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆ-ਂਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ
ਿਦਓ! ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹੀ ਦੇਖੋ! 11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ
ਤੋਂ ਹਟ੍ਟ ਜਾਵੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਰਨਗੀਆ!ਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਟ੍ਟ
ਜਾਵੋ! ਸਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣੋ ਹਟ ਜਾਵੋ।”

ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

12 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਆਖਦੀ ਹੈ। “ਤੁਸਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਲੜਾਈ ਝਗੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ। 13 ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਵਰਗੇ ਹੋ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤ੍ਰੇੜਾ ਂਹਨ। ਉਹ ਕੰਧ ਅਚਾਨਕ ਢਿਹ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ। 14 ਤੁਸੀਂ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਉਸ ਘੜੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ
ਠੀਕਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਬਖਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕਰੀਆ ਂਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਸੀਂ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਠੀਕਰੀਆ ਂਨਾਲ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸੱਕਦੇ ਜਾਂ
ਧਰਤੀ ਉਤ੍ਰਤਲੇ ਤਲਾਬ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸੱਕਦੇ।”
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15 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ, ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਓਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤਾ ਂਹੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤ ਹੋਵੋਂਗੇ।”

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ! ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹਂ
ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਣ ਲਈ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ!” ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। 16 ਤੁਸੀਂ ਘੋਿੜਆ ਂਉੱਤੇ
ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੋਗੇ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਿੜਆ ਂਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਮਕੀਆ ਂਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆ ਂਦੇਣਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਜੰਨਾ ਂਿਚਰ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ
ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ, ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਵਾਗਂ ਇੱਕਲੇ ਰਿਹ ਜਾਵੋ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ

18 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੇਲਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇਗੀ।

19 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕ ਰੋਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਰਲਾਪ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ
ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

20 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਇਹ ਉਸ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਿਪਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। 21 ਫ਼ੇਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ
ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੋਗੇ। (ਸੱਜੇ ਜਾ ਂਖੱਬੇ ਪਾਸੇ,) ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ
ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, “ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!”

22 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਮੜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ
ਰੱਦੀ ਕਪਿੜਆ ਂਵਾਗਂ ਪਰ੍ਹਾ ਂਸੁੱਟ ਿਦਓਗੇ।

23 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰੱਖਾ ਭੇਜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਗਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ
ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ
ਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣਗੇ। 24 ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ
ਅਤੇ ਗਧੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਿਖਲਾਰਨ ਲਈ ਕਹੀਆ ਂਅਤੇ
ਸਲਂਗਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 25 ਹਰ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਝਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਦੋਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾਹ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

26 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਚਂਦਰਮਾ ਂਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਚਮਕੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਰਜ
ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੱਟੜ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਪਟ੍ਟੀਆ ਂਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਜ਼ਖਮਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ।

27 ਦੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਰੋ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਿਹਰ ਧੂਏਂ ਦੇ ਮੋਟੇ
ਬੱਦਲਾ ਂਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਹੈ। 28 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ
ਮਹਾ ਂਨਦੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਗਲ-ਗਲ ਤਾਈਂਁ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਮਾ ਂਦਾ
ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਕਾਰ ਝਾਨਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਚਂਣ ਵਾਗਂ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੱਬ, ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਜਬਾਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾ ਂਤੇ
ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

29 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓਗੇ। ਉਹ ਸਮਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਤਾ ਂਵਰਗਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਦਂੇ ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੰਝਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ।

30 ਯਹੋਵਾਹ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ
ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾ ਂਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ੂ ਿਦਖਾਵੇਗਾ।

ਉਹ ਬਾਜ਼ੂ ਉਸ ਮਹਾ ਅਗਨੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰੱਖਾ ਅਤੇ ਗਿੜਆ ਂਵਾਲੇ ਮਹਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
31 ਅੱਸ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾ ਂਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ। 32 ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਢੋਲ ਨਗਾਿਰਆ ਂਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

33 ਿਸਵਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ
ਰਾਜੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਓੱਥੇ ਲੱਕੜੀਆ ਂਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਲਦੀ
ਹੋਈ ਗੰਧਕ ਦੀ ਨਦੀ ਵਾਗਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟੇਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਜਾਦਂੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਲੋਕ ਘੋੜੇ ਮੰਗਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਿਕ ਘੋੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ

ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਫ਼ੌਜ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। 2 ਪਰ, ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਸਆਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ
ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਟ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3 ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਇਨਸਾਨ ਹਨ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ। ਿਮਸਰ ਦੇ ਘੋੜੇ
ਿਸਰਫ਼ ਜਾਨਵਰ ਹਨ-ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫ਼ੈਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਕ (ਿਮਸਰ) ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ (ਯਹੂਦਾਹ) ਢਿਹ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਜਾ ਂਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਿਕਸੇ
ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸ਼ੇਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕਦੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਉੱਤੇ ਚੀਖਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ।
ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ।”

ਓਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਲੜੇਗਾ। 5 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਿਣਆ ਂਉੱਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਬਚਾ
ਲਵੇਗਾ।

6 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਫ਼ੇਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੋਨੇ
ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ
ਬਣਾਈਆ ਂਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਬਣਾਈਆ ਂਸਨ।

8 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ
ਤਲਵਾਰ ਿਕਸੇ ਇਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਤਲਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਫ਼ੜ ਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੇ
ਜਾਣਗੇ। 9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਟਕਾਣਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਆਗੂ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਠ੍ਠੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ।

ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਨੇਕ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ!ਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਨੇਕ ਿਮਲੇ। ਆਗੂਆਂ
ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮੇਂ ਿਨਰਪੱਖ ਿਨਆ◌ਂੇ

ਕਰਨ। 2 ਜੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਰਾਜਾ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਵਾਗਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਨਿਹਰਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ
ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਛਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗੀ। 3
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ਲੋਕੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆ ਂਆਖੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ। 4 ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਉਲਝਣ
ਿਵੱਚ ਹਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
5 ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਫਂਿਗਆ ਂਨੂੰ ਸੱਜਣ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਮੂਰੱਖਤਾਪੂਰਣ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ (ਮਨ)
ਿਵੱਚ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਲੋਚਦਾ
ਹੈ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੰਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ
ਭੁੱਿਖਆ ਂਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਿਦੰਦਾ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਿਪਆਿਸਆ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ
ਪੀਣ ਿਦੰਦਾ। 7 ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਬਦੀ ਨੂੰ ਸੰਦ ਵਾਗਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਹਣ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ
ਗਰੀਬਾ ਂਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠ ਕਾਰਣ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਿਨਰਪੱਖ
ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ।

8 ਪਰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਆਗੂ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਹ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।

ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ

9 ਔਰਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀਆ ਂਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਤੁਸੀ, ਔਰਤੋਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀਆ ਂਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੋਁਗੀਆ।ਂ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੀਆ-ਂਇਕੱਠੇ ਕਰਨ
ਲਈ ਅੰਗੂਰ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

11 ਔਰਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਔਰਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀਆ ਂਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਵੋ।
ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੁਆਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੱਪਿੜਆ ਂਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਵੋ। 12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਦਾਸੀ ਭਰੇ
ਕੱਪਿੜਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਗ਼ਮ ਨਾਲ ਭਰੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਉੱਪਰ ਪਿਹਨ ਲਵੋ।
ਰੋਵੋ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਕਦੇ ਅੰਗੂਰ ਪੈਦਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ-ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। 13 ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਰੋਵੋ।
ਰੋਵੋ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਹੁਣ ਓੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਹੀ ਉੱਗਣਗੀਆ।ਂ ਉਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਘਰਾ ਂਲਈ ਰੋਵੋ ਿਜਹੜੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ।

14 ਲੋਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਹਲ ਅਤੇ ਮੁਨਾਰੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ
ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਗੇ-ਉਹ ਗੁਫ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ।
ਆਵਾਰਾ ਗਧੇ ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ-ਜਾਨਵਰ ਓੱਥੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲਈ
ਜਾਣਗੇ।

15 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਤੀਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ-ਇਹ ਮਾਰੂਬਲ
ਵਾਗਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਮਾਰੂਬਲ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ-ਬੇਲਾਗ
ਿਨਆ◌ਂੇ ਓੱਥੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਜੰਗਲ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ
ਨੇਕੀ ਿਨਵਾਸ ਕਰੇਗੀ। 17 ਚਂਿਗਆਈ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਿਲਆਵ੍ਵੇਗੀ। 18 ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਅਮਨ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ। ਮੇਰੇ
ਬੰਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਤਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਭਰਪੂਰ ਥਾਵਾਂ
ਉੱਤੇ ਰਿਹਣਗੇ।

19 ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨ ਜੰਗਲ ਅਵੱਸ਼ ਢਠ੍ਠੇਗਾ।
ਸ਼ਿਹਰ ਅਵੱਸ਼ ਹਾਰੇਗਾ। 20 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਨਿਹਰ ਨੇੜੇ
ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ ਗਿਧਆ ਂਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ
ਅਤੇ ਚਰਨ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋਗੇ।

ਬਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਹੋਰ ਬਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੜਾਈਆ ਂਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਚੁਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੋ ਹਟ ਜਾਵੋਂਗੇ, ਹੋਰ

ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹੋਣੋ ਹਟ੍ਟ ਜਾਵੋਗੇ, ਤਾ ਂਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

2 “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਤਾਕਤ ਿਦਓ।
ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹੋਈੇ।

3 ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
4 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਚੀਜ਼ਾ ਂਚੁਰਾਈਆ।ਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ

ਖੋਹ ਲਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ
ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਓਹੋ ਿਜਹਾ ਸਮਾ ਂਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਿਟੱਡੀਦਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ।

6 ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਅਮੀਰ
ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ
ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਿਨਰਂਤਰ ਰਹੇਁਗਾ।

7 ਪਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ! ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਚੀਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਿਜਹੜੇ ਅਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। 8

ਸੜਕਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਿਫ਼ਰ ਿਰਹਾ।
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋੜ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਗਵਾਹਾ ਂਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ
ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੂਸਿਰਆ ਂਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
9 ਧਰਤੀ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਬਾਨੋਨ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰੋਨ
ਵਾਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਕਰਮਲ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੌਦੇ
ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੌਦੇ ਉਗਣੋਁ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਲੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ
ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ। ਹੁਣ, ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣ ਜਾਵਾਗਂਾ। 11 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਿਫ਼ਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਘਾਹ ਫ਼ੂਸ ਵਰਗੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹਨ! ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ। 12 ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਹੱਡੀਆ ਂਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਦਂੀਆ।ਂ ਲੋਕ ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਵਾਗਂ ਛੇਤੀ
ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਗੇ।

13 “ਤੁਸੀਂ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।”

14 ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਾਪੀ ਭੈਭੀਤ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ
ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਕੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਬਾਹ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਬਚ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੌਣ
ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਸਦਾ ਬਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ?”

15 ਨੇਕ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਿਜਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਇਸ ਅਗਨੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸਲਾਮਤ ਬਚਣਗੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਦੇ
ਕੰਮਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਵੱਲ ਝਾਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 16 ਉਹ ਲੋਕ
ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉੱਚੀ ਿਕਿਲਆ ਂਿਵੱਚ
ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ।

17 ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਰਾਜੇ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਲਾਲ ਿਵੱਚ
ਦੇਖਣਗੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। 18 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਅਤੀਤ ਦੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, “ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ
ਿਕੱਥੋ ਹਨ? ਉਹ ਲੋਕ ਅਿਜਹੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬੋਲਦੇ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ
ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਸਾ।ਂ ਹੋਰਨਾ ਂਧਰਤੀਆ ਂਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਉਗਰਾਹੁਣ
ਵਾਲੇ ਿਕੱਥੋ ਹਨ? ਿਕੱਥੋ ਨੇ ਉਹ ਜਾਸੂਸ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮ੍ਮੁਨਾਿਰਆ ਂਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ
ਵੱਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਁਗੇ।”
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20 ਸਾਡੇ ਧਾਰਿਮਕ ਉਤਸਵਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀਯੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ
ਦੇਖੋ-ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾ ਂਵੱਲ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਤੰਬੂ
ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਹਲੇਗਾ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕੱਲੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਰੋਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਟ੍ਟੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਉਸ ਦੇ ਰੱਸੇ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ। 21 ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯਹੋਵਾਹ ਓੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ
ਚਸ਼ਿਮਆ ਂਅਤੇ ਚੌੜੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਦੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆ ਂਿਕਸ਼ਤੀਆ ਂਜਾ ਂਤਾਕਤਵਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ
ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਸ਼ਤੀਆ ਂਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੱਿਸਆ ਂਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨੰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਸਤੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੋਗੇ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਿਨਆਪਂਾਲਕ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੌਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਵਕਲਾਗਂ ਬੰਦੇ
ਵੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਿਜੱਤਣਗੇ। 24 ਇੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ, “ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਹਾ।ਂ” ਇੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਹਨ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸਮਣਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕੋ, ਨੇੜੇ ਆਓ ਤੇ ਸੁਣੋ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ

ਹਨ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਸਮੂਹ ਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਯੋਹਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ
ਮੁਕਾਵੇਗਾ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਉੱਠੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾ ਂਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗੇਗਾ। 4 ਅਕਾਸ਼ ਿਕਸੇ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਵਾਗਂ ਲਪੇਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਿਸਤਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੇਲ ਜਾਂ
ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪਿਤਆ ਂਵਾਗਂ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤਾਰੇ
ਿਪਘਲ ਜਾਣਗੇ। 5 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅਿਜਹਾ ਓਦੋਁ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਬਪਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਦੇਖੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਦੋਮ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 6 ਿਕਉਂ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਕਾਫ਼ੀ ਬਲੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਬਾਸਰਾਹ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਬਲੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਇਸ ਲਈ ਭੇਡੂ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਲਦ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਫ਼ੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਮੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ।

8 ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾ ਂਚੁਣ
ਿਲਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੀਯੋਨ
ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਵੱਧੀਕੀਆ ਂਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 9 ਅਦੋਮ ਦੀਆ ਂਨਦੀਆਂ
ਲੁੱਕ ਵਰਗੀਆ ਂਗਰਮ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਅਦੋਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਲਦੀ ਗੰਧਕ ਵਾਗਂ
ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਅੱਗਾ ਂਿਦਨ ਰਾਤ ਬਲਣਗੀਆ-ਂਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਸੱਕੇਗਾ। ਅਦੋਮ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੂੰਆ ਂਉੱਠੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ
ਲੰਘੇਗਾ। 11 ਪਂਛੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਲੂ
ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਚਰ ਓੱਥੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ “ਸੱਖਣਾ ਮਾਰੂਬਲ” ਆਿਖਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਕੁੱਲੀਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

13 ਉੱਬੋਁ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀਆਂ
ਉੱਗਣਗੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਲੂ ਰਿਹਣਗੇ। ਜੰਗਲੀ
ਜਾਨਵਰ ਓੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਪੰਛੀ ਉੱਥੇ ਉਗ੍ਗਦੀ ਘਾਹ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣਗੇ। 14 ਅਵਾਰਾ ਿਬੱਲੀਆ ਂਓੱਥੇ ਲੰੂਬੜੀਆ ਂਨਾਲ ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ ਅਤੇ
ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੀਆ ਂਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲੈਣਗੀਆ।ਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ
ਜਾਨਵਰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾ ਂਲੱਭਣਗੇ। 15 ਸੱਪ ਓੱਥੇ ਆਪਣੀਆ ਂਖੁੱਡਾਂ
ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਓੱਥੇ ਸਪਣੀਆ ਂਅੰਡੇ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ ਅੰਡੇ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਪੋਲੀੇ ਿਨਕਲ ਕੇ ਹਨੇਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਖਾਣ
ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਓੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਔਰਤਾ ਂਆਪਣੀਆਂ
ਸਹੇਲੀਆ ਂਦੇ ਘਰੀਁ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ।

16 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ
ਵੀ ਿਮਿਟਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਤ੍ਰੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕਰੇਗਾ। 17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਥਾ ਂਚੁਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ
ਲਕੀਰ ਿਖੱਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਿਦਖਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਨਵਰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਬੱਧੀ ਰਿਹਣਗੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਖੁਸ਼ਕ ਮਾਰੂਬਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰੂਬਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਫ਼ੁੱਲ ਵਾਗਂ ਵੱਧੇ-ਫ਼ੁੱਲੇਗਾ। 2 ਮਾਰੂਬਲ ਿਖੜੇ ਹੋਏ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਉਂ

ਲੱਗੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮਾਰੂਬਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮਾਰੂਬਲ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ
ਜੰਗਲ, ਕਰਮਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਰਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰਤਾਪ
ਦੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।

3 ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਜ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਓ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੋਿਡਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। 4 ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਖੋ, “ਤਕੜੇ ਬਣੋ! ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ!” ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ
ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। 5 ਫ਼ੇਰ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਲੋਕ ਦੋਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸੱਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਬੋਲੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। 6 ਿਵਕਲਾਗਂ ਲੋਕ ਿਹਰਨ ਵਾਗਂ ਨੱਚਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ
ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ
ਗਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗ
ਤੁਰਨਗੇ। ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗ ਪੈਣਗੇ। 7 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਝੁਲਸੀ
ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ, ਅਸਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਖੂਹ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੌਦੇ ਉੱਥੇ ਉੱਗ
ਪੈਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਕਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਰਾਜ ਸੀ।

8 ਉਸ ਸਮੇਂ ਓੱਥੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ
“ਪਿਵੱਤਰ ਮਾਰਗ” ਬੁਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਉਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਿਸਰਫ਼ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੀ ਉਸ
ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। 9 ਉਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ
ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ
ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੜਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ! ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਤ
ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾ ਂਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਵਾਗਂ
ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਰਾਜੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਦ੍ਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਸਨਹੇਰੀਬ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ
ਲਈ ਿਗਆ। ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। 2

ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। ਕਮਾਡਂਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾਈ ਨੇੜੇ ਉੱਪਰ ਤਲਾਅ ਉੱਤੇ ਰੁਕ
ਗਏ। ਉੱਪਰਲਾ ਤਲਾਅ ਧੋਬੀਘਾਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੈ।

3 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਬੰਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ।
ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਿਹਲਕੀਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ, ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ
ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਾ। ਅਲਯਾਕੀਮ ਮਿਹਲਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਯੋਆਹ ਲੇਖਕਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ
ਸ਼ਬਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੱਕੱਤਰ ਸੀ।

4 ਕਮਾਡਂਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ
ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
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“‘ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੂੰ ਿਕਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। 5 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੁਸਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਤਾ ਂਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਕੋਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਿਕਸ ਉੱਤੇ ਇਨੰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈਂ? 6 ਕੀ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? ਿਮਸਰ ਤਾ ਂਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੋਟੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ
ਇਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਛੇਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਉਹ ਬੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
7 “‘ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ” ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ
ਉਹਨ੍ਹਾ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਅਤੇ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਇਸੇ ਹੀ
ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
8 “‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਿਲਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ 2,000 ਘੋੜੇ ਦੇਵਾਗਂਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘੋਿੜਆ ਂਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨੇੰ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਸੱਕੋ। 9 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸੱਕੋਗੇ! ਇਸ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰੱਥਾ ਂਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਉੱਤੇ ਇਨੰਾ ਿਕਉਂ ਿਨਰਭਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ!
10 “‘ਹੁਣ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਂਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾ!ਂ ਨਹੀਂ! ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ,
“ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਓ।”’”

11 ਫ਼ੇਰ ਅਲਯਾਕੀਮ, ਸ਼ਬਨਾ ਅਤੇ ਯੋਆਹ ਨੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਕਉਂ
ਿਕ ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ।”

12 ਪਰ ਕਮਾਡਂਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਮਾਿਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਿਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਿਲਕ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਹਨ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਗਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੂਂਹ ਮੂਤ ਖਾਣ ਪੀਣਗੇ।”

13 ਫ਼ੇਰ ਕਮਾਡਂਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ,
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ: 14 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੋਂ ਮੂਰਖ
ਨਾ ਬਣੋ! ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ! 15 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ
ਕਰੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਹਰਾਵੇਗਾ।”
16 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦਓ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਸੁਣੋ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ
ਆਪਣੀ ਵੇਲ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ
ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਅੰਜੀਰ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੂਹ
ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਓਦੋਁ ਤੱਕ ਕਰ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਦਂਾ। ਉਸ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਅਨਾਜ ਹੋਵੇਗਾ,
ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਬਾਗ਼ ਹੋਵੇਗਾ।”
18 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਉਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।” ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ
ਸੀ? ਨਹੀਂ! 19 ਹਮਾਬ ਅਤੇ ਅਰਪਾਦ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਕੱਥੋ ਨੇ? ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ!
ਸਫ਼ਰਵਾਇਮ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਕੱਥੋ ਨੇ? ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ! ਕੀ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸੱਕੇ? ਨਹੀਂ! 20 ਕੀ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ? ਨਹੀਂ! ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ!

21 ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ
ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਣਾ।”

22 ਫ਼ੇਰ ਮਿਹਲਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ) ਸ਼ਾਹੀ
ਸੱਕੱਤਰ (ਸ਼ਬਨਾ) ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਰ (ਅਸਾਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ) ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਵੱਲ
ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਉਦਾਸ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਅੱਸ਼ੂਰ
ਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨੇ ਆਖੀਆ ਂਸਨ।

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਂਗਦਾ ਹੈ

ਰਾਜੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਦੁੱਖ੍ਖੀ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸੋਗ ਦੇ ਖਾਸ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨੇ

ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਿਗਆ।
2 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਮਿਹਲਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਲਯਾਕੀਮ, ਸ਼ਾਹੀ ਸੱਕੱਤਰ ਸ਼ਬਨਾ

ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਅਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹੇ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ
ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਦੁੱਖ੍ਖੀ ਸਨ। 3 ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਰਾਜੇ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਗ਼ਮ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਖਾਸ
ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਿਦਨ ਵਰਗਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾ ਂਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ
ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਸੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। 4 ਕਮਾਡਂਰ ਦੇ ਮਾਿਲਕ,
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਿਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਣ ਲਈ
ਘਿਲਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੇ।
ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਿਕ ਦੁਸਮਣ ਗ਼ਲਤ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੀਿਵਤ ਹਨ।”

5 ਰਾਜੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਯਸਾਯਾਹ ਵੱਲ ਗਏ। ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਮਾਿਲਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦਓ:
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਕਮਾਡਂਰਾ ਂਤੋਂ
ਸੁਣੀਆ ਂਹਨ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂ“ਮੁੰਿਡਆ”ਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀਆ ਂਹਨ। 7 ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਾਗਂਾ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ
ਮੰਡਲਾਉਂਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦਆਗਂਾ।’”

ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

8 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਿਮਲੀ। ਖਬਰ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ,
“ਇਬੋਪੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਤਰਹਾਕਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਇਸ
ਲਈ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਲਾਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਲਬਨਾਹ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਕਮਾਡਂਰ ਨੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਿਲਬਨਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ ਅੱਸ਼ੂਰ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੁੱਧ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 10 “ਤੁਸੀਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ:
‘ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ
ਨਾ ਆਖੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਵੇਗਾ।”
11 ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਕੀ
ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਬਚੇ ਰਿਹ ਸੱਕੇਂਗੇ? ਨਹੀਂ! 12 ਕੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਬਚਾਇਆ? ਨਹੀਂ! ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਗੋਜ਼ਾਨ, ਹਾਰਾਨ, ਰਸਫ਼ ਅਤੇ ਤੱਲਾਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਦਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 13 ਿਕੱਬੇ ਹਨ ਹਾਮਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਰਪਦ ਦਾ ਰਾਜਾ,
ਸਏਫ਼ਾਰਵਾਈਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹੇਨਾ ਅਤੇ ਇਵ੍ਵਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ? ਉਹ
ਸਭ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ! ਉਹ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?’”

ਯਸਾਯਾਹ 36:5 499 ਯਸਾਯਾਹ 37:13
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ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

14 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਫ਼ੇਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਿਚੱਠੀਆ ਂਖੋਲ੍ਹੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 15 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ: 16 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਹਕੂਮਤਾਂ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ! 17 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਿਮਹਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ!
ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਹਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ
ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਜੀਿਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ, ਬੇਅਦਬੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਲੇ ਹਨ! 18 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ! 19 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਹੀ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੱਿਕਆ! 20 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਿਮਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਓ। ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੀਆ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

21 ਫ਼ੇਰ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਘਿਲਆ। ਯ੍ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ।’

22 “ਸਨਹੇਰੀਬ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਉਂ ਹੈ:
‘ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਸੀਯੋਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕਂਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ

ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ।
ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇਰਾ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ।
23 ਪਰ ਤੂੰ ਿਕਸਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ?
ਤੂੰ ਿਕਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਿਲਆ ਸੀ?

ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ!
ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

24 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ।

ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ,
“ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾ!ਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਥ ਨੇ।
ਮੈਂ ਲਬਾਨੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ

ਮੈਂ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਸਾ।ਂ
ਮੈਂ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਛਾਗਂ ਸੁੱਟੇ ਸਨ।।

ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹਾ।ਂ

25 ਮੈਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਨਵੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ।
ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਸੁਕਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ
ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਲਤਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।”

26 ‘ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਮੈਂ ਆਿਖਆ
ਸੀ?

ਮੈਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਬਣਾਈ ਸੀ,
ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਮਆ ਂਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਤਿਹਸ ਨਿਹਸ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰਾ ਂਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ।

27 ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘਬਰਾ ੇਹੋਏ ਸਨ।

ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਖੇਤਾ ਂਦੇ ਘਾਹ ਵਾਗਂ।
ਉਹ ਘਰਾ ਂਦੀਆ ਂਛੱਤਾ ਂਉੱਤੇ ਉੱਗੇ ਘਾਹ ਵਾਗਂ ਸਨ।

ਵੱਧਣ ਫ਼ੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ।
28 ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਲੜਾਈਆ ਂਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਅਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੈਂ।

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂ।

29 ਹਾ,ਂ ਤੂੰ ਉਪਰਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਂ।
ਮੈਂ ਤੇਰੀਆ ਂਬੇ-ਅਦਬ ਗੁਮਾਨੀ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਨੱਬ ਪਾਵਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਲਗਾਮ ਪਾਵਾਗਂਾ।

ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਆਟਣੀਆ ਂਦੇਵਾਗਂਾ
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਓਸ ਰਾਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਗਂਾ।’”

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼

30 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਨੇ। ਤੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਸੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹੀ ਅਨਾਜ ਖਾਵੇਂਗਾ ਿਜਹੜਾ ਿਪੱਛਲੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਖੁਦਰੌ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਉਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਿਤੰਨਾ ਂਸਾਲਾ ਂਅੰਦਰ ਤੂੰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਖਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ
ਬੀਿਜਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਨੂੰ ਵਢ੍ਢੇਁਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਅਨਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾ ਂਬੀਜੇਁਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾਵੇਂਗਾ।

31 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ
ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੌਿਦਆ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆ ਂਜਢ਼ਾ ਂਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਡੂੰਘੀਆ ਂਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 32 ਕੁਝ
ਲੋਕ ਜੋ ਿਜਉਂਦੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਚੇ ਹੋਏ
ਿਸਯੋਕ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ।” ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਪਆਰ ਇਝੰ ਕਰੇਗਾ।

33 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵੇਗਾ।

ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਢਾਲਾ ਂਨਹੀਂ ਿਲਆਵੇਗਾ।
ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ

ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੇਗਾ।
34 ਉਹ ਵਾਪਸ ਓਸੇ ਰਾਹ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਧਰੋ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ!

35 ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਗਂਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ।”

The Assyrian Army Is Destroyed

36 ਉਸ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
1,85,000 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ
ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾ ਂਿਡਠ੍ਠੀਆ।ਂ 37 ਇਸ ਲਈ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਨਹੇਰੀਬ,
ਨੀਨਵਾਹ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਿਰਹਾ।

38 ਇੱਕ ਿਦਨ, ਸਨਹੇਰੀਬ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ, ਿਨਸਰੋਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਅੰਦਰਮਲਕ ਅਤੇ
ਸਰਸਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅਰਾਰਾਤ
ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਰ-ਹੱਦੋਨ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਨਵਾਂ
ਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ।

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ
ਿਗਆ। ਅਮੋਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਆਇਆ। ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ

ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ: ‘ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਸ
ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਰਨ
ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਕਰਨ। ਤੂੰ ਫ਼ੇਰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ।’”

ਯਸਾਯਾਹ 37:14 500 ਯਸਾਯਾਹ 37:38
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2 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਿਜਹੜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 3 “ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਿਕ
ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹਨ।” ਫ਼ੇਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋਣ
ਲੱਿਗਆ।

4 ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ: 5 “ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਵੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬਰੂ ਦੇਖ
ਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਪੰਦਰ੍ਹਾ ਂਸਾਲਾ ਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 6 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਰਾਗਂਾ।’” ਪਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਹ
ਸੰਕੇਤ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਿਸੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ?”

21 1 ਫ਼ੇਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅੰਜੀਰਾ ਂਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਲਵੇਂ ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ।”

22 “ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਸੱਕਾਗਂਾ?”

7 ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਓਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ: 8 “ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ
ਪੌੜੀਆ ਂਉਤਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਦਸ ਕਦਮ ਿਪੱਛਾਹਂ ਧੱਕ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਸੂਰਜ ਦਾ
ਪਰਛਾਵਾ ਂਿਜੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਕਦਮ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਗੀਤ

9 ਇਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ
ਹੋਇਆ:

10 ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਿਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜੀਆਗਂਾ।
ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਿਸ਼ਓਲ ਦੇ ਦਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਓੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਗਂਾ।

11 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਯਾਹ ਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਦੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਗਂਾ।
12 ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਆਜੜੀ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਪੁਿਟਆ ਜ੍ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ

ਖੋਿਹਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਵਾਗਂ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੱਡੀ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟ

ਕੇ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸਾ ਂਇਨੰੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!

13 ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂ ਉੱਚੀ ਰੋਦਾ ਿਰਹਾ।
ਪਰ ਮੇਰੀਆ ਂਉਮੀਦਾ ਂਕੁਚਲੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੱਡੀਆਂ

ਚਬਾਦਂਾ ਹੈ।
ਤੁਸਾ ਂਇਨੰੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!

14 ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਵਾਗਂਰਾ ਂਰੋਇਆ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵਾਗਂਰਾ ਂਰੋਇਆ।

ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਬਕੱ ਗਈਆਂ
ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ।

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਹਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ।”

15 ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਨਮਾਣਾ ਹੋਵਾਗਂਾ।

16 ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਫ਼ਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ।

ਮੇਰੇ ਆਤਮੇ ਦੀ, ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੋ।
ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ!
ਫ਼ੇਰ ਿਜਉਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ!

17 ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਮੁੱਕ ਗਈਆ ਂਹਨ!

ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਨ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੜਨ ਿਦੱਤਾ।

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤੇ।
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।

18 ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ।
ਿਸ਼ਓਲ ਿਵੱਚਲੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਮੁਰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੋਰੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ।

19 ਿਜਹੜੇ ਬੰਦੇ ਿਜਉਂਦੇ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾ ਂਓਹੀ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ
ਨੇ।

ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

20 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ:ਂ “ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਚਾਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂੇ।”

ਬਾਬਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਾਲਦਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੋਦਾਚ ਬਾਲਦਾਨ ਬਾਬਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਸੀ। ਮੇਰੋਦਾਚ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀਆ ਂਅਤੇ ਸੁਗਾਤਾਂ
ਭੇਜੀਆ।ਂ ਮਰਦੋਕ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ

ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। 2 ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੇ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦਖਾਈਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਦਂੀ, ਸੋਨਾ,
ਮਸਾਲੇ, ਮਿਹੰਗੇ ਅਤਰ, ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ,ਂ
ਬਰਛੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਿਦਖਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

3 ਤਾ ਂਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਰਾਜੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਕੋਲ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ? ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ?”

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੇਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਏ ਸਨ!
ਇਹ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ!”

4 ਇਸ ਲਈ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਕੀ ਦੇਿਖਆ?”

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿਹਲਾ ਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਿਦਖਾਈ।”

5 ਫ਼ੇਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। 6 ‘ਉਹ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀਆ ਂਬਚਾਈਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ
ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ!’ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਸੀ। 7 ਬਾਬਲ
ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਮਿਹਲਾ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।”

8 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ
ਹੈ।” (ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ,
“ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾ ਂਇੱਥੇ ਅਸਲੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਰ੍ਰਹੇਗੀ।”)

ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ!

2 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ! ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਆਖੋ,

‘ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾ ਂਮੁੱਕ ਿਗਆ ਹੈ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।’

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਵਾਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”

3 ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਿਰਹਾ ਹੈ!
“ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ!
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਮਾਰੂਬਲ ਦੀ ਸੜਕ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਿਦਓ!
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4 ਹਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦਓ।
ਹਰ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰ ਿਦਓ।

ਟੇਿਢਆ ਂਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ।
ਖੁਦਦਰੀ ਥਾ ਂਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰੋ।

5 ਫ਼ੇਰ, ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।

ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਨੇ।”
6 ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਬੋਲੋ!”
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾ?ਂ”

ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਲੋਕ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਾਹ
ਫ਼ੂਸ ਵਰਗੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਜੰਗਲੀ ਫ਼ੁੱਲ ਵਰਗੀ ਹੈ।
7 ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਵਾ, ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਵਗਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਘਾਹ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਫ਼ੁੱਲ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾ,ਂ ਸਭ ਲੋਕ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਨੇ।

8 ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਫ਼ੁੱਲ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।”

ਮੁਕਤੀ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼

9 ਸੀਯੋਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ।
ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ!

ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ।
ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ!

ਇਹ ਖਬਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ:
“ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਥੇ ਹੈ!”

10 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਨਾਮ ਿਲਆਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਲਈ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਅਯਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ
ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਇਕੱਠੀਆਂ
ਕਰੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਲੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੜੀ

ਰੱਖੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮਾਵਾ ਂਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੀਆ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਂਸਾਜੀ, ਓਹੀ ਇਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

12 ਿਕਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਬੇਲੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਿਪਆ?
ਿਕਸਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ?

ਿਕਸਨੇ ਖਾਲਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਿਪਆਲੇ ਨੂੰ ਵਰਿਤਆ?
ਿਕਸਨੇ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਤੋਂਲਣ ਲਈ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਵਰਿਤਆ?
ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸੀ!

13 ਿਕਸੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉੱਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਕਸੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਹਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਓਸਨੇ ਕੀਤੀਆ।ਂ

14 ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ?
ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ?

ਕੀ ਿਕਸਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਿਸੱਖਾਇਆ ਸੀ?
ਕੀ ਿਕਸਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਬਣਨਾ ਿਸੱਖਾਇਆ ਸੀ?

ਨਹੀਂ! ਯਹੋਵਾਹ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜਾਣਦਾ ਸੀ।
15 ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ

ਕਤਰੇ ਵਰਗੀਆ ਂਨੇ।
ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀਆ ਂਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਪਲਿੜਆਂ

ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇ,
ਤਾ ਂਉਹ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਿਕਣਿਕਆ ਂਵਰਗੀਆ ਂਹੋਵਣਗੀਆ।ਂ

16 ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ
ਯਹੋਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹਨ।

ਲੋਕ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੈ

18 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ?
ਨਹੀਂ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ!

19 ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੱਕੜ ਜਾ ਂਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦੇਵਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ।

ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੇਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾ ਂਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

20 ਤੇ ਇਸਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਲਈ, ਉਹ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਚੁਣਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਜਹੜੀ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ।

ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮਾ ਇੱਕ “ਦੇਵਤਾ” ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਡੱਗਦਾ ਨਹੀਂ।

21 ਤੁਸੀਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ?
ਤੁਸੀਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ!
ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਹੋਵੇਗਾ!
ਤੁਸੀਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ!

22 ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ! ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਹਨ ਿਟੱਡੀਦਲ ਵਰਗੇ ਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਾਨ ਵਾਗਂ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤੰਬੂ ਵਾਗਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਫ਼ੈਲਾ ਿਦੱਤਾ।

23 ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਿਨਆ ਂਪਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਨਕਂਮਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

24 ਉਹ ਹਾਕਮ ਪੌਿਦਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਉਹ ਜਢ਼ਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦੇਣ,

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂ“ਪੌਿਦਆ”ਂ ਉੱਤੇ ਵਗਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਨੇ,
ਤੇ ਹਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਉਡਾਕੇ, ਿਤਨਿਕਆ ਂਵਾਗਂੂ ਦੂਰ।

25 ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਆਖਦੀ ਹੈ: “ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ?

ਨਹੀਂ! ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੀ ਮੇਰਾ।”
26 ਦੇਖੋ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ।
ਿਕਸਨੇ ਸਾਿਜਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਤਾਿਰਆ ਂਨੂੰ?

ਿਕਸਨੇ ਸਾਿਜਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ “ਫ਼ੌਜਾ”ਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ?
ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਰ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ?

ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ।

27 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ!
ਇਸਰਾਏਲ, ਤੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ!

ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ: “ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਵੇਂ ਿਜਉਂਦਾ
ਹਾ ਂਮੈਂ।

ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕੇਗਾ।”
28 ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ।

ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਉਹ।
ਬਕੱਦਾ ਨਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਲੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨੂੰ।

ਬਣਾਈਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਧਰਤੀ ਦੀਆ।ਂ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ।

29 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਿਵੱਚ।
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ।
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30 ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਬਕੱ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਦੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਠੋਕਰਾ ਂਵੀ ਖਾਦਂੇ ਨੇ ਤੇ ਿਡੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।

31 ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸ਼ਾ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਿਫਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਨੇ

ਅਤੇ ਬਾਜ ਵਾਗਂ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਿਬਨਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਂਦੌੜਦੇ ਨੇ
ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਬਿਕਆ ਂਤ੍ਰਤੁਰਦੇ ਹਨ

ਯਹੋਵਾਹ ਸਦੀਵੀ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ

ਆਖਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ,
“ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ੋ, ਹੋ ਜਾਵੋ ਸ਼ਾਤਂ ਅਤੇ ਆ ਜਾਵੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ!
ਕੌਮੋ ਬਹਾਦੁਰ ਬਣੋ।

ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਵੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਿਮਲਾਗਂੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਤੇ ਿਨਆ ਂਕਰਾਗਂੇ ਅਸੀਂ ਿਕ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ।

2 ਦੇਵੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਵਾਲਾ ਂਦੇ: ਿਕਸ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ?

ਨੇਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ
ਤੇ ਹਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਖਾਕ ਉਹ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਿਜਤ੍ਰਤਦਾ ਹੈ
ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਉਡਾਏ ਿਤਨਿਕਆ ਂਵਾਗਂ।

3 ਿਪੱਛ੍ਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫ਼ੌਜਾ ਂਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਖਮੀ।
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਗਆ ਨਹੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦੇ ਵੀ ਉਹ।

4 ਕੌਣ ਕਾਰਣ ਬਿਣਆ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ?
ਿਕਸਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਭ? ਿਕਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ?

ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ!ਂ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਹੀ ਪਿਹਲਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਾਗਂਾ।

5 ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨੋ ਦੇਖੋ,
ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਵੋ!

ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਿਦਓ ਸਮੂਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨੋ,
ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਜਾਵੋ!

ਇੱਥੇ ਆਵੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ!”
ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ।
6 “ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 7 ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਬੌੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਧਾਤ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਕਾਮਾ ਆਹਰਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਾਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਧਾਤ ਬਾਹਰ
ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।’ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਿਡੱਗੇ
ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਹਲਦੀ!”

ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ

8 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ।
ਯਾਕੂਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।

ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈਂ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾ।ਂ

9 ਤੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੈਂ,
ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੀਕ ਪਹੁੰਿਚਆ ਸਾ।ਂ

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀ ਥਾ ਂਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈਂ।’

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਤਆਿਗਆ ਹੈ।

10 ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ
ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਿਦਆਗਂਾ।
11 ਦੇਖ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵਣਗੇ।
ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਚ ਜਾਵਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣਗੇ।

12 ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭਾਲਁੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਨ,
ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ।

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੇ ਸਨ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

13 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫ਼ਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ:ਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ।
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ।

14 ਮੁੱਲਵਾਨ ਯਹੂਦਾਹ, ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ!
ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੰਿਦਓ, ਡਰੋ ਨਾ!
ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਆਖੀਆ ਂਇਹ ਗੱਲਾ।ਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਆਖੀਆ ਂਇਹ ਗੱਲਾ:ਂ

15 “ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਕੁਟ੍ਟਣ ਵਾਲੇ ਤਖਤੇ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਸੰਦ ਦੇ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਿਤੱਖੇ ਹਨ ਿਕਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ

ਿਛਲਕਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲੋਂਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲ ਿਦਓਁਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਤੂੜੀ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਿਦਓਁਗੇ।

16 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਓਁਗੇ,
ਤੇ ਹਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਿਖੰਡਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰੋਂਗੇ।”

17 “ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵਂਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ।
ਉਹ ਿਪਆਸੇ ਨੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜੀਭਾ ਂਖੁਸ਼ਕ ਹਨ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂਾ ਤੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਿਦਆਗਂਾ।

18 ਮੈਂ ਸੁੱਕੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਉੱਤੇ ਨਦੀਆ ਂਵਗਾ ਿਦਆਗਂਾ,
ਮੈਂ ਵਾਦੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਾ ਿਦਆਗਂਾ।

ਮੈਂ ਮਾਰੂਬਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦਆਗਂਾ।
ਓੱਥੇ, ਉਸ ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਹੋਣਗੇ।

19 ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖ ਉੱਗਣਗੇ।
ਓੱਥੇ ਿਦਆਰ, ਿਸ਼ੱਟਾਹ, ਜ਼ੈਤੂਨ, ਸਰੂ, ਫ਼ਰ ਅਤੇ ਪਾਈਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

20 ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ
ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਨੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ

21 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਆਓ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀਆਂ
ਦਲੀਲਾ।ਂ ਿਦਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਨਆ ਂਕਰ ਲਵਾਗਂੇ ਿਕ
ਿਕਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸਹੀ ਹਨ। 22 ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਦੱਸਣ ਿਕ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ? ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਵਾਪਰੇਗਾ? ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ! ਅਸੀਂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਗਂੇ। ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵਾਗਂੇ
ਿਕ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ
ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ
ਲਵਾਗਂੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਵਤੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਕਰੋ! ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਜਾ ਂਬੁਰਾ!
ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਾਗਂੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ
ਪਵਾਗਂਾ।

ਯਸਾਯਾਹ 40:30 503 ਯਸਾਯਾਹ 41:23
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24 “ਦੇਖੋ, ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ! ਿਸਰਫ਼ ਿਨਕਂਮਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੇਗਾ!”

ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ

25 “ਉੱਤਰ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ।
ਉਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ, ਿਜੱਥੇ ਸੂਰਜ ਉੱਗਦਾ, ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਭਾਡਂੇ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਿਗੱਲੀ ਿਮੱਟੀ ਨੂੰ ਿਮੱਧਦਾ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਇਹ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਿਮੱਧੇਗਾ।

26 “ਇਸਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸਨੇ ਦੱਿਸਆ!
ਉਸ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਸਨ? ਨਹੀਂ!

ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆ ਂਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ।

27 ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਹੀ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿਹਲਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ।

ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰਾ ਭੇਿਜਆ ਸੀ:
‘ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ!’”

28 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਿਠਆ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਵੱਲ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨੰਾ ਿਸਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖ ਸੱਕੇ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ!

29 ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ!
ਉਹ ਮੂਰਤੀਆ ਂਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਿਨਕੰਮੀਆ ਂਹਨ!

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਸੇਵਕ

“ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਵੱਲ ਵੇਖੋ!
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਕੇ ਕੌਮਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ।

2 ਉਹ ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ।
ਉਹ ਚੀਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਗਂਰਾ ਂਮਾਰੇਗਾ।

3 ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਤੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂੜੇਗਾ।

ਉਹ ਿਕਸੇ ਮੱਧਮ ਲੋਅ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਕੇ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ।

4 ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾ ਂਦਿਬਆ ਕੱ◌ਚੁੱਿਲਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਂਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦਾ।
ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਾਖੀਆ ਂਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਹਾਕਮ ਤੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ਹੈ

5 ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ (ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ
ਉਤਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਿਜਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ
ਜੀਵਨ ਫੂਕਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ-ਿਫ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੂਹ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।)

6 “ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫ਼ੜਾਗਂਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ।

ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੋਗੇ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੋਗੇ।

7 ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲ੍ਹ ਿਦਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ।

ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੈਦ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋਂਗੇ।
ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ

ਕੱਢੋਁਗੇ।
8 “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਹਵੇਹ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਪ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਵਿਡਆਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
9 ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆਂ
ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰ ਗਈਆ!ਂ

ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਇਹ ਵਾਪਰਨ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ

10 ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਗੀਤ ਗਾਵੋ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸਾ ਂਦੇ ਲੋਕੋ,

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰਾ ਂਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਸਂਾਗਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵੋ,
ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਦੇ ਲੋਕੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ!

11 ਮਾਰੂਬਲੋ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰੋ, ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਿਪਂਡੋ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ।

ਸਲਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ!
ਆਪਣੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਿਸ਼ਖਰ ਉੱਤੇ ਗਾਵੋ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਰਤਾਪ ਦੇਵੋ,
ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕੋ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਗਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਬਰ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇਿਜਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਚਾਘਂਰਾ ਂਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਈਂ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬਹੁਤ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

14 “ਬੜੇ ਿਚਰਾ ਂਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਤ੍ਰਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ।

ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਚਾਘਂਰਾ ਂਮਾਰਾਗਂਾ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੱਚਾ ਜਣਨ ਸਮੇਂ
ਮਾਰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਹ ਭਰਾਗਂਾ।
15 ਮੈਂ ਪਹਾੜੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਓੱਥੇ ਉਗਦੇ ਸਾਿਰਆ ਂਪੌਿਦਆ ਂਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦਆਗਂਾ।

ਮੈਂ ਨਦੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਸੁਕਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।

16 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਅੰਿਨ੍ਹਆ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਰਾਹ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।

ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਵੱਲ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਗਏ ਸਨ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦਆਗਂਾ
ਤੇ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।

ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂਾ।

17 ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਮੂਰਤੀਆ ਂਨੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜੀਆ ਂਨੇ।

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋ।’
ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਝੂਿਠਆ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ

ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਵਣਗੇ!
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ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ

18 “ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੋਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!
ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਨ੍ਹੇ  ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

19 ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ!
ਿਜਸ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਂਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੇਵਕ-ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ।

20 ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਦੇਖਦਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਹਣੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾ ਂਨਾਲ ਸੁਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

21 ਯਹੋਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ ਨੇਕ ਬਣੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆ ਂਅਦਭੁਤ ਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਦਾ ਆਦਰ

ਕਰੇ।
22 ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖੋ।
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ

ਖੋਹ ਲਈਆ ਂਹਨ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਭੈਭੀਤ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦਾ ਂਅੰਦਰ ਡਕੱ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪੈਸਾ ਖੋਿਹਆ
ਤੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ!”
23 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ!

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋੋ ਤੇ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। 24 ਿਕਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਿਦੱਤੀ? ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਦੱਤੀ! ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ
ਿਦੱਤੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਜਉਣਾ
ਨਹੀਂ ਚਾਿਹਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 25 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋ
ਿਗਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਖਤ ਲੜਾਈਆ ਂਕਰਾਈਆ।ਂ ਇਉਂ
ਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਿਘਰੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸੜ ਰਹੇ
ਹੋਣ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਯਾਕੂਬ, ਤੈੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਭੈਭੀਤ ਨਾ
ਹੋਵੋ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈਂ। 2 ਜਦੋਂ

ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਦੀਆ ਂਪਾਰ
ਕਰਁ◌ੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇਁਗਾ, ਤੂੰ
ਸੜੇਁਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਟਾ ਂਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣਗੀਆ।ਂ 3 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ, ਤੇਰਾ ਰੱਿਖਅਕੱ
ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਬੋਪੀਆ ਤੇ ਸੇਬਾ
ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ। 4 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਕੌਮਾ ਂਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਿਜਉਂ ਸੱਕਁੇ।”

5 “ਇਸ ਲਈ ਡਰੋ ਨਾ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਬ
ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ । 6 ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਾਗਂਾ: ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆਂ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਓ! ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਆਖਾਗਂਾ: ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ
ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ! ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਧੀਆ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ
ਿਲਆਵੋ! 7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਿਲਆਵੋ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਨ ਉਹ
ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਨ।”

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆਵੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਅੱਖਾ ਂਤਾ ਂਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆਵੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਕੰਨ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹਨ। 9 ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਵੀ
ਿਲਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਵਾਹਾ ਂਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ
ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ।”

10 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਕ
ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਁੋ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾ ਂਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ
ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਰੱਿਖਅਕੱ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ 12 ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ ਂਉਹ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆਂ
ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਗਵਾਹ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ” (ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ)
13 “ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਕੋਈ ਵੀ
ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੀ
ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।”

14 ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਾ ਂਘੱਲਾਗਂਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਫ਼ੜ ਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ,ਂ ਕਸਦੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਹੀ ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸਦੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਸ਼ਤੀਆ ਂਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ। 15 ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹਸਤੀ। ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹਾ।ਂ”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਬਚਾਵੇਗਾ

16 ਯਹੋਵਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੜਕਾ ਂਬਣਾਵੇਗਾ। ਡੋਲਦੇ ਪਾਣੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵੀ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 17

“ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾ,ਂ ਘੋਿੜਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ੌਜਾ ਂਨਾਲ ਲੜਦੇ
ਹਨ, ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮੋਮਬਤ੍ਰਤੀ ਦੀ ਲਾਟ ਬੁਝਾ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 18 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਆਿਦ
ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਮਾਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ। 19 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਨਵੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਵਾਗਂ ਉਗ੍ਗੋਁਗੇ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਨਦੀਆ ਂਚੱਲਾ ਿਦਆਗਂਾ। 20 ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨਦੀਆ ਂਵਗਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆਂ
ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। 21 ਇਹੀ
ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ।

22 “ਯਾਕੂਬ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ, ਇਸਰਾਏਲ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਕੱ ਿਗਆ ਹੈਂ। 23 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ
ਭੇਡਾ ਂਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂੀਆ।ਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਨਹੀਂ
ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਿਕ ਤੂੰ ਬਕੱ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ।
24 ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ
ਖਰੀਦੀਆ।ਂ ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਨਾਲ ਬੋਿਝਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਿਗਆ।

25 “ਮੈਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ ਂਉਹ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। 26 ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਁ । ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਆ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। 27 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਹਲੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। 28 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਅਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵਾਗਂਾ। ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ”

ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ

“ਯਾਕੂਬ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈਂ। ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ! ਇਸਰਾਏਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਸੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ!ਂ 2 ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾ ਂਿਜਸਨੇ

ਤੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ
ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ, ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਿਯਸ਼ੁਰੂਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।

3 “ਮੈਂ ਿਪਆਸੇ ਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਪਾਣੀ ਵਰ੍ਹਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਨਦੀਆ ਂਵਗਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੁਛਾੜ
ਕਰਾਗਂਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗੀ। 4

ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਵੱਧਣ ਫ਼ੁੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਨਿਹਰਾਂ
ਕੰਢੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ।

5 “ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ, ‘ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾ।ਂ’ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ‘ਯਾਕੂਬ
ਦਾ’ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਸਤਖਰ ਕਰੇਗਾ ‘ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾ।ਂ’ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ‘ਇਸਰਾਏਲ’ ਨਾਮ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ।”

6 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੀ ਆਿਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾ।ਂ 7 ਇੱਥੇ
ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ
ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

8 “ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ! ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਕੀ
ਵਾਪਰੇਗਾ। ਤਸੀਁ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਸਰਫ਼
ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ ਂਇੱਕ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ‘ਆਸਰਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਂ
ਹੀ ਹਾ ਂਉਹ।”

ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹਨ

9 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੂਰਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆ ਂਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਮੂਰਤੀਆ ਂਖੁਦ
ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਰਬ ਹਨ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ
ਸੱਕਦੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।

10 ਇਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਿਕਸਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਿਕਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੇਕਾਰ
ਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? 11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਂਨੇ ਬਣਾਇਆ!
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹਨ-ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਅਤੇ
ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ।

12 ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੋਿਲਆ ਂਉੱਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਦਾ ਂਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਾਤ ਨੂੰ ਕੁਟ੍ਟਣ ਲਈ ਹਬੌੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਧਾਤ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਜ਼ੂਆ ਂਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

13 ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੱਕੜ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰਾ ਂਵਾਹੁਣ ਲਈ ਸੂਤਰ ਅਤੇ ਕਂਮਪਾਸ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਕਟਾਈ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆ ਂਛੈਣੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਲਕੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਤਰਾਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਕੜੀ ਨੂੰ

ਿਬਲਕੁਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਹੋਰ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।

14 ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਿਦਆਰ, ਸਰੂ ਜਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਓਕ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਸ
ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਗਾਇਆ-ਇਹ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲ
ਿਵੱਚ ਉੱਗੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੀਲ੍ਹ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਬਾਿਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

15 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲਕੜੀ ਦੇ ਟੋਿਟਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨੱਘਾ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੋੜੀ ਿਜਹੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ-ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ! ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ-ਪਰ ਬੰਦਾ
ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਿਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ! 16 ਬੰਦਾ ਅੱਧੀ ਲਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਬਾਲਦਾ
ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਸ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦਂਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਲੱਕੜ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨੱਘਾ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਠੀਕ ਹੈ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਨੱਘਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਦੇਖ
ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਨਕਲ ਰਹੀ ਹੈ!” 17 ਪਰ ਬੋੜੀ ਿਜਹੀ
ਲੱਕੜ ਬਚੀ ਰਿਹ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੱਕੜ ਿਵੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ
ਿਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈਂ, ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ!”

18 ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ
ਨਹੀਂ! ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਢੱਕੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹੋਣ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲ (ਮਨ) ਸਮਝਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 19 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ। ਲੋਕ
ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ,
“ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਲਕੜੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਬਾਲ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਿਲਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਅਤੇ ਮਾਸ ਿਰੰਿਨ੍ਹਆ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਮਾਸ ਖਾਧਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚੀ
ਹੋਈ ਲਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ
ਲਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਕੁੜੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ!ਂ”

20 ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਲਝਣ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਉਹ
ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ, “ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ਼ਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ।”

ਯਹੋਵਾਹ, ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

21 “ਯਾਕੂਬ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਚੇਤੇ ਰੱਖ: ਇਸਰਾਏਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ
ਹੈਂ।

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈਂ।
ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਁ।

22 ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਵਰਗੇ ਸਨ।
ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਪ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਧੁੰਦ ਵਾਗ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ,
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ!”

23 ਅਕਾਸ਼ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਨੇ।
ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੀ ਡੂੰਘ ਵੀ।

ਪਰਬਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਨੇ!

ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ

24 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਜਆ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਗਰਭ

ਅੰਦਰ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਸਾਜੀ!
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ਮੈਂ ਖੁਦ ਓੱਥੇ ਅਕਾਸ਼ ਰੱਖੇ ਸਨ!
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਿਵਛਾਈ।”
25 ਨਕਲੀ ਨਬੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ

ਿਸੱਧ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਜਾਦੂ ਟਣੂੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਿਸਆਿਣਆ ਂਨੂੰ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੂਰੱਖਾ ਂਵਰਗੇ ਬਣਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 26 ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਿਚਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ
ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸੱਕਣ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਦਰਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਨੇਕ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਨ ਲਈ ਖੋਰੁਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ
ਰਿਹਣਗੇ!”

ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਉਸਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਂਗਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, “ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।”

27 ਯਹੋਵਾਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸੁੱਕ ਜਾਵੋ!
ਮੈਂ ਤੇਰੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਦੇਵਾਗਂਾ!”

28 ਯਹੋਵਾਹ ਖੋਰੁਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਜੜੀ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਓਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਕਰੇਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਖੇਂਗਾ, ‘ਤੂੰ ਫ਼ੇਰ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ!’
ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਖੇਂਗਾ, ‘ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਤੇਰੀਆ ਂਬੁਿਨਆਦਾ ਂਉਸਾਰੀਆਂ

ਜਾਣਗੀਆ!ਂ’”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਰੁਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ,
ਖੋਰੁਸ, ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ।
“ਮੈਂ ਖੋਰੁਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫ਼ੜਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਰਾਿਜਆ ਂਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹਣ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ।
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਰੁਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ।
ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦਆਗਂਾ, ਅਤੇ ਖੋਰੁਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

2 “ਖੋਰੁਸ ਤੇਰੀਆ ਂਫੌਜਾ ਂਧਾਵਾ ਬੋਲਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਤਾਬਂੇ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਨੂੰ ਭੰਨ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਤੇ ਲੱਗੀਆ ਂਲੋਹੇ ਦੀਆ ਂਛੜਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦਆਗਂਾ।

3 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਿਦਆਗਂਾ, ਿਜਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੁਕਵੀਆ ਂਦੌਲਤਾ ਂਿਦਆਗਂਾ।

ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ

ਹਾ!ਂ
4 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਲਈ, ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ।

(ਖੋਰੁਸ) ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

5 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ!ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ
ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਵਾਗਂਾ,
ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

6 ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣ
ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ

ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

7 ਮੈਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਅਮਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ-ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
8 “ਕਾਸ਼, ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਦੇ ਬੱਦਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ,
ਵਰੱਖਾ ਵਾਗਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ!

ਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੱਧੇ ਫ਼ੁੱਲੇ!
ਮੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਿਜਆ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਿਸ਼੍ਰਸ਼ਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

9 “ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖੋ! ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਸਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ! ਉਹ ਿਮੱਟੀ
ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ। ਬੰਦਾ ਨਰਮ ਅਤੇ ਿਗੱਲੀ ਿਮੱਟੀ
ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਪੁੱਛਦੀ, ‘ਬੰਿਦਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?’ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਬਣਾਈਆਂ
ਗਈਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਿਮੱਟੀ ਵਰਗੇ ਹਨ। 10 ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸੱਕਦੇ, ‘ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਜੀਵਨ ਿਕਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?’ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ,
‘ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਂ?’”

11 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਹਨ।
12 ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ! ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਿਜਆ ਸੀ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਅਕਾਸ਼ ਦੀਆ ਂਸਮੂਹ ਫ਼ੌਜਾ ਂਨੂੰ।

13 ਮੈਂ ਖੋਰੁਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਨੇਕ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਸੱਕੇ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।

ਖੋਰੁਸ ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰੇਗਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਖੋਰੁਸ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾ ਂਇਨਾਮ ਨਹੀਂ

ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਸਨ।
14 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਿਮਸਰ ਤੇ ਇਬੋਪੀਆ ਅਮੀਰ ਹਨ,
ਪਰ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਇਹ ਦੌਲਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਿਮਲਣਗੀਆ।ਂ

ਸੇਬਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕਦ੍ਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ,
ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਗਰਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਈਆ ਂਹੋਈਆ ਂਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾ ਂਸੰਗ ਚੱਲਣਗੇ।

ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ।

15 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰੱਿਖਅਕੱ ਹੋ।

16 ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ।

17 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ
ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਰਾਏਲ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

18 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਾਵੇਂ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਿਹਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਾਿਜਆ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਿਜਉਣ ਲਈ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।
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“ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ
ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ।

19 ਮੈਂ ਗੁਪਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਖੁਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਆਿਖਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਹਨੇਰੀ ਬਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਏ ਸਨ।

ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾ ਂਅੰਦਰ ਦੇਖਣ।

ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਸਹੀ ਹਨ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ

20 “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ। (ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆਂ
ਰੱਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਕੰਮੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 21 ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਿਦਓ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਿਦਓ।)

“ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸਨੇ ਦੱਿਸਆ?
◌ੱਬਹੁਤ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕੌਣ ਦਸਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ
ਹੀ, ਉਹ ਹਾ ਂਿਜਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ
ਕੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨੇਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ! ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ! 22 ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ
ਹਟ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੋ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾ।ਂ

23 “ਮੈਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰੇਗੀ: ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ) ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ। 24 ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।’”

ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਆਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 25 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਨਗੇ।

ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹਨ

ਬੇਲ ਅਤੇ ਨੇਬੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਿਸਰਫ਼
ਮੂਰਤੀਆ ਂਹੀ ਹਨ।

“ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀਆ ਂਿਪੱਠਾ ਉੱਤੇ
ਲਿਦਆ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆ ਂਿਸਰਫ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਰ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2 ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਝੁਕ
ਜਾਣਗੇ-ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ-
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀਆ ਂਵਾਗਂ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

3 “ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਓ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ! ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਣੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਸੀ। 4 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਦੋਁ ਚੁੱਿਕਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਾਗਂਾ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਫ਼ੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚੁੱਕਾਗਂਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ।

5 “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ! ਕੋਈ
ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 6 ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ

ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬੈਲੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਡਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਿਵੱਚ ਤੋਂਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਿਕਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲ
ਤਾਰ ਕੇ ਲਕੜੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਸਜਦਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 7 ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਝੂਠੇ
ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆ ਂਉੱਤੇ ਚੁਕੱਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਦੇਵਤਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ-ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ! ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਬਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਦੇਵਤਾ ਿਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਦੇਵਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਥਾ ਂਤੋਂ ਤੁਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਕਾ ਂਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਦੇਵਤਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈ-ਇਹ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ।

8 “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਫ਼ੇਰ ਸੋਚਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ। 9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾ।ਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

10 “ਆਿਦ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆ ਂਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾ-ਂਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ 11 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸੋਂ
ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ!

12 “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ-ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ! 13 ਮੈਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਾਗਂਾ। ਛੇਤੀ
ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਿਦਵਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਅਦਭੁਤ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵੀ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

“ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਢਿਹ ਪਵੋ ਤੇ ਓੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ!
ਬਾਬਲ ਦੀਏ ਕੁਆਰੀੇ ਧੀਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ!

ਹੇ ਕਸਦੀਆ ਂਦੀਏ ਧੀਏ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਹਜਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨਰਮ ਜਾ ਂਨਾਜ਼ੁਕ ਜਵਾਨ ਨਢ੍ਢੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ।

2 ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਿਲਆਉਣੇ
ਪੈਣਗੇ

ਅਤੇ ਆਟਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੀਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਨਕਾਬ ਲਾਹ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਾਹ ਦੇ।
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਘੱਗਰੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਕੱ ਿਕ

ਲੋਕ ਤੇਰੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕਣ, ਤੇ ਨਦੀਆ ਂਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾ।
3 ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਅਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਾਵਾਗਂਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅਮਲ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

4 “ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ: ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ

ਪੁਰੱਖ।’”
5 “ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਬਾਬਲ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂ ਰਿਹ।
ਹੇ ਕਸਦੀਆ ਂਦੀਏ ਧੀਏ, ਅੰਧਕਾਰ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾ।
ਿਕਉਂਿਕ ਹੁਣ ਤੂੰ ‘ਰਾਜਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗੀ।’

6 “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਉੱਤੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਸਾ।ਂ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਾ ਂਇਸ ਲਈ

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ।
ਤੂੰ ਤਾ ਂਬੁਿਢਆ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

7 ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਵਾਗਂੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਰਹਾਗਂੀ।’
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।
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ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।
ਤੂੰ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।

8 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ‘ਭਲੀ ਸੁਆਣੀੇ’ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ!
ਤੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈਂ

‘ਿਸਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਹਾ।ਂ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਜੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਵਧਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ।’

9 ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾ ਂਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਨਗੀਆ:ਂ
ਪਿਹਲਾ,ਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਲਵੇਂਗੀ।

ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਗੁਆ ਲਵੇਂਗੀ।
ਹਾ,ਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ

ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਦੂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਤੱਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਗੇ।

10 ਤੂੰ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੀ ਹੈਂ ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ,

ਤੂੰ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈਂ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ।’
ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੈਂ ਿਕ ਤੇਰੀ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਗਆਨ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ।
ਤੂੰ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈਂ, ‘ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਾ।ਂ
ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ।’

11 “ਪਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਪੈਣਗੀਆ।ਂ
ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਪਰ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇਂਗੀ।
ਤੂੰ ਇਨੰੀ ਛੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਕੀ

ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ!
12 ਤੂੰ ਜਾਦੂ-ਟਿੂਣਆ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ-ਟਿੂਣਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ।
ਸ਼ਇਦ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਣ,
ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਸੱਕਁੇ।

13 ਤੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਹਨ।
ਕੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਸਲਾਹਾ ਂਤੋਂ ਬਕੱ ਗਈ ਹੈਂ?

ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਭੇਜ ਜੋ ਤਾਿਰਆ ਂਦਾ ਿਹਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਦੱਸ ਸੱਕਦੇ ਨੇ ਿਕ ਮਹੀਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੱਸ ਸੱਕਣ ਕਦੋਂ ਤੇਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਆਉਣਗੀਆ।ਂ

14 ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਤੂੜੀ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ।

ਉਹ ਇਨੰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਲਣਗੇ ਿਕ ਓੱਥੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ।
ਓੱਥੇ ਸੇਕਣ ਲਈ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ।

15 ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਜਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਨੰੀ ਸਖਤ
ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਸੁਣੋ!

ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ‘ਇਸਰਾਏਲ’ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੁਿਹਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ

ਹੋ।”
2 “ਹਾ,ਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹਨ।
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।

ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ।

3 “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ।
ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਅਚਾਨਕ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਿਦੱਤਾ।

4 ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹੋ।
ਲੋਹੇ ਵਾਗਂਰਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਤਾਬਂੇ ਵਾਗਂਰਾ ਂਸਖਤ ਸੀ।

5 ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਦੱਿਸਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕ ਵਾਪਰੇਗਾ ਕੀ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ

ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖ ਸੱਕਁੋ,
‘ਸਾਡੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ?
ਸਡੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।’”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

6 “ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਤੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਿਰਆ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਾਗਂਾ
ਉਹ ਗੱਲਾ,ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

7 ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ।
ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦੇ, ‘ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾ।ਂ’

8 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ!
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਸੱਖੀ!
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਿਖਆ।

ਮੈਂ ਆਿਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

9 “ਪਰ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਾਗਂਾ ਅਿਜਹਾ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਗਂਾ।

ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਕਿਹਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ
ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋਂਗੇ।
10 “ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਲੋਕ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦੇਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਗਂਾ।

11 ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਗਂਾ-ਆਪਣੇ ਲਈ!
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਝੰ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਾ!ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਿਕਸੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਗਂਾ।

12 “ਯਾਕੂਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ!
ਇਸਰਾਏਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ।

ਮੈਂ ਹਾ ਂਆਿਦ!
ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅੰਤ ਹਾ!ਂ

13 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।

ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਗਂਾ,
ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।

14 “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਆਵੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ!
ਕੀ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਵਾਪਰਨਗੀਆ?ਂ ਨਹੀਂ!”
ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ,
ਜੋ ਉਹ ਬਾਬਲ ਅਤੇ ਕਸਦੀਆ ਂਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

15 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਵਾਗਂਾ!

16 ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ!
ਮੈਂ ਓੱਥੇ ਹੀ ਸਾ ਂਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ।
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ਤੇ ਆਿਦ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਤਾਂ
ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸੱਕਣ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਆਿਖਆ ਸੀ।”
ਫ਼ੇਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ

ਆਤਮੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। 17 ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ, ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਿਸੱਖਾਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਹਾਇਕ ਹਨ।
ਮੈਂ ਓਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ।
18 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ,
ਤਾ ਂਅਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਦਂਾ ਿਜਵੇਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਭ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਿਜਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆ ਂਲਿਹਰਾ।ਂ

19 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ,
ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ।

ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾ ਂਕਣਾ ਂਿਜੰਨੇ ਹੁੰਦੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ।”
20 ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਓ, ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦਓ!
ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਕਸਦ ਤੋਂ ਨੱਸ ਜਾਵੋ!

ਇਹ ਖਬਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲਾ ਦੇਵੋ।
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦਓ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ, ਯਾਕੁੂਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ!

21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਿਪਆਸ ਨਹੀਂ ਲਗੀ।

ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ!
ਉਸ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ,
ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵਗ ਿਪਆ!”

22 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ,
“ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਲਈਁ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਹੀਂ ਹਂਦੀ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕੋ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ!
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ!

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ
ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ
ਅੰਦਰ ਸਾ।ਂ

2 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਹਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਦਾ।
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ
ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਿਤੱਖੇ ਤੀਰ ਵਾਗਂ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਸ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਛੁਪਾ ਿਲਆ।

3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ।”

4 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਕਾ ਿਲਆ ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵਂਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ,
ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਲਈ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਇਨਾਮ ਬਾਰੇ ਅਵੱਸ਼ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਸਾਿਜਆ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਉਸਦਾ
ਸੇਵਕ ਹੋ ਸੱਕਾ,ਂ

ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਪਸ ਓਸ ਵੱਲ ਕਰ ਸੱਕਾ।ਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਹਾਿਸਲ ਕਰਾਗਂਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,
6 “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੇਵਕ ਹੈਂ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਦੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਦਂੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ।

ਪਰ ਤੇਰੇ ਿਜ਼ਂਮੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ!
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕੌਮਾ ਂਲਈ ਨੂਰ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੇਰਾ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਂਗਾ।”

7 ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਖਦਾ
ਹੈ,

“ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਿਨਮਾਣਾ ਹੈ।
ਉਹ ਹਾਕਮਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।

ਪਰ ਰਾਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਗੇ।”
ਇਹ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ, ਇਹ

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਓਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਦਨ

8 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਸਮਾ ਂਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਸੁਣ ਲਵਾਗਂਾ।

ਉਹ ਖਾਸ ਿਦਹਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਗਂਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਿਦਓਗੇ ਜੋ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ

ਸਨ।
9 ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖੋਂਗੇ,
‘ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੋ!’

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋਂਗੇ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ,
‘ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਵੋ!’

ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸੱਖਣੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।

10 ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਿਪਆਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਹਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਵੇਗੀ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਿਨਆ ਂਵੱਲ ਕਰੇਗਾ।

11 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।
ਪਰਬਤ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਤੇ ਨੀਵੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂਉੱਚੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ

12 “ਦੇਖੋ! ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਅਸਵਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।”

13 ਹੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋ!
ਪਰਬਤੋਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰੋ!

ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

14 ਪਰ ਸੀਯੋਨ ਹੁਣ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹੈ।”

15 ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ
“ਕੀ ਕੋਈ ਮਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸੱਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ!
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੂਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਗਂਾ।

16 ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਹਬੇਲੀ ਉੱਤੇ ਉਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ!ਂ
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17 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ।
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।”

18 ਓਧਰ ਦੇਖੋ! ਆਪਣੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦੇਖੋ!
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ:ਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੋਤੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ
ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਹਾਰ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹੁਟੀ ਪਿਹਨਦੀ ਹੈ।
19 “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।

ਪਰ ਬੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।

20 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਬੱਿਚਆ ਂਕੱ◌ਾਰਣ ਦੁੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਣਗੇ,

‘ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ!
ਸ਼ਾਨੂੰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੋ।’

21 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਖੋਂਗੇ,
‘ਿਕਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਿਦੱਤੇ?

ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ!
ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਤੇ ਇੱਕਲਾ ਸਾ।ਂ

ਮੈਂ ਹਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਿਕਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ?

ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕਲਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸਾ।ਂ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਿਕੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ?’”

22 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੌਮਾ ਂਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਹਲਾਵਾਗਂਾ।
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਾਗਂਾ

ਫੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮੋਿਢਆ ਂਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਗੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।

23 ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜੇ ਦੀਆ ਂਧੀਆ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ

ਉਹ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੀਆ।ਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾ ਂਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਗੀਆ।ਂ

ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ
ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਨਰਾਸ਼

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
24 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਿਸਪਾਹੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਦੌਲਤ ਿਜਤ੍ਰਤਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੌਲਤ ਉਸ ਕੋਲੋ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸੱਕਦੇ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਿਸਪਾਹੀ ਿਕਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ,
ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਚਕੇ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲ ਸੱਕਦਾ।

25 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਕੈਦੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਤਕੜੇ ਿਸਪਾਹੀ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ।

ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੜਾਈਆ ਂਲੜਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ।

26 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਜਸਮ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੂਨ ਮੈਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਦਮਸਤ ਕਰਦੀ

ਹੈ।
ਫ਼ੇਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਰੱਖ ਨੇ

ਬਚਾਇਆ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਾਰਣ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੀ

ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ,

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਚਾ ਿਕੱਥੋ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ

ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
ਮੇਰੇ ਬਿਚਓ, ਕੀ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ?
ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ?

ਨਹੀਂ! ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਕਾਰਣ ਦੂਰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ

ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
2 ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾ ਂਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।
ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਵਾਜ਼ਾ ਂਮਾਰੀਆ ਂਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੱਛੀਆ ਂਿਬਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆ ਂਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਸੜ ਜਾਣਗੇ।

3 ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਢੱਕ ਸੱਕਦਾ ਹਾ,ਂ ਸੋਗੀ ਬਸਤਰਾ ਂਿਜੰਨਾ

ਕਾਲਾ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

4 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦ੍ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉਦਾਸ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦਂਦ੍ਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਹਰ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ
ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਵਾਗਂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦਂਦ੍ਦਾ ਹੈ। 5 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਗਂਾ। 6 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਮਾਰ ਝੱਲਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਂਨੂੰ ਪੁਟ੍ਟਵਾ ਲਵਾਗਂਾ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਬੁਕੱਣਗੇ ਤਾ ਂਵੀ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਵਾਗਂਾ। 7 ਮੇਰਾ ਮਾਿਲਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਸਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ
ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ
ਹੋਵਾਗਂਾ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾ।ਂ ਇਸ
ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਸੱਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ
ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਾਗਂੇ। 9 ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਿਸੱਧ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਕੱਪਿੜਆ ਂਵਾਗਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ।

10 ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ
ਕਰਕੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਿਕ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਕ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

11 “ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਗਾ ਂਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲਾ ਂ(ਰੌਸ਼ਨੀਆ)ਂ ਬਾਲਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੋ। ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਹੀ ਅੱਗਾ ਂਅਤੇ
ਮਸ਼ਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰਨ
ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

“ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਹੋ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ
ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਉਹੀ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਿਜਸਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। 2 ਅਬਰਾਹਾਮ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਹ ਵੱਲ
ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਉਹ ਔਰਤ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ
ਇੱਕਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ, ਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਨੇਕਾ ਂਲੋਕ ਉਸਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।”

3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ
ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਮਾਰੂਬਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਰੂਬਲ ਬਾਗ਼
ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੱਖਣੀ ਸੀ ਪਰ
ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਓੱਥੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਦੇ
ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ।

4 “ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ!
ਮੇਰੇ ਿਨਆ◌ਂੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰੌਸ਼ਨੀਆ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਿਕਵੇਂ

ਿਜਉਣਾ ਹੈ।
5 ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਰਸਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਨਰਪੱਖ ਹਾ।ਂ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਆਂ
ਕਰਾਗਂਾ।

ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਹਾਈਤਾ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

6 ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖੋ!
ਹੇਠਾ ਂਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ!

ਅਕਾਸ਼ ਧੂੰਏਁ ਦੇ ਬੱਦਲਾ ਂਵਾਗਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਧਰਤੀ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਵਾਗਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ।
ਮੇਰੀ ਨੇਕੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

7 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਿਜਹੜੇ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ
ਬੁਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ।

8 ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਫ਼ਟੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਵਾਗਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ
ਲੈਣਗੇ।

ਉਹ ਉੱਨ ਵਾਗਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੇਕੀ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗੀ।
ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗੀ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ

9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ (ਸ਼ਕਤੀ) ਜਾਗ ਪਓ!
ਜਾਗ ਪਓ! ਤਕੜੇ ਬਣੋ!

ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ, ਿਜਹਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤਾ ਸੀ,
ਿਜਹਾ ਿਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਮਆ ਂਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ, ਿਜਸਨੇ ਰਹਬ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

10 ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!
ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਂਡੂੰਘ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤੇ ਸੀ!

ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਿਹੱਸੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਪਰਤਨਗੇ।

ਉਹ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਤਾਜ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਿਕਤੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ
ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਿਕਉਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਵੋਁ?
ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਨਸਾਨ ਹਨ-ਉਹ ਘਾਹ ਵਾਗਂ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।”
13 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ!
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵਛਾ ੇਸਨ!

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਦਂੇ ਹੋ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਸੈਲੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਸਦਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਿਜਹੜੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਿਕੱਥੋ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।

14 ਕੈਦ ਿਵੱਚਲੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਸੜਨਗੇ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।

15 “ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਿਰੜਕ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਲਿਹਰਾ ਂਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ”
(ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ।)
16 “ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁਂਨਾ ਿਕ ਤੂੰ ਆਖੇਁ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾ ਂਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਸਾਜਣ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਵਰਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਂ।’”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ

17 ਜਾਗੋ! ਜਾਗੋ!
ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਉੱਠ ਪਵੋ!

ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਇਸੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਵਾਗਂ ਸੀ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ,
ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੀ ਿਲਆ।
18 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦਾ ਆਗੂ

ਨਹੀਂ ਬਿਣਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪੱਬ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਿਣਆ। 19 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦੋ ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ
ਆਈਆ।ਂ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਿਨਂਗ, ਵੱਡੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗ।

ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਿਕਸੇ
ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 20 ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪਏ
ਸਨ। ਉਹ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਵਰਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਿਹਰ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਓਦੋਁ ਤੱਕ ਿਮਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾ ਂਉਹ
ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ।

21 ਗਰੀਬ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਂ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਉਸ ਿਪਆਲੇ
ਕਾਰਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

22 ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਾਿਲਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਜੰਗ
ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ‘ਜ਼ਿਹਰ ਿਪਆਲਾ’ ਖੋਹ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹਟਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ
ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ। 23 ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਚਲ ਿਦਆਗਂੇ!’ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਿਪੱਠ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਵਾਗਂ ਿਲਤਾੜਨ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ
ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ।”
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ਇਸਰਾਏਲ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ

ਜਾਗੋ! ਜਾਗੋ ਸੀਯੋਨ!
ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ! ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫ਼ੜ!

ਪਿਵੱਤਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ।
ਫ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ

ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

2 ਗਰਦ ਨੂੰ ਝਾੜ ਸੁੱਟ! ਆਪਣੀ ਅਦਭੁਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨ ਲੈ!
ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ,
ਤੂੰ ਕੈਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾ ਂਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲੈ

ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੇਰੀ ਧੌਣ ਦੁਆਲੇ ਹਨ!
3 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਿਸਆ ਂਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਚਆ ਿਗਆ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ

ਕਰਾਗਂਾ।”
4 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਿਹਲਾ ਂਿਮਸਰ ਵੱਲ ਰਿਹਣ

ਲਈ ਗਏ-ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿਲਆ। 5 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ! ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਣ
ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਦੇ
ਹਨ।”

6 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਿਗਆਨ ਲੈ ਸੱਕਣ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ
ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

7 ਿਕਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਿਲਆਉਂਿਦਆਂ
ਦੇਖਣਾ ਿਕੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਕੋਲੋਂ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਦਆ ਂਇਹ ਖੁਸ਼ੀ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, “ਸੀਯੋਨ, ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾ!ਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਜਾ ਹੈ।”

8 ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਹੋਕਰੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਿਮਲਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ!

ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੀਯੋਨ ਪਰਤਿਦਆ ਂਦੇਖਦਾ ਹੈ।
9 ਯਰੂਸ਼ਲ਼ਮ, ਤੇਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਭਵਨ ਫ਼ੇਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਮਲਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓਗੇ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ

ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੂਹ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ।
ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣਗੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ

ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਓਬੋਁ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

ਜਾਜਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਨੇ ਉਹ ਵਸਤਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਪਾਸਨਾ ਲਈ
ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਨੇ।

ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਓ।
ਓਸ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਛੂਹੋ ਨਾ ਿਜਹੜੀ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।

12 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦਓਗੇ।
ਪਰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਿਵੱਚ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੁੱਖੀ ਸੇਵਕ

13 “ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ
ਮਹ੍ਹਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ।

14 “ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਨੰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੁੱਖੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋਂ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। 15 ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ
ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ
ਸੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਮਝ
ਿਲਆ ਸੀ।”

ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਿਕਸਨੇ
ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ? ਿਕਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ?

2 ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਵਾਗਂ ਉਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ
ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਢ਼ ਵਾਗਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਦਖਾਈ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ
ਦੇਖਦੇ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਿਜਹੜੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। 3 ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਦਰਦ ਸੀ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਣਦਾ ਸੀ।
ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੰਾ ਆਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਿਦੰਦੇ ਿਕ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ
ਸੱਕਣ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੱਤਾ।

4 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਲੈ ਲਈਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਪਣਾ ਿਲਆ।
ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਅਮਲਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 5 ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆ ਂਬੁਿਰਆਈਆ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਿਮਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਦਲੇ ਕੁਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ
ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਸੀ-ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ-ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਿਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਸਾ।ਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਿਮਲੀ (ਮਾਫ਼ੀ ਿਮਲੀ) ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਾਰਣ। 6 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਂਮੇ ਲੈ
ਿਲਆ।

7 ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ-ਿਜਵੇਂ ਭੇਡ ਿਜ਼ਬਾਹ ਕਰਨ ਿਲਜਾਈ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਲੇਲੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਉੱਨ ਲਾਹੁਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਿਲ੍ਹਆ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। 8 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ-ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਲਾਗ ਹੋ ਕੇ ਿਨਆ ਂਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ
ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਜਉਂਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆਂ
ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 9 ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ।
ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਿਲਆ-ਪਰ
ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ
ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ
ਜੀਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਪੂਿਰਆ ਂਕਰੇਗਾ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 11 ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਤਮੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਿਸੱਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾਲ
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
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“ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਇਸ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਹੱਸਾ ਲਵੇਗਾ
ਿਜਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ
ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਮੁਜਿਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ
ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ
ਹਨ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਘਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ

“ਹੇ ਬਾਝਂ ਔਰਤ, ਖੁਸ਼ ਹੋ!
ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਣੇ।
ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!”

ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੀ ਇੱਕਲੀ ਹੈ,
ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਿਜਹੜੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।”

2 “ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਵੱਡੇਰਾ ਕਰ ਲੈ।
ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌੜੇ ਕਰ ਲੈ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟ।

ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲੈ।
3 ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧੇਁ ਫ਼ੁਲਁੇਗੀ।

ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਅੰਦਰ ਰਿਹਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

4 ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ!
ਤੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗੀ।

ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਿਜਹੜੀ
ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਖੁਿਸਆ ਸੀ।

5 ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਓਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ।

ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ!

6 “ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਵਰਗੀ ਸੈਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੈਂ,

ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਸੀ।
ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਵਰਗੀ ਸੈਂ, ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਿਵਆਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ

ਛੱਡ ਿਗਆ ਸੀ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਸੀ।”

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਬੋੜੇ ਸਮੇਂ
ਲਈ।

ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਿਮਹਰ ਕਰਾਗਂਾ।

8 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਸਾ ਂਤੇ ਬੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪ ਿਗਆ ਸਾ।ਂ
ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਿਮਹਰ ਭਿਰਆ ਸੱਕੂਨ ਦੇਵਾਗਂਾ।”
ਤੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਸੀ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਯਾਦ ਕਰੋ, ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਹੜਾਂ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਮੈਂ ਨੂਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੜਾ ਂਨਾਲ
ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।
ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼

ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ,
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾਗਂਾ।”

10 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ “ਭਾਵੇਂ ਪਰਬਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜੀਆ ਂਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣ।

ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਿਮਹਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਾਗਂਾ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਸਨ।

11 “ਤੂੰ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਗਰੀੇ!
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਗਂ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਉਸਾਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੇਰੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਾਲਾ ਵਰਤਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਗਂਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੁਿਨਆਦ ਰੱਖਾਗਂਾ।

12 ਕਂਧ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪੱਥਰ ਲਾਲ ਹੀਿਰਆ ਂਨਾਲ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕ ਚਮਕਿਦਆ ਂਜਵਾਹਰਾਤਾ ਂਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆ ਂਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਲਈ ਵਰਤਾਗਂਾ।

13 ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ
ਦ੍ਦੇਵੇਗਾ।

ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇਗੀ।
14 ਤੇਰੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇਕੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਭੈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੇਂਗੀ।

ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ।

15 ਮੇਰੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ।
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੂੰ ਉਸ

ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਂਗੀ।
16 “ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਧੌਁਖਣੀ ਚਲਾਉਂਦਾ,

ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿਬਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਿਚਤ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਮੈਂ ‘ਤਬਾਹੀ’ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।

17 “ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਹਿਬਆਰ ਬਨਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ
ਹਿਬਆਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਰ ਹਰ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲੇਗਾ, ਗ਼ਲਤ ਿਸੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਕੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ
ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ!”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

“ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਿਪਆਸੇ ਲੋਕੋ,
ਆਓ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ!

ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ।
ਆਓ, ਖਾਵੋ ਪੀਵੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ!

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵੋ ਪੀਵੋ।
ਭੋਜਨ ਤੇ ਮੈਅ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ!

2 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਓਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਅਸਲੀ ਭੋਜਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਸ ਸ਼ੈਅ ਲਈ ਿਕਉਂ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਵੋਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ

ਕਰੇਗਾ।
3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਰੂਹਾ ਂਿਜਉਂ ਸੱਕਣ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਗਂਾ, ਿਜਹੜਾ
ਸਦਾ-ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ

ਸਦਾ ਲਈ ਉਸਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵਾਗਂਾ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

4 ਮੈਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਵਾਸਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ।
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ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾ ਂਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।”

5 ਇਹ ਕੌਮਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਹਨ,
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦਓਗੇ।

ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ
ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੀਆ ਂਆਉਣਗੀਆ।ਂ

ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਨੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
6 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ।

7 ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦੇ ਿਵੱਚਾਰ ਸੋਚਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਪਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤਦ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ

8 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਾਰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸਿਤਆ ਂਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

9 ਅਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰੇ ਹਨ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ

ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ
10 “ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਰ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਵਂਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਂੂਹਦੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਭਉਂ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ।
ਫ਼ੇਰ ਧਰਤੀ ਪੌਿਦਆ ਂਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੌਦੇ ਿਕਸਾਨਾ ਂਲਈ ਬੀਜ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ।

11 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਿਨਕਲਦੇ ਨੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੇ

ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ

ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ

ਭੇਿਜਆ ਸੀ।
12 “ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਵੋਂਗੇ
ਅਤੇ ਸਾਤਂੀ ਨਾਲ ਪਰਤੋਂਗੇ।

ਪਹਾੜੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ
ਅਤੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚਲੇ ਰੁੱਖ ਤਾਲੀਆ ਂਵਜਾਉਣਗੇ।

13 ਸਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਵੱਧਣ ਫ਼ੁੱਲਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਝਾੜੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਸਨ।
ਓੱਥੇ ਮਿਹਂਦੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਗਣਗੇ, ਿਜੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਸਨ।

ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣਗੀਆ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ

ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਅਨੁਯਾਈ ਬਣਨਗੀਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ,ਂ “ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬੇਲਾਗ
ਹੋਵੋ। ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਜੋ ਸਹੀ ਹਨ! ਿਕਉਂ ਿਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੇਰੀ
ਮੁਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਨੇਕੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ

ਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। 2 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਸਬਾਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ
ਹੋਵੇਗਾ।”

3 ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।” ਇੱਕ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, “ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਵਰਗਾ ਹਾ।ਂ”

4 ਇਨ੍ਹਾ ਂਖੁਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਆਖਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਿਕਉਂ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਖੁਸਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਬਾਤ ਦੇ ਨੇਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲਗਾਵਾਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ! ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖੁਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਿਬਹਤਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਾਮ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜਾ
ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਗੇ।”

6 “ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਆ ਿਮਲਣਗੇ। ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੱਕਣ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰ ਸੱਕਣ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨ
ਲਈ ਆ ਿਮਲਣਗੇ। ਉਹ ਸਬਾਤ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਹਾੜਾ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।” 7 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਬਲੀਆ ਂਅਤੇ
ਦਾਤਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਮੰਦਰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਲਈ ਉਪਾਸਨਾ ਸਥਾਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

8 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਾਿਲਕ, ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੀਆਂ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰੇਗਾ, ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ।”

9 ਜੰਗਲ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰੋ,
ਆਓ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ!

10 ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਹੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਨੇ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਉਹ ਕੁਿਤਆ ਂਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਭੌਁਕਦੇ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੌਂ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।
ਹਾ,ਂ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ।

11 ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਕੁਿਤਆ ਂਵ੍ਵਰਗੇ ਨੇ।
ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ।

ਅਯਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਸਮਾਨ ਹੀ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਹੀ ਭਟਕ

ਗਈਆ ਂਨੇ।
ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।

12 ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ,
“ਮੈਂ ਬੋੜੀ ਿਜਹੀ ਮੈਅ ਪੀਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਬੋੜੀ ਿਜਹੀ ਬੀਅਰ ਪੀਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਪੀਵਾਗਂਾ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਨਹੀਂ

ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਨੇ
ਤੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਗਆ।

ਸਭ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲੇ ਗਏ ਹਨ
ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਉਹ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ
ਸਨ ਿਜਹੜਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

2 ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਆਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਬਸਤਿਰਆ ਂਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਵੇਂ

ਰਹੇ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਜਉਣ।
3 “ਜਾਦੂਗਰਨੀਆ ਂਦੇ ਬਿਚਓ ਇੱਥੇ ਆਓ।
ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਿਵਭਚਾਰ ਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ
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ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾ ਂਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕਾਮ ਲਈ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਓ!
4 ਤੁਸੀਂ ਬਦ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਿਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਭਾ ਂਕੱਢਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਿਵਦ੍ਰੋਹੀ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ।

5 ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਪਬਰੀਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ।

6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੂਲੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਮੈਅ ਿਛੜਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਪੱਥਰ ਹੀ ਿਮਲਦੇ
ਨੇ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ! ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ।

7 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆਂ
ਅਤੇ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਪਰ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਹੋ।

8 ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਬਸਤਿਰਆ ਂਅੰਦਰ ਲੇਟ ਜਾਦਂੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਗਨ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਛੁਪਾਦਂੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆ ਂਨੇ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ
ਅਤੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਦੇ ਰੱਖਿਨਆ ਂਓਹਲੇ ਛੁਪਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਜਾਦਂੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।

9 ਤੁਸੀਂ ਮੋਲਕ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲਈ
ਅਤਰ-ਫ਼ੁਲੇਲਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਅੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਿਸ਼ਓਲ ਤੀਕ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

10 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਕੱਦੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਲੀ ਸੀ,
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮਾਣੀਆ ਂਸਨ।

11 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!

ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ?
ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਸੀ?

ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਿਕਉਂ ਬੋਿਲਆ?
ਦੇਖੋ, ਚੁੱਪ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਮੈਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ-ਤੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ।

12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਨੇਕ ਕੰਮਾ’ਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਧਾਰਿਮਕ ਗੱਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ ਸਾ,ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ,

ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਬੇਕਾਰ ਨੇ!
13 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ

ਦੁਆਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕੀਤੇ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਦਓ।

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਲਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰੇਗਾ।

ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੇਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ

14 ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ! ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ!
ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ!

15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਉੱਿਠਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਿਨਮਾਣੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਿਵੱਚ ਿਨਮਾਣੇ
ਹਨ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਅੰਦਰ ਉਦਾਸ ਨੇ।
16 ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ।

ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਿਰਹਾ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੂਹ ਮਰ
ਜਾਵੇਗੀ,

ਉਹ ਜੀਵਨ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
17 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ,
ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰਾ ਰੋਹ ਜਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ।
ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹਰਵਾਨ ਸਾ।ਂ

ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਉਧਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਿਜੱਧਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ।

18 ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਲਆ ਿਜੱਧਰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਗਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਬਦ ਆਖਾਗਂਾ।

ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
19 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਸ਼ਬਦ ‘ਅਮਨ’ ਿਸੱਖਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ

ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰਾਗਂਾ!”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਨੇ।

20 ਪਰ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਗੁਸੈਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸ਼ਾਤਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੇ।

ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਗਂ ਗਾਰੇ ਨੂੰ ਿਰੜਕਦੇ ਨੇ।

21 ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਵੱਸ਼ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ

ਿਜਂਨੀ ਉੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋ! ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕੋ
ਨਾ।

ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਰੋ।
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

2 ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਸਿਤਆ ਂਨੂੰ ਿਸਖਣ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ

ਕੌਮ ਹੋਣ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
3 ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ

ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦੇ?”
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ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਖਾਸ ਮੌਿਕਆ ਂਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਅਤੇ
ਤਸੀਹੇ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ। 4 ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਰੋਟੀ
ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ
ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। 5 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਖਾਸ ਮੌਿਕਆ ਂਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ
ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਿਦੰਿਦਆ ਂਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ?ਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਲੋਕ ਮੁਰਦਾ ਪੌਿਦਆ ਂਵਾਗਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ਮ ਦੇ
ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਲੋਕ ਰਾਖ ਉੱਤੇ
ਬੈਠ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਮੌਿਕਆ ਂਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?

6 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖਾਸ ਿਦਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ-ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਦਹਾੜਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਿਦਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ
ਮਾਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਿਦਹਾੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਮੋਿਢਆ ਂਤੋਂ ਭਾਰ ਲਾਹ ਿਦਓ। 7 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਸਾਝਂਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਿਜਸ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ-
ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਿਦਓ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੋ ਨਾ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ।”

8 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਿਜਵੇਂ
ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਲੋਅ ਚਮਕਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ
ਨੇਕੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਆਵੇਗੀ। 9 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਦ੍ਦੋਗੇ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ, “ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ”

ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਸੀਬਤਾ ਂਅਤੇ ਬੋਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਟ੍ਟ ਜਾਓ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਧਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਪੂਰੀਆਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਚਮਕੇਗੀ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਖਰ ਦੁਿਪਹਰੇ ਦੀ
ਧੁੱਪ ਵਾਗਂ ਚਮਕੋਗੇ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਤਾਕਤ
ਭਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਗ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਝਰਨੇ ਵਾਗਂ ਹੋਵੋਗੇ ਿਜੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

12 ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਹਰ
ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀਆ ਂਬੁਿਨਆਦਾ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ
ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ, “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਕੰਧਾ ਂਦੀ
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਰਾਹਾ ਂਅਤੇ
ਮਕਾਨਾ ਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

13 ਇਹ ਗੱਲ ਓਦੋਁ ਵਾਪਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਾਤ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦਓਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਓਦੋਁ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਖਾਸ ਿਦਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਿਦਓਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਬਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਿਦਨ ਆਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਖਾਸ ਿਦਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ
ਦਾ ਆਦਰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਂਆਖ ਕੇ ਕਰੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਕਰਦੇ ਹੋ। 14 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੀ
ਮਲਕੀਅਤ ਸਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਨੇ।

ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਦੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਸਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ। 2 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ

ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ। 3 ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਪਾਕ ਹਨ: ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰਂਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਉਂਗਲਾ ਂਪਾਪ ਨਾਲ ਿਲਬੜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਝੂਠ
ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। 4 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ
ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਝੂਠੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਹਨ ਅਤੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 5 ਉਹ (ਬਦੀ ਵਾਗਂ) ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪਾ ਂਦੇ
ਅੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਸੇਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਡਾ ਖਾ ਲਵੋ ਤਾਂ
ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋਂੜੋਗੇ ਤਾ ਂਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ ਸੱਪ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਵੇਗਾ।

ਉਹ ਝੂਠ, ਿਜਹੜੇ ਝੂਠ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਮਕੱੜੀ ਦੇ ਜਾਿਲਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ। 6

ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਕੱੜੀ ਜਾਲਾ ਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸੱਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਲਾ ਂਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਜ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ
ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 7 ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਦੀ
ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਹਨ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੰਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਦਂਗਾ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜੀਵਨ-ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਉਹ ਲੋਕ ਅਮਨ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਿਨਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛਲ ਕਪਟ ਵਾਲੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਪ ਮੁਸੀਬਤ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ

9 ਸਾਰੀ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਿਸਰਫ਼ ਹਨੇਰਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਹਨੇਰਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।

10 ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੰਿਦਆ ਂਵਰਗੇ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੰਧਾ ਂਨਾਲ ਅੰਿਨ੍ਹਆ ਂਵਾਗਂ ਠੋਕਰਾ ਂਖਾਦਂੇ ਹਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਿਡੱਗਦੇ-ਢਿਹਂਦੇ ਿਫ਼ਰਦੇ ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ।
ਿਦਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ।
ਦੁਿਪਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਿਦਆ ਂਵਾਗਂ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾ।ਂ

11 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾ,ਂ
ਅਸੀਂ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਿਰੱਛਾ ਂਵਾਗਂ ਉਦਾਸ ਅਵਾਜ਼ਾ ਂਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।

12 ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕਈ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।

ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾ।ਂ

13 ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਬਦੀ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਈਆ ਂਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨੇ।

ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ
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ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ
14 ਇਨਸਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਗਲੀਆ ਂਅੰਦਰ ਿਡੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।

15 ਸੱਚਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟੇ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਿਖਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਿਗਆ।

16 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਸੱਿਕਆ ਿਜਹੜਾ ਖਲੋ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ

ਲਈ ਬੋਲ ਸੱਕੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਵਰਤੀ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ।

17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾਬਕਤ,

ਮੁਕਤ ਦਾ ਟੋਪ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਪਆਰ ਦਾ ਕੋਟ ਪਿਹਨ ਿਲਆ।

18 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ।

19 ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ।
ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ
ਵਗਾਇਆ ਹੋਇਆ,

ਤੇਜ਼ ਵਗਦਾ ਦਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
20 ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਸੀਯੋਨ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇਗਾ।
ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਨ।
21 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਕਰਾਗਂਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਸਂਗ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਤੇ ਸਦਾ
ਲਈ ਰਿਹਣਗੇ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ

“ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੇਰੇ ਨੂਰ, ਉੱਠ।
ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰ (ਯਹੋਵਾਹ) ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ।

2 ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਜਆ
ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੰਧਕਾਰ ਅੰਦਰ ਨੇ।

ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਤਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

3 ਕੌਮਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨੂਰ ਵੱਲ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ
ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਨਣ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ।

4 ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ।
ਦੇਖੋ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।

ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਿਡਓ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਧੀਆ ਂਆ ਰਹੀਆ ਂਨੇ।

5 “ਇਹ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੇਗਾ।
ਤੇ ਓਸ ਵੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆ ਂਿਚਹਿਰਆ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ

ਨਾਲ ਚਮਕਿਦਆ ਂਦੇਖੋਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਭੈਭੀਤ ਹੋਵੋਂਗੇ ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇਿਜਤ ਹੋਵੋਂਗੇ!
ਸਮੁੰਦਰੋ ਪਾਰ ਦੀਆ ਂਸਮੂਹ ਦੌਲਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆਂ

ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

ਕੌਮਾ ਂਦੀਆ ਂਦੌਲਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ
6 ਿਮਦਯਾਨ ਅਤੇ ਏਫਾਹ ਤੋਂ ਊਠਾ ਂਦੇ ਝੁਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ।
ਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਊਠਾ ਂਦੀਆ ਂਲੰਮੀਆ ਂਕਤਾਰਾ ਂਆਉਣਗੀਆ।ਂ

ਉਹ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆ ਂਿਲਆਉਣਗੇ।
ਲੋਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ।

7 ਲੋਕ ਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ
ਦੇਵਣਗੇ।

ਉਹ ਨਬਾਯੋਬ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਂਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂਗੇ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਦਭੁਤ ਮੰਦਰ ਨੂੰ
ਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।

8 ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖੋ!
ਉਹ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬੱਦਲ

ਲੰਘਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਅਲ੍ਹਿਣਆ ਂਵੱਲ ਪਰਤਦੀਆ ਂਘੁੱਗੀ ਵਾਗਂ ਹਨ।

9 ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨੇ।

ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਨੇ।

ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਾਦਂੀ

ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਿਲਆਉਣਗੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।

10 ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁੜਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਉਸਾਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।

“ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਦੇਵਾਗਂਾ।

11 ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰਿਹਣਗੇ।
ਉਹ ਿਦਨ ਜਾ ਂਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

12 ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾ ਂਰਾਜਧਾਨੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,
ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

13 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਬਾਨੋਨ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ
ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਲ੍ਹ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਚਨਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਸਰੂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲੈ ਕੇ

ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਰੁੱਖ, ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਸੁੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਸਥਾਨ ਮੇਰੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਿਦਆਗਂਾ।

14 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਗੇ।

ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ,
ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾ ਂਉੱਤੇ ਝੁਕਣਗੇ।

ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ’
‘ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਦਾ ਸੀਯੋਨ ਬੁਲਾਉਣਗੇ।’”

15 “ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਵੋਂਗੇ।
ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ।
ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋ।

16 ਕੌਮਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਗੀਆ ਂਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ

ਹੈ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਿਜਆ ਂਦੀਆ ਂਦੌਲਤਾ ਂਪੀਵੋਂਗੇ।
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ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਂਗੇ ਿਕ ਇਹ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

17 “ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਪੱਤਲ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਹਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਦਂੀ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦਆਗਂਾ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨਗੇ।

18 ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਿਹੰਸਾ ਦੀਆ ਂਖਬਰਾ ਂਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ
ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ

ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਨੂੰ ‘ਮੁਕਤੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦਓਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਾ ਂਦਾ ਨਾਮ ‘ਉਸਤਤ’ ਰੱਖੋਂਗੇ।

19 “ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਫ਼ੇਰ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਚੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ।

20 ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਪੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਨ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

21 “ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇਕ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਧਰਤੀ ਿਮਲੇਗੀ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।
ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਪੌਦਾ ਹਨ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।

22 ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਿਰਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਢੁਕਵਾ ਂਸਮਾ ਂਹੋਵੇਗਾ,ਂ
ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

“ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ

ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੀਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। 2

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਦੋਂ
ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਦਰਸਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਿਕ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਉਦਾਸ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੱਬੇ ਉੱਤੋਂ ਰਾਖ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ
ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਦਾਸੀ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ
ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਗਮ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ
ਿਦਆਗਂਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ
‘ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਪੌਦਾ।’

4 “ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਫ਼ੇਰ ਉਸਾਰੇ
ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਵਾ ਂਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾ ਂਤੀਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ
ਜਾਦਂੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

5 “ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਬਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗਾਂ
ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕ!’
‘ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ।’ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੌਲਤਾ ਂਿਮਲਣਗੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆਂ
ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਸਮੂਹ ਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਾਿਸਲ
ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ।

7 “ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ
ਵੱਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲੇਗੀ ਿਜਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। 8

ਇਹ ਇਉਂ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਧਨ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਕਰਾਗਂਾ। 9 ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ। ਹਰ
ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦੇਖੇਗਾ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

10 “ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪੁਆਏ।
ਇਹ ਬਸਤਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ

ਉੱਤੇ ਪਿਹਨਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੋਟ ਪਿਹਨਾਇਆ।
ਇਹ ਕੋਟ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਸਤਰਾ ਂਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ

ਪਿਹਨਦੀ ਹੈ।
11 ਧਰਤੀ ਪੌਿਦਆ ਂਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕੀ ਬਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਉਗਾਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਅੰਦਰ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਉਗਾਵੇਗਾ।”

ਨਵਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ: ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਗਰੀ

“ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲਣੋ ਨਹੀਂ ਹਟਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਨੇਕੀ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਗਂ ਨਾ ਚਮਕ
ਪਵੇ।

ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਲਾਟ ਵਾਗਂ ਬਲ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦੀ।

2 ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੇਰੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੀਆ।ਂ
ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਫ਼ੇਰ ਨਵਾ ਂਹੋਵੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਖੁਦ ਉਹ ਨਵਾ ਂਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
3 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।
ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ਿੜਆ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।

4 ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ’ ਨਹੀਂ
ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ‘ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ
ਸੀ’ ਨਹੀਂ ਸਦ੍ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੈਨੂੰ ‘ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ’ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ’ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

5 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਭਰੂ ਿਕਸੇ ਮੁਿਟਆਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ-ਨਵੇਲੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।”

6 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੈਂ ਪਿਹਰੇਦਾਰ (ਨਬੀ) ਤੇਰੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਿਬਠਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ
ਉਹ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਿਦਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ।

ਰਾਿਖਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੋ ਨਾ ਹਟੋ।

7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਅਵੱਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ

ਬਣਾਉਂਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਡਆਉਣ।
8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਰੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ

ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਅ ਨਹੀਂ

ਖੋਣਗੇ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।
9 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ

ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ।
ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਗੂਰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀ ਮੈਅ ਪੀਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੇਰੀ ਪਿਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ”

10 ਦਰਾ ਂਬਾਣੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ!
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰਸਤਾ ਿਦਓ!

ਸੜਕ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੋ!
ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਂਕਰ-ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਿਦਓ!

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਲਈ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰੋ!
11 ਸੁਣੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ
ਦੇਸ਼ਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ:

“ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦਓ,
ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

12 ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੇ “ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ”,
ਅਤੇ “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ” ਸੱਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ “ਨਗਰੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ”,
“ਨਗਰੀ, ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ” ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਦੋਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਉਹ ਬਸਾਰਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰਂਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਦਸਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ

ਬੋਲਦਾ ਹਾ।ਂ”
2 “ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤਰ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਿਕਉਂ ਨੇ?
ਉਹ ਬਸਤਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਅੰਗੂਰਾ ਂਨੂੰ ਮੈਅ ਬਨਾਉਣ ਲਈ

ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ।”
3 ਉਹ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਵਾਈਨਪ੍ਰੈਸ ਅੰਦਰ ਤੁਿਰਆ ਹਾ।ਂ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮੈਂ ਨਰਾਜ਼ ਸਾ ਂਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਿਰਹਾ।
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦਾ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਉੱਤੇ ਡੁਿਲ੍ਹਆ।

ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹਨ।
4 ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾ ਂਚੁਿਣਆ।

ਹੁਣ ਮੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

5 ਮੈਂ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਿਦਿਸਆ।

ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾ ਂਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ।
ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਿਦੱਤਾ।

6 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਸਾ,ਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਿਰਹਾ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੈਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਲਹੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ

ਡੋਿਲ੍ਹਆ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਿਰਹਾ ਹੈ

7 ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਗਂਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਗਂਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦੱਤੀਆ!ਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਇਆ ਦਰਸਾਈ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਬੱਚੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ।

9 ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਸਨ,
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਦੂਤ ਭੇਿਜਆ।

ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਲੈ ਿਗਆ।
ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।

10 ਪਰ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਿਗਆ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲਿੜਆ।

11 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਯਾਦ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੋ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਜੜੀਆ ਂਦਾ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਿਕੱਥੋ ਹੈ,
ਉਹ ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫ਼ੜਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸੱਕਣ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕੀ ਿਬਨਾ ਡੋਲੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਿਜਵੇਂ ਘੋੜਾ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ।

14 ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਿਡੱਗਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਿਡੱਗੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨੇ, ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਵੱਲ ਅਗਵਾਈ
ਕੀਤੀ।

ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਇਹੀ ਢੰਗ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ

ਕੀਤੀ।
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਬਣਾ

ਿਲਆ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ

15 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖੋ।
ਦੇਖੋ ਿਕ ਹੁਣ ਿਕਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਨੇ!

ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੂਹੜਾ ਿਪਆਰ ਿਕੱਥੋ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੰਮ ਿਕੱਥੋ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ?
ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਿਕੱਥੋ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਮਹਰ ਭਰੇ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਕੱਥੋ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ?
16 ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਹੋ!
ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਇਸਰਾਏਲ (ਯਾਕੂਬ) ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਿਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।

17 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਿਕਉਂ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੋਂ?
ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਕਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਓ!
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ

ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ!
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇ।

18 ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਸਰਫ ਬੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ

ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਿਮਿਧਆ ਹੈ।
19 ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਰਗੇ ਸਾ।ਂ
ਜੇ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਚੀਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੰਦੇ

ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਦਂੇ, ਫ਼ੇਰ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਬਦਲ ਜਾਦਂੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਬਤ ਿਪਘਲ ਜਾਦਂੇ।

2 ਪਰਬਤ ਬਲਦੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਵਾਗਂ ਲ-ਲਟ ਕਰਕੇ ਬਲਦੇ ਨੇ।
ਿਜਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗੀ ਹੋਵੇ ਪਰਬਤ ਉਬਲਦੇ ਨੇ।

ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਦਂੇ।
ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਦੀਆ,ਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆ।ਂ

3 ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੈ-ਦਾਇੱਕ ਕਰਨੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਸੀ,

ਪਰਬਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਪਘਲ ਗਏ।
4 ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆ ਂਜੋ ਗੱਲਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਖੀਆ।ਂ

ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਲੋਕ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨ,
ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋਂਗੇ।

5 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਸੰਗ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ

ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਬਚਾਗਂੇ?

6 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਹਾ।ਂ
ਸਾਡੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੋਦੜੇ ਵਰਗੇ

ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਪਿਤਆ ਂਵ੍ਵਰਗੇ ਹਾ।ਂ
ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਵਾਗਂ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।

7 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਲਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾ।ਂ

8 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਿਮੱਟੀ ਵਾਗਂ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਂੁਭਕਾਰ ਹੋ।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾ ਂਨੇ ਸਾਿਜਆ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਰਹੋ!
ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਦਾ ਲਈ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ!

ਿਮਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ!
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹਾ।ਂ

10 ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਸੱਖਣੇ ਨੇ।
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਹੁਣ ਮਾਰੂਬਲ ਵਾਗਂ ਨੇ।

ਸੀਯੋਨ ਮਾਰੂਬਲ ਹੈ!
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤਬਾਹ ਹੈ!

11 ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ।
ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਿਕੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਸੜ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆ ਂਨੇ।

12 ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਰੱਖਣਗੀਆ?ਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੋਁਗੇ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਓਗੇ?

ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਗੇ

ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਹਾ!ਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ!ਂ’

2 “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸਾ ਂਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਾ ਂਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਵੱਲ ਆਉਣ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹ੍ਹੜਾ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
3 ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਸਾ ਿਦਵਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬਾਗਾ ਂਅੰਦਰ ਧੂਫ਼ਾਂ
ਬੁਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 4 ਉਹ ਲੋਕ ਕਬਰਾ ਂਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ
ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਂਨਾਲ
ਰਿਹੰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਦਂੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਛੁਰੀ ਕਾਟਂੇ ਸੜੇ ਹੋਏ
ਮਾਸ ਨਾਲ ਿਲਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 5 ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ‘ਮੇਰੇ
ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣਾ! ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਹਣਾ
ਨਹੀਂ!’ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਧੂਏਂ ਵਾਗਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅੱਗ ਹਰ ਸਮੇਂ
ਬਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ

6 “ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਬੱਲ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਬੱਲ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਸ਼ਾਤਂ ਨਹੀਂ
ਹੋਵਾਗਂਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਇਹ ਿਬੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਿਬੱਲ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਾਗਂਾ। 7 ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਾਪ
ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਧੂਫ਼ਾ ਂਧੁਖਾਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਹਾੜੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ। ਿਜਸਦੇ ਉਹ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਨ।”

8 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਰਾ ਂਿਵੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ
ਨਚੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਗੂਰਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਅੰਗੂਰਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨਾਲ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। 9 ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ (ਇਸਰਾਏਲ) ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਰੱਖ ਲਵਾਗਂਾ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ
ਓੱਥੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਓੱਥੇ ਰਿਹਣਗੇ। 10
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ਫੇਰ ਸ਼ਾਰੋਨ ਵਾਦੀ ਭੇਡਾ ਂਲਈ ਚਾਰਗਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਕੋਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੇ
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾ ਂਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

11 “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਿਮਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸਮਤ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਦੇਵੀ, ਹੋਣੀ, ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ। 12 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਨਆਂ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ
ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਓਹੋ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।”

13 ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਿਲਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ,ਂ
“ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਖਾਣਗੇ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕ, ਭੁੱਖੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਪੀਣਗੇ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕ, ਿਪਆਸੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।

14 ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕ, ਰੋਵੋਗੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ।

ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਗੇ।

15 ਮੇਰੇ ਸੇਵਕਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ।”
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾ ਂਨਾਲ ਸੱਦੇਗਾ।

16 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਸਾ ਂਮੰਗਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸਾ ਂਮੰਗਣਗੇ।

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆ ਂਸੌਹਾ ਂਖਾਦਂੇ ਹਨ
ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਸੌਹਾ ਂਖਾਣਗੇ।

ਿਕਉਂਿਕ ਅਤੀਤ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”

ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ

17 “ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਸਾਜਾਗਂਾ।
ਲੋਕੀ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

18 ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ।
ਿਕਉਂ? ਉਸ ਕਾਰਣ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਜਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਣਾਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਲੋਕ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।

19 “ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਗਂਾ।

ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਰੋਣਾ
ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

20 ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਜਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਰਿਹੰਦਾ।

ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।
ਹਰ ਬੱਚਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੀਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੁਢ੍ਢਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ

ਜੀਵੇਗਾ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ 100 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੱਕ ਿਜਉਂਦਾ, ਜਵਾਨ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ 100 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੀਕ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ,

ਉਹ ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
21 “ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਓੱਥੇ

ਰਹੇਗਾ।

ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬਾਗ਼ ਦੇ
ਅੰਗੂਰ ਖਾਵੇਗਾ।

22 ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਿਜਹਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਬੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ, ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਲ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਖਾਵੇ।
ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਰੁੱਖਾ ਂਿਜੰਨੀ ਉਮਰ ਿਜਉਣਗੇ।
ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮਾਨਣਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਬਨਾਉਣਗੇ।

23 ਔਰਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਿਸਰਫ਼ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਂਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾ ਂਨਹੀਂ
ਸਿਹਣਗੀਆ,ਂ

ਔਰਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ ਂਿਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੁਭਾਗੇ ਹੋਣਗੇ।
24 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂਜਾਣ ਲਵਾਗਂਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ।

25 ਬਿਘਆੜ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਇਕੱਠੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ੇਰ ਬਲਦ ਦੇ ਸੰਗ ਘਾਹ-ਫ਼ੂਸ ਖਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸੱਪ ਧੂੜ ਖਾਵੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਜਾ ਂਤਬਾਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਮੂਹ ਕੌਮਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ

ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਅਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਨੇ।
ਧਰਤੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਿਟਕਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ?
ਨਹੀਂ! ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾ ਂਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੋ?
ਨਹੀਂ! ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦੇ!

2 ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ
ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਜੀਆ ਂਨੇ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

“ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਿਕਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾ?ਂ
ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਨ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ।

3 ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਲੀ ਲਈ ਬਲਦਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਬਲੀ ਲਈ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕੁਿਤਆ ਂਦ੍ਦੀਆ ਂਵੀ

ਗਰਦਨਾ ਂਤੋਂੜਦੇ ਨੇ!
ਉਹ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸੂਰਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ

ਨੇ।
ਉਹ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਿਨਕੰਮੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ

ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਭਆਨਕ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।

4 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਚਲਾਕੀਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਹੈ!
ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ

ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਨੇ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਆਖੀਆ ਂਸਨ ਿਕ ਮੰਦੀਆਂ
ਨੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।”
5 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ,
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਨੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ,
“ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂੇ,
ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਗਂੇ।’
ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।”

ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਮ

6 ਸੁਣੋ! ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ
ਸ਼ੋਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਓਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।

7 “ਕੋਈ ਔਰਤ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵ ਜਨਮੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਜੰਮਣ ਪੀੜਾ ਂਅਨੁਭਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ
ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਸਰਿਦਆ ਂਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ
ਅਿਜਹੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਿਜਹੜੀ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ ਨੂੰ
ਪਿਹਲਾ ਂਜਨਮ ਪੀੜਾ ਂਵਾਗਂ ਦਰਦ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ-ਂਨ੍ਨਵੀਁ ਕੌਮ-ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। 9 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ
ਨਵਾ ਂਜੰਮਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਂਪੀੜਾ ਂਨਹੀਂ ਿਦਆਗਂਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ
ਪੀੜਾ ਂਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਗਂਾ।”
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ।

10 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਖੁਸ਼ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋ!

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ, ਉਦਾਸ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਨੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
11 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇਗੀ
ਿਜਵੇਂ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ “ਦੁੱਧ” ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਂਤੁਸਟ ਕਰੇਗਾ!
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਪੀਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਣੋਗੇ ਸ਼ਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਮਨ।
ਇਹ ਅਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਗਦੇ ਦਿਰਆ ਵਾਗਂ ਆਵੇਗਾ।

ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੀ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਆਵੇਗੀ।
ਉਹ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਵਾਗਂ ਆਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਵ੍ਵਰਗੇ ਹੋਵੋਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਵੋਗੇ ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਰੱਖਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡਆ ਂਦੇ ਝੂਟੇ ਿਦਆਗਂਾ।

13 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਮਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੱਕੂਨ ਦੇਵਾਗਂਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ!”

14 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਖੋਂਗੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਣੋਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਘਾਹ ਵਾਗਂ ਉਗ੍ਗੋਁਗੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ,
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।

15 ਦੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਗ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਿਮੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਬਦਲਾ ਂਸੰਗ ਆ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗ ਦੀਆ ਂਲਾਟਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।
16 ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ

ਦੇਵੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
17 ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬਾਗ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ

ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ
ਬਾਗ਼ਾ ਂਅੰਦਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਪਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। “ਉਹ ਲੋਕ ਸੂਰਾਂ
ਚੂਿਹਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਮਾਸ ਖਾਦਂੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” (ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ)

18 “ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਅਤੇ ਕਰਨੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ। ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। 19 ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਿਦਆਗਂਾ-ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਚਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕਨਾ ਂਨੂੰ ਤਰਸ਼ੀਸ਼, ਪੂਲ, ਲੂਦ
(ਿਨਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾ ਂਦਾ ਦੇਸ) ਤੂਬਕ, ਯਾਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਵੱਲ
ਭੇਜਾਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਇਸ ਲਈ
ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। 20 ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਘੋਿੜਆ,ਂ ਖੋਿਤਆ,ਂ ਊਠਾ ਂਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰੱਥਾ ਂਅਤੇ
ਬਘ੍ਘੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸਾਫ਼ ਬਰਤਨਾ ਂਿਵੱਚ ਲੈ
ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 21 ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਵਜੋਂ
ਚੁਣਾਗਂਾ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ!ਂ

ਨਵਾ ਂਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ

22 “ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਂਸਾਜਾਗਂਾ-ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ
ਧਰਤੀ ਸਾਜਾਗਂਾ (ਿਜਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ) ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ। 23 ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ।

24 “ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਦੇਖਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀੜੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ-ਅਤੇ ਕੀੜੇ
ਕਦੇ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਅੱਗਾ ਂਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਬੁਝਣਗੀਆ।ਂ”
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ਿਯਰਿਮਯਾਹ

ਇਹ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨਾ ਂਦੇ
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਉਸ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਅਨਾਬੋਬ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ

ਸ਼ਿਹਰ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੈ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਆਮੋਨ ਨਾਂ
ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨਾਲ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਯਹੋਯਾਕੀਮ
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ
ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਿਗਆਰਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ
ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ

4 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ
ਸੀ:

5 “ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਸਾਿਜਆ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾ।ਂ

ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੋਣ, ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਲਈ ਨਬੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
6 ਫ਼ੇਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀ,

ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹਾ।ਂ”
7 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,

“ਇਹ ਨਾ ਆਖ, ‘ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹਾ।ਂ’
ਤੈਨੂੰ ਓੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਭੇਜਾ।ਂ
ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲਈ ਆਖਦਾ

ਹਾ।ਂ
8 ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਾਗਂਾ।”

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।
9 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੱਧਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੁਿਹਆ। ਅਤੇ

ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
10 ਅੱਜ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਰਾਜਾ ਂਉੱਪਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਉਖਾੜ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਢਾਹ ਦੇਵੇਂਗਾ।

ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।
ਤੂੰ ਉਸਾਰੇਁਗਾ ਅਤੇ ਉਗਾਵੇਂਗਾ।”

ਦੋ ਦਰਸ਼ਨ

11 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ:
“ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ?”

ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਬਾਦਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਦੇਖ
ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ”

12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੱਕ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਐਲਾਿਨਆ ਸੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।”

13 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ਼ੇਰ ਆਇਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ
ਸੀ: “ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ?”

ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਬਰਤਨ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਬਰਤਨ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਟੇਢਾ ਹੈ।”

14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਆਫ਼ਤ
ਆਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵਾਪਰੇਗੀ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ।
15 ਬੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਹੀ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾਗਂਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

“ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਲਕਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਆਵਣਗੇ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦਰਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਸਬਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ
ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ।

16 ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਿਨਆ ਂਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਗਂਾ, ਇਹ
ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ

ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ

ਘਿੜਆ ਸੀ।
17 “ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾ।
ਖਲੋ ਜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ।

ਜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਵੇਂਗਾ
ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰਣ ਿਦਆਗਂਾ।

18 ਿਜੱਥੇ ਤੀਕ ਮੇਰਾ ਸਂਬਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਗਂ ਬਣਾ
ਿਦਆਗਂਾ,

ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਠ੍ਠ ਵਾਗਂ, ਇੱਕ ਤਾਬਂੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਗਂ।
ਤੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਿਜਆ,ਂ ਆਗੂਆ,ਂ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਖਲੋ ਸੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਂਗਾ।

19 ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨਗੇ
ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਣਗੇ।

ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ।”

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।

ਯਹੂਦਾਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਹ ਸੀ: 2 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖ:

“ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ।
ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁਿਟਆਰ ਵਹੁਟੀ ਵਾਗਂ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਿਗਆ।

ਤੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ
ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਿਹਆ ਿਗਆ ਸੀ।

3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸੁਗਾਤ ਵਾਗਂ ਸਨ।
ਉਹ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲ ਵਰਗੇ ਸਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੋਿੜਆ ਿਗਆ ਸੀ।
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ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
4 ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹੋ, ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।

5 ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਲੱਗਾ
ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਿਨਕੰਮੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਿਨਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ।

6 ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਇਹ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ,
‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆਦਂਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪਬਰੀਲੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੇ।
ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ,
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਿਕੱਥੋ ਹੈ?’”

7 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਲਆਦਂਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਸਨ।

ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾ ਂਖਾ ਸੱਕੋ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਓੱਥੇ ਉਗਦੀਆ ਂਹਨ।

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਨਾਪਾਕ’ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਦੱਤੀ
ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।

8 “ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਿਛਆ,
‘ਯਹੋਵਾਹ ਿਕੱਥੋ ਹੈ?’

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ।

ਨਬੀ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਿਨਕੰਮੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।”

9 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵਾਗਂਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਿਤਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਿਦਆਗਂਾ।

10 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਿਕੱਤੀਮ ਦੇ ਟਾਪੂਆ ਂਵੱਲ ਜਾਓ।
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜੋ।

ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ।
ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

11 ਕੀ ਿਕਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਛੱਡੀ
ਹੈ,

ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਨਵੇਂ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸੱਕਣ,
ਿਜਹੜੇ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪਮਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਿਜਹੜੇ ਿਬਲਕੁਲ ਿਨਕੰਮੇ ਹਨ।

12 “ਅਕਾਸ਼ੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਉੱਤੇ ਸਦਮਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਵਾਪਰੀਆਂ
ਹਨ।

ਮਹਾ ਂਭੈ ਨਾਲ ਕੰਬ ਜਾਵੋ!”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

13 “ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੋ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਜੀਵ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੌਦ ਖੋਦ ਲੇ ਨੇ।

ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਵੱਲ ਚੱਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੌਦ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ
ਨੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੌਦਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸੱਕਦਾ।
14 “ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ?
ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਿਜਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਜੰਿਮਆ ਸੀ?

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਦੌਲਤ ਿਕਉਂ ਲੁੱਟੀ?
15 ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ (ਦੁਸ਼ਮਣ) ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਦਹਾੜਦੇ ਨੇ।
ਸ਼ੇਰ ਗੁਰਾਦਂੇ ਨੇ।

ਸ਼ੇਰਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ।

16 ਮੇਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਤਹਪਨੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਭੰਨ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

17 ਇਸ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ!
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ

ਸੀ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।

18 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ,
ਕੀ ਿਮਸਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ?
ਕੀ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ?

ਨਹੀਂ! ਕੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ?
ਕੀ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ? ਨਹੀਂ!

19 ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ,ਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਾਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਿਮਲੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਿਸੱਖਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ! ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਮੁਖ
ਮੋੜਨਾ ਿਕੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹੈ।

ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

20 “ਯਹੂਦਾਹ, ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾ ਂਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹ
ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ।

ਤੂੰ ਰੱਸੇ ਤੋੜ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ!’

ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਹਰ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

21 ਯਹੂਦਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਸ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਵਾਗਂ ਬੀਿਜਆ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਵਰਗੇ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਵੇਲ ਿਕਵੇਂ ਬਣ
ਗਏ ਿਜਹੜੀ ਮੰਦੇ ਫ਼ਲ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ?

22 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋਁ,
ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਸਾਬਣ ਵਰਤ ਲਵੋਁ,

ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਖ ਲਵਾਗਂਾ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

23 “ਯਹੂਦਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ,
‘ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਬਆਲ ਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?’

ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚ ਜੋ ਤੂੰ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।
ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਊਠਣੀ ਵਰਗਾ ਹੈਂ
ਿਜਹੜੀ ਇੱਕ ਥਾ ਂਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾ ਂਵੱਲ ਭੱਜਦੀ ਹੈ।

24 ਤੂੰ ਉਸ ਅਵਾਰਾ ਗਧੇ ਵਰਗਾ ਹੈਂ ਿਜਹੜਾ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਲ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ

ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਗਧਾ, ਿਜਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ

ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

25 ਯਹੂਦਾਹ, ਬੁੱਤਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਛੱਡ ਦੇ!
ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਿਪਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ,

ਪਰ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ, ‘ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸੱਕਦਾ!
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ’
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26 “ਚੋਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਨ, ਰਾਜੇ
ਅਤੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਨ, ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਬੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਨ।

27 ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਨੇ!
ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈਂ।’

ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।’

ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਪਠ੍ਠਾ ਕਰ ਲਈਆ ਂਨੇ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ,
‘ਆਓ! ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ!’

28 ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਆਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਦਓ।
ਉਹ ਬੁੱਤ ਿਕੱਥੋ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਜੇ ਨੇ?

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਉਹ ਬੁੱਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਯਹੂਦਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਜੰਨੇ ਹੀ ਬੁੱਤ ਨੇ!

29 “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਹਸ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

30 “ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ,
ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਬੀ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ।

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾ ਂਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ।”

31 ਇਸ ਪੀੜੀ ਦੇ ਲੋਕੋ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ!

“ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮਾਰੂਬਲ ਵਰਗਾ ਸਾ?ਂ
ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਕਸੇ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਸੀ?

ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਗਂੇ, ਯਹੋਵਾਹ!’
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਕਉਂ ਆਖੀਆ?ਂ

32 ਕੋਈ ਮੁਿਟਆਰ ਆਪਣੇ ਗਿਹਿਣਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ।
ਕੋਈ ਵਹੁਟੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੀ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ।

ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਅਣਿਗਣਤ ਵਾਰੀ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

33 “ਯਹੂਦਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਕਵੇਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਸੱਖ ਲਈਆ ਂਹਨ।

34 ਤੇਰੇ ਹੱਥਾ ਂਉੱਤੇ ਖੂਨ ਹੈ!
ਇਹ ਗਰੀਬਾ,ਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਹੈ।

ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫ਼ਿੜਆ!
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਬਨਾ ਕਾਰਣ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ!

35 ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ, ‘ਮੈਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾ।ਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।’

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਨਆ ਂਕਰਾਗਂਾ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ‘ਮੈਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’

36 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਿਕੰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ।
ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਿਮਸਰ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਗਏ।

ਪਰ ਿਮਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
37 ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋਂਗੇ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਛੁਪਾ ਲਵੋਂਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਾਲਕਾ ਂਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਿਜੱਤ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਈਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।
“ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਿਦੰਦਾ,

ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ,

ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ! ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਜ਼ਮੀਨ

ਪਰਦੂਿਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯਹੂਦਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾ ਂਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨਾਲ ਵੇਸਵਾ ਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ!”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

2 “ਨੰਗੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਸਖਰਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖ, ਯਹੂਦਾਹ।
ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਥਾ ਂਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨਾਲ ਭੋਗ ਨਹੀਂ

ਕੀਤਾ?
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਦੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਿਰਹਾ ਹੈਂ,
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਅਰਬ ਵਾਸੀ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਪਾਕ ਕਰ ਿਦੱਤੀ!
ਿਕਵੇਂ? ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾ ਸੈਂ।

3 ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਰੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਬਰੱਖਾ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬਹਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ।
ਤੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਿਕਸੇ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵਰਗੀ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ।

4 ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ‘ਬਾਪੂ’ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ,
ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਸੀ।’

5 ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਿਹਰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।’

“ਯਹੂਦਾਹ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈਂ,
ਪਰ ਤੂੰ ਬਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਿਜੰਨੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।”

ਦੋ ਬੁਰੀਆ ਂਭੈਣਾ:ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ

6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੀ ਤੂੰ ਦੇਖੀਆ ਂਨੇ ਉਹ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਜਹੜੀਆਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਨੇ? ਤੂੰ ਦੇਿਖਆ ਹੀ ਹੈ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾ ਂਹੇਠਾਂ
ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਇਸਰਾਏਲ ਇਹ
ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਵੇਗਾ।’ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਰਿਤਆ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾ ਭੈਣ, ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲਾਂ
ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। 8 ਇਸਰਾਏਲ ਬੇਵਫ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਕਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ
ਉਸਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਹੂਦਾਹ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਵੇਸਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। 9 ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਪਾਕ’ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ
ਲਕੜੀ ਦੇ ਬਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਿਵਭਚਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। 10

ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾ ਭੈਣ (ਯਹੂਦਾਹ) ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ
ਪਰਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕੀਤਾ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ
ਸੀ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਵਫ਼ਾ ਯਹੂਦਾਹ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। 12

ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ:
“‘ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੇਵਫ਼ਾ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਓ।’
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਰਿਹਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾ।ਂ’

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 2:26 526 ਿਯਰਿਮਯਾਹ 3:12



4

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
‘ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ।

13 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਰੇਕ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਸੀ।’”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
14 “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਓ!” ਇਹ

ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਯੋਨ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ। 15 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਮੇਰੇ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਨਗੇ। 16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ
ਹੋਵੋਂਗੇ।” ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ।

“ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ, ‘ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਿਦਨ ਯਾਦ ਹਨ ਜਦੋਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ।’ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਬਾਰੇ ਮੁੜਕੇ
ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸਦਾ
ਿਵਗੋਚਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਗੇ।
17 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ‘ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ’ ਸਦਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਹੋਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ੱਦੀ ਮੰਦੇ ਿਦਲਾ ਂਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਅੰਦਰ, ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਆ ਿਮਲੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦੇਸ ਵੱਲੋਂ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।”

19 ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਧਰਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਅਿਜਹੀ ਧਰਤੀ ਿਜਹੜੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।’

ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ‘ਿਪਤਾ’ ਆਖਕੇ ਸਦ੍ਦੋਁਗੇ।
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਵੋਂਗੇ।

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਵਰਗੇ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ!”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।

21 “ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਉੱਤੇ ਰੋਣਾ-ਧੋਣਾ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਿਹਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ।”

22 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋ।

ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਜਾਓ!
ਪਰਤ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰ

ਿਦਆਗਂਾ।”
“ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਤ ਆਵਾਗਂੇ।
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ।

23 ਪਹਾੜੀਆ ਂਉੱਤੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਮੂਰੱਖਤਾਈ ਸੀ।
ਪਹਾੜੀਆ ਂਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੀਆ ਂਸਮੂਹ ਦਾਵਤਾ ਂਗ਼ਲਤ ਸਨ।

ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੁਕਤੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

24 ਿਭਆਨਕ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ।

ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਰਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾ।ਂ”
ਉਸ ਿਭਆਨਕ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਧੀਆ ਂਨੂੰ ਖੋਹ ਿਲਆ।

25 ਆਓ ਆਪਾ ਂਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੇਟ ਜਾਈਏ,
ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਰਜਾਈ ਵਾਗਂ ਢੱਕ ਲਵੇ।

ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ।’”

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
“ਇਸਰਾਏਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ,
ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆ।

ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ।
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਟਕ ਨਾ।

2 ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੱਚਾਈ,

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਂਗਾ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਦੁਆਰਾ,’

ਤਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇਗੀ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ

ਨੇ।”
3 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ:

“ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਵਾਹੋ ਿਜਹੜੇ ਵਾਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਕੰਿਡਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜੋ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ।
ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦਓ!

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਓ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਁੋਗੇ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ।

ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਅੱਗ ਵਾਗਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸੱਕੇਗਾ।
ਇਹ ਿਕਉਂ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਨੇ।”

ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਬਾਹੀ

5 “ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵੋ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦਓ,
‘ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾ ਿਦਓ।’

ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰੋ ਤੇ ਆਖੋ,
‘ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਓ!
ਆਓ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਬਚ ਿਨਕਲੀ।’

6 ਸੀਯੋਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰੋ।
ਆਪਣੀਆ ਂਜਾਨਾ ਂਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੋ! ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ!

ਇਹੀ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਿਭਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

7 ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾ ਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋ ਚੱਲ ਿਪਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਬੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ।

8 ਸੋਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਵੋ!
ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰੇਗਾ,
ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ,

ਜਾਜਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਨਬੀ ਤ੍ਰੈਹ ਜਾਣਗੇ।”
10 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ

ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਸੀ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇਗੀ।’ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ
ਰਹੀ ਹੈ।”

11 ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
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ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
“ਨੰਗੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਤੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਮਲ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਿਜਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਕਸਾਨ
ਤੂੜੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

12 ਇਹ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਿਨਆ ਂਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਾਗਂਾ।”

13 ਦੇਖੋ! ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੱਦਲ ਵਾਗਂ ਉੱਠ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਰੱਥ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਾਗਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨੇ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ!
ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾ!ਂ

14 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕੋ,
ਬਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਉੱਤੋਂ ਧੋ ਿਦਓ।

ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸੱਕੋ।
ਮੰਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।

15 ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੀ
ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਮੰਦੀ ਖਬਰ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

16 “ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਵੋ।
ਇਹ ਖਬਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਫ਼ੈਲਾ ਿਦਓ।

ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ।

17 ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਿਦਆ ਂਵਾਗਂ ਘੇਰ ਿਲਆ ਹੈ।

ਯਹੂਦਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ!
ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।
18 “ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਿਲਆਦਂੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੀ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਨੰਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬਦੀ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਿਲਆਦਂਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੇ ਧੁਰ
ਅੰਦਰ ਿਰੜਕਦਾ ਹੈ।”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਪੁਕਾਰ

19 ਆਹ, ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਚੰਤਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਦੂਹਰਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

ਆਹ, ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਭੈਭੀਤ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਵਜ੍ਜਦੀ ਹੋਈ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ।
ਤੁਰ੍ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ!

20 ਤਬਾਹੀ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ!
ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ!

ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੰਬੂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਨੇ!
ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਪਾਟ ਗਏ ਨੇ!

21 ਯਹੋਵਾਹ, ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਝੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖਾਗਂਾ?
ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀਆ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ?

22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੇ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਉਹ ਬਦੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ,
ਪਰ ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।”

ਤਬਾਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

23 ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ।
ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ।
ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

24 ਮੈਂ ਪਹਾੜਾ ਂਵੱਲ ਦੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਿਹੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਕੰਬ ਰਹੀਆ ਂਸਨ।

25 ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਗਏ ਸਨ।

26 ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਮਾਰੂਬਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਹਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

27 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।

28 ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਧਰਤੀ ਿਪੱਟੇਗੀ
ਅਤੇ ਹੇਨਰਾ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਬੋਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਨਆ ਂਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਗਂਾ।”

29 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਘੋੜਸਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾ ਂਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ!

ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਫ਼ਾਵਾ ਂਅੰਦਰ ਛੁਪ ਜਾਣਗੇ,
ਕੁਝ ਲੋਕ ਝਾੜੀਆ ਂਅੰਦਰ ਛੁਪ ਜਾਣਗੇ,
ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੱਟਾਨਾ ਂਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

30 ਯਹੂਦਾਹ, ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈਂ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?

ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲਾਲ ਪੋਸ਼ਾਕ ਿਕਉਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ?
ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਿਕਉਂ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਨੇ?

ਤੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਕਉਂ ਿਸਂਗਾਰੀਆ ਂਨੇ?
ਤੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਵਕਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ

ਹੈ।
ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

31 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਇਹ ਚੀਖ ਉਸ ਔਰਤ ਵਰਗੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲੋਠੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਚੀਖ ਹੈ।

ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਟਾ ਰਹੀ ਹੈ,
“ਆਹ! ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾ!ਂ
ਮੇਰੇ ਚੌਿਗਰਦੇ ਕਾਤਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ!”

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਬਦੀ

ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਘੁੰਮੋ।
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਂਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਕ ਬੰਦਾ

ਲੱਭ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ
ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਵੋਂਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ! 2 ਲੋਕੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ।’ ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਭਾਵ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ।”

3 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ।

ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
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ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਬਕ ਿਸੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

4 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ,
“ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਿਸਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਇਨੇੰ ਮੂਰਖ ਹਨ।

ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।

5 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਕੋਲ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂਾ।

ਅਵੱਸ਼ ਹੀ, ਆਗੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।”

ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

6 ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਰੂਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਘਆੜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਚੀਤਾ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ।
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰੇਗਾ

ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਅਨੇਕਾ ਂਵਾਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਨ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੂਦਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਿਜਹਾ
ਕਾਰਣ ਦੱਸ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਿਕਉਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ

ਹਨ!
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾ ਰਹੇ!
ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਧੇਰੇ ਸਮਾ ਂਵੇਸਵਾਵਾ ਂਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਿਰਆ।

8 ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਘੋਿੜਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਨਸੀ ਿਮਲਾਪ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।

ਉਹ ਉਸ ਘੋੜੇ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੱਦ
ਿਰਹਾ ਹੈ।

9 ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ
10 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੀਆ ਂਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾ ਂਦੀਆ ਂਿਕਆਰੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਵੋ।
ਵੇਲਾ ਂਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟੋ। (ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ।)
ਕੱਟ ਦੇਵੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ।ਂ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਟਾਹਣੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

11 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਬੇਵਫ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ।ਂ”
ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ।

12 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ ਹੈ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਦਆ ਂਨਹੀਂ ਦੇਖਾਗਂੇ।
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਗਂੇ।’

13 ਇਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਿਸਰਫ਼ ਫ਼ੋਕੀ ਹਵਾ ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਦਰ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ”

14 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ:ਂ
“ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਦਆਗਂਾ।

ਇਸ ਲਈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਅੱਗ ਵਰਗੇ
ਹੋਣਗੇ,

ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਕੜ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਅੱਗ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸ਼ਾੜ ਦੇਵੇਗੀ!”

15 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ,

“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਿਡਓ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ।
ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕੌਮ ਹੈ,
ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕੌਮ ਹੈ।

ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਿਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ।

16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਤੀਰਾ ਂਦੇ ਭੱਬੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਵਰਗੇ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ।

17 ਉਹ ਿਸਪਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਫ਼ਸਲਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ,
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਗਾ ਂਅਤੇ ਇੱਜੜਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਜੀਰਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ।”
18 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, “ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਭਆਨਕ

ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। 19 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ‘ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ?’ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ: ‘ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ।’”

20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਦੇਵੋ,

21 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ:
ਮੂਰਖ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ!
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ!

22 ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
“ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾ ਂਿਜਸਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੱਦ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰਿਢਆ ਂਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ।

ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸਦੇ ਿਸਰ ਥਾ ਂਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਿਜਆ
ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਲਿਹਰਾ ਂਕੰਿਢਆ ਂਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ

ਕਰਨਗੀਆ।ਂ
ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਲਿਹਰਾ ਂਗਰਜਣ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਿਢਆ ਂਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ

ਜਾ ਸੱਕਦੀਆ।ਂ
23 ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜ਼ੱਦੀ ਨੇ।
ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

24 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ,
‘ਆਓ ਡਰੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ।

ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਿਖਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਹਾਰ ਦੀ ਬਰੱਖਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਪੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਹੋਵੇ।’

25 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬਰੱਖਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾ ਂਨਹੀਂ ਆਈਆ।ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ

ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।
26 ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਮੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ।
ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਪੰਛੀਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ਾਹੁਣ

ਲਈ ਜਾਲ ਿਵਛਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਿਵਛਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਉਹ ਪੰਛੀਆ ਂਦੀ ਬਾਵੇਂ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ਾਹੁਂਦੇ ਹਨ।

27 ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਘਰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ,
ਿਜਵੇਂ ਿਪਂਜਰਾ ਪੰਛੀਆ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਝੂਠ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
28 ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਕਾਰਣ ਮੋਟੇ-ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਯਤੀਮਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਰਪੱਖ ਿਨਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

29 ਕੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?”

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
“ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ।”

30 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ
ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ।

31 ਨਬੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।
ਜਾਜਕ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ।

ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ!
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ?”

ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ

“ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਜਾਓ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ!

ਿਤਕਊ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾ ਿਦਓ।
ਬੈਤ-ਹਕਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਿਦਓ!

ਇਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਭਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

2 ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ,
ਤੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਰਾਦਂ ਵਰਗੀ ਹੈਂ।

3 ਅਯਾਲੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਨੇ।

ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਦੰਦੇ ਨੇ।
ਹਰ ਅਯਾਲੀ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4 “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓ।
ਉੱਠੋ! ਅਸੀਂ ਦੁਿਪਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਗਂੇ।

ਨਹੀਂ! ਪਰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਤ੍ਰਕਾਲਾ ਂਦੀਆ ਂਛਾਵਾ ਂਲੰਮੀਆ ਂਹੋ ਰਹੀਆ ਂਨੇ।

5 ਇਸ ਲਈ ਉੱਠ ਖਲੋਵੋ! ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਗਂੇ!
ਆਓ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਚਾਰ-

ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਹਨ।”
6 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਿਮਣ ਲਵੋ।
ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਉਸਾਰ ਿਦਓ।

ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਦਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!

7 ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਅਤੇ ਿਹੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖਦਾ ਹਾ।ਂ

8 ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਇਸ ਿਚਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ।
ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸੱਕੇਗਾ।”

9 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰੋ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਚ

ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ

ਅੰਗੂਰ ਤੋਂੜਦੇ ਹੋ।
ਹਰ ਵੇਲ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ
ਿਜਵੇਂ ਕਾਮਾ ਹਰ ਵੇਲ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।”

10 ਮੈਂ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਮੈਂ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ?

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੇ ਨੇ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੀਆ ਂਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।

ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਸਾਖੀਆ ਂਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

11 ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹਾ!ਂ
ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਾਭਂ ਕੇ ਬਕੱ ਿਗਆ ਹਾ!ਂ

“ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਿਹਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵੋ, ਜੋ ਗਲੀਆ ਂਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ
ਨੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਿਮਲ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵੋ।
ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਿਬਰਧ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆਂ

ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁਕੱਗਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

13 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਿਨਗੂਿਣਆ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਕਾ ਂਤੀਕ

ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹੀ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਨਬੀਆ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਜਕਾ ਂਤੀਕ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਝੂਠ।

14 ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮਾ ਂਦਾ ਇਝੰ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਉਹ ਹਲਕੀਆ ਂਿਜਹੀਆ ਂਝਰੀਟਾ ਂਹੋਣ।

ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ, ‘ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧੀਆ ਹੈ!’
ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ!

15 ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਕਾਰਣ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।

ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

16 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਚੁਰਾਿਹਆ ਂਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ।
ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਹ ਿਕੱਥੋ ਹੈ।

ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਚੰਗੀ ਰਾਹ ਿਕਹੜੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਓਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਰਾਮ ਿਮਲੇਗਾ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਗਂੇ!’

17 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਜੰਗੀ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਦੀਆ ਂਅਵਾਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ

ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਣਾ।’
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਂੇ!’

18 ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ!
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ, ਿਧਆਨ ਦੇਵੋ!

19 ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਕਾਰਣ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਣਾਈਆਂ

ਸਨ।
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਅਣਸੁਿਣਆ ਂਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।”

20 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਧੂਫ਼ ਿਕਉਂ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਂਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੰਨੇ ਿਕਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ?
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀਆ।ਂ
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ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆ।ਂ”
21 ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਦੇਵਾਗਂਾ,
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਲੋਕ ਠੋਕਰ ਖਾਕੇ ਿਡੱਗਦੇ ਨੇ।

ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ।
ਿਮੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਆਢਂੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।”

22 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

23 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਤੀਰ-ਕਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਛੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ।

ਉਹ ਇਨੇੰ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ।
ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਗਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ

ਨੇ।
ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।”

24 ਅਸਾ ਂਉਸ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਅੰਦਰ ਿਘਰੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਡਰ ਕਾਰਣ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਵਰਗੇ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

25 ਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੋ।
ਸੜਕਾ ਂਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।

ਿਕਉਂ ਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨੇ
ਅਤੇ ਹਰ ਥਾ ਂਖਤਰਾ ਮੰਡਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

26 ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਸੋਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ ਲਵੋ
ਅਤੇ ਰਾਖ ਅੰਦਰ ਿਲਟੋ।

ਮੋੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਵੋ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰੋਵੋ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆ ਿਲਆ ਹੋਵੇ।

ਇਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ।

27 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਵਾਗਂੂ ਸਾਿਜਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਧਾਤਾ ਂਨੂੰ ਪਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਰੱਖ ਕਰੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਂਗਾ।

28 ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।

ਉਹ ਉਸ ਤਾਬਂੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਹਨ।
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੱਿਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

29 ਉਹ ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਸਨੇ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਧੌਁਖਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਿਤੱਖੇਰੀ ਹੋ ਗਈ,
ਪਰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਿਸੱਕਾ ਹੀ ਿਨਕਿਲਆ!

ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਸ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ
ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਅੰਦਰੋਂ ਬਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ।

30 ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ, ‘ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਦਂੀ’
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ: 2 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ
ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ:

“‘ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ

ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਾ ਂਉੱਤੇ
ਰਿਹਣ ਦੇਵਾਗਂਾ। 4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਬੋਲਾ ਂਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ!” 5 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦਓਗੇ ਅਤੇ
ਨੇਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਨਬੀਆ ਂਨਾਲ ਚੰਗਾ
ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਯਤੀਮਾ ਂਨਾਲ ਚੰਗਾ ਿਵਹਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਰੋ! ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਤੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ
ਲੱਗੋ! ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 7 ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਹ
ਥਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ।

8 “‘ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। 9 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰੋਂਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਭਚਾਰ ਦਾ
ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸਾਓਁਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲਗੋਗੇ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? 10 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ
ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸੱਕੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, “ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਾ।ਂ” ਿਸਰਫ਼ ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਸੱਕੋ? 11 ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ
ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ! ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਦਰ ਡਾਕੂਆ ਂਦੀ
ਛੁਪਣਗਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾ!ਂ’”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

12 “‘ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਸ਼ੀਲੋਹ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ
ਜਾਓ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੀ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾਂ
ਕਾਰਣ ਉਸ ਥਾ ਂਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਬਦੀਆ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸੀ-ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 14 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਲੋਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਿਣਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਥਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਟ
ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।’

16 “ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮੰਗੀਁ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਂਾ। 17 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਹ
ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗਲੀਆ ਂਬਾਜ਼ਾਰਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 18 ਇਹ ਹੈ ਜੋ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਬੱਚੇ ਲਕੜਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਪਤਾ
ਲਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾ ਂਆਟਾ ਗੁਨ੍ਹ ਕੇ
ਤੌਣ ਬਣਾਉਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆ ਂਬਣਾਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ (ਝੂਠੀ ਦੇਵੀ) ਨੂੰ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ
ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਿਦਵਾਉਂਦੇ
ਹਨ। 19 ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ-ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ-“ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ
ਪੁਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

20 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਇਸ ਥਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ
ਕਿਹਰ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਖੇਤਾ ਂਦੇ ਰੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਿਦਆਗਂਾ। ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ-ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ
ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ।”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 6:21 531 ਿਯਰਿਮਯਾਹ 7:20
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ਯਹੋਵਾਹ ਬਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਆਿਗਆਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

21 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀਆ ਂਮਰਜ਼ੀ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਓ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਲੀਆ ਂਦਾ ਮਾਸ ਖੁਦ ਖਾਓ। 22 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਮ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਬਲੀਆ ਂਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 23 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ: ‘ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੋਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼
ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ’

24 “ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਿਜ਼ੱਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨ ਆਈਆ ਂਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ
ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੇ ਬਣ ਗਏ-ਉਹ ਿਪੱਛਾਹਂ ਮੁੜ ਗਏ, ਅਗਾਹਂ
ਨਹੀਂ ਵੱਧੇ। 25 ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਛੱਿਡਆ, ਅੱਜ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀ ਸਨ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਘਿਲਆ। 26 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ੱਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।

27 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੇਁਗਾ। ਪਰ ਉਹ
ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ
ਦੇਣਗੇ। 28 ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ: ਇਹੀ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ
ਮੰਿਨਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ। ਇਹ ਲੋਕ
ਸੱਚੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਦੀ

29 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਂਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾ ਂਸੁੱਟ ਦੇਹ। ਬੰਜਰ ਪਹਾੜੀ
ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਹ ਅਤੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੀੜੀ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਾਮਂਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਭੁਆ ਲਈ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। 30 ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਖ ਿਲਆ ਹੈ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ. “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਲੇ ਹਨ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਜਾਦਂੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਬੁੱਤ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ‘ਨਾਪਾਕ’ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ! 31

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਨ-ਿਹੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂਫਬ ਦੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾਂ
ਉਸਾਰ ਲਈਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ
ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ! 32 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਉਹ ਿਦਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾ ਂਨੂੰ
ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋਂਫਬ ਜਾ ਂਬਨ-ਿਹੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਦ੍ਦਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ
ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਸਦ੍ਦਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ
ਦੇਣਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਤੋਂਫਬ ਿਵੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਦੇ
ਰਿਹਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾ ਂਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। 33 ਫ਼ੇਰ
ਮੁਰਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਈਆ ਂਰਿਹਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਪੰਛੀਆ ਂਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆਂ
ਲਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। ਪੰਛੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। 34 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ
ਗਲੀਆ ਂਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀਆ ਂਿਕਲਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਅੰਤ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਯਹੂਦਾਹ ਜਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅੰਦਰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾੜੇ ਲਾੜੀਆ ਂਦੀਆਂ
ਆਵਾਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਖਣਾ ਮਾਰੂਬਲ ਬਣ
ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ: “ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ,ਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ,ਂ ਜਾਜਕਾ ਂਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆਂ

ਹੱਡੀਆ ਂਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। 2 ਉਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ
ਦੀ ਛਾ ਂਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਅਤੇ

ਤਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ
ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਖਲਰੇ ਗੋਹੇ ਵਰਗੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ

3 “ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਇੱਛਾ
ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਦਂੇ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

ਪਾਪ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ

4 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਖ: ‘ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ:
“‘ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਡਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਉਹ ਫ਼ੇਰ ਉੱਠ ਖਲਁੋਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

5 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਜਉਣ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਿਕਉਂ ਜਾਈ ਜਾਦਂੇ ਨੇ?

ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।

6 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ।

ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਉੱਤੇ ਅਫ਼ੋਸਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ।

ਲੋਕ ਿਬਨਾ ਂਸੋਿਚਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਜੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਘੋਿੜਆ ਂਵਰਗੇ ਨੇ।

7 ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।

ਬਗਲੇ, ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਿਕ
ਨਵੇਂ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

8 “‘ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਸਾਖੀਆ ਂਹਨ!
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਸਆਣੇ ਹਾ!ਂ”

ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਲਖਾਰੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਝੂਠ ਆਿਖਆ ਹੈ।

9 ਇਹ “ਿਸਆਣੇ ਲੋਕ” ਫ਼ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾ ਂ“ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ”ਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ,

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚੀਁ ਹੀ ਿਸਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
10 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਦੇ

ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ

ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਕਾ ਂਤੀਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਨਬੀਆ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਜਕਾ ਂਤੀਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।

11 ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮ ਿਮਲੇ ਨੇ, ਨਬੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਜ਼ਖਮਾ ਂਦੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮਾ ਂਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮਮੂਲੀ ਝਰੀਟਾ ਂਹੀ
ਹੋਣ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, “ਇਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ!”
ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ!

12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ
ਨੇ।
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ਪਰ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।

ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ।’”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

13 “‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

“ਵੇਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਜੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਝੜ ਜਾਣਗੇ।
ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ।’”

14 “‘ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਕਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾ?ਂ
ਆਓ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਨੱਸ ਚੱਲੀਏ।

ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਆਓ ਅਸੀਂ ਓੱਥੇ ਹੀ ਮਰੀਏ।

ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਦ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਜ਼ਿਹਰ ਿਪਆਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

15 ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਿਰਆ।

ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ,
ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਆਈ।

16 ਦਾਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ
ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੋਿੜਆ ਂਦੇ ਖੁਰ੍ਰਾਟੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ
ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੁਂਮਾ ਂਦੀ ਟਾਪ ਤੋਂ ਕੰਬਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ।

ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ,
ਿਜਹੜੇ ਓੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ।’”

17 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ
ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਪਾ ਂਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ,
ਉਹ ਸੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਂਗ ਮਾਰਨਗੇ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

18 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਦਿਬਆ ਿਗਆ ਹ੍ਹਾ,ਂ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਿਬਮਾਰ
ਹੈ,

ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ।
19 ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, “ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਉੱਤੇ ਹੈ?
ਕੀ ਸੀਯੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਓੱਥੇ ਹੈ?”

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਨਕੰਮੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ!
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ?”

20 ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ,
“ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਬੀਤ ਿਗਆ ਹੈ।

ਗਰਮੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾ।ਂ”

21 ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾ।ਂ

22 ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਵਾ ਅਤੇ ਿਚਿਕਤਸੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਜ਼ਖਮ ਰਾਜ਼ੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ?

ਜੇ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਿਸਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿਰਆ ਹੁੰਦਾ,
ਅਤੇ ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਹੰਝੂਆ ਂਦਾ ਫ਼ੁਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆ,ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਰੋਦਾ, ਿਜਹੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।

2 ਜੇ ਿਕਧਰੇ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਥਾ,ਂ
ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਿਜੱਥੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ,

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਸੱਕਦਾ ਸਾ।ਂ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸਾ।ਂ

ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹਨ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।

3 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਜੀਭਾ ਂਕਮਾਨ ਵਾਗਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆ,ਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਝੂਠ ਤੀਰਾ ਂਵਾਗਂ ਉਡਦੇ ਨੇ।

ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਝੂਠ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਪ ਵੱਲ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।

ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।”
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਖੀਆ।ਂ

4 “ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ!
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ!

ਿਕਉਂ ਿਕ ਹਰ ਭਰਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਗੁਆਢਂੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਚੁਗਲੀਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।

5 ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਜੀਭਾ ਂਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਿਸੱਖਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਉਹ ਇਨੇੰ ਨਹੀਂ ਬਕੱ ਗਏ ਿਕ

ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤ ਸੱਕਣ।
6 ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰੀ।
ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਝੂਠ ਤੁਰੇ।

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।”
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਖੀਆ।ਂ

7 ਇਸ ਲਈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਕਾਰੀਗਰ ਧਾਤ ਨੂੰ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਗਰਮ

ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਪਰੱਖਾਗਂਾ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।

8 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਜੀਭਾ ਂਤੇਜ਼ ਤੀਰਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ।

ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨਾਲ ਿਮੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਚੋਰੀ-ਛੁੱਪੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
9 ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ,

“ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਓਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾ,ਂ ਿਜਸਦੇ ਉਹ

ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।”
10 ਮੈਂ ਪਹਾੜਾ ਂਲਈ ਧਾਹਾ ਂਮਾਰਕੇ ਰੋਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਸੱਖਣੇ ਖੇਤਾ ਂਲਈ ਵੈਣ ਪਾਵਾਗਂਾ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਜਉਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਮੁਕਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ।

ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਓੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਓੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੀਆ ਂਅਵਾਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦੀਆ।ਂ

ਪੰਛੀ ਿਕਤੇ ਦੂਰ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ
ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ।

11 “ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਇਹ ਿਗਦ੍ਦੜਾ ਂਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਥਾ ਂਹੋਵੇਗੀ।

ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਸਿਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ,
ਇਸ ਲਈ ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।”
12 ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝ ਸੱਕੇ?

ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਮਲੀ ਹੋਵੇ?
ਕੀ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਿਕਉਂ ਹੋਈ?
ਸੱਖਣੇ ਮਾਰੂਬਲ ਵਰਗੀ ਿਕਉਂ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ?

13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਵਾਲਾ ਂਦਾ ਜਬਾਵ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ
ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਬਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਬਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
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ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਬਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, 14 ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਿਜ਼ੱਦੀ ਸਨ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ ਦੇ
ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਣਾ
ਿਸੱਖਾਇਆ ਸੀ।”

15 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੌੜਾ ਭੋਜਨ ਖੁਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਰ ਿਪਲਾਵਾਗਂਾ। 16

ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਿਖੰਡਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਅਜੀਬ
ਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੇਸਾ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਲਵਾਰਧਾਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਉਹ ਲੋਕ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਮਾਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ
ਤੀਕ ਲੋਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੇ।”

17 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚੋ!

ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੜੋਇਆ ਂਉੱਤੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ
ਨੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਇਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ।
18 ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ,
ਇਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਿਦਓ।

ਫ਼ੇਰ ਸਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਹੰਝੂਆ ਂਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੰਝੂਆ ਂਦੀਆ ਂਧਾਰਾ ਂਵਗ ਪੈਣਗੀਆ।ਂ”

19 “ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਰੋਣ ਦੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਅਵਾਜ਼ਾ ਂਆ ਰਹੀਆ ਂਨੇ।
‘ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾ!ਂ
ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਾ!ਂ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਲਵੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ।’”
20 ਯਹੂਦਾਹ ਦੀਓ ਔਰਤੋਂ, ਹੁਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਿਨਕਲਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੋ!

ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉ ਿਕ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਹੁਣੀ ਿਸੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

21 ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਤ ਸਾਡੀਆ ਂਿਖੜਕੀਆ ਂਬਾਣੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਮਿਹਲਾ ਂਅੰਦਰ ਆਈ।

ਮੌਤ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਖੇਡਿਦਆ ਂਸਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਆਈ ਹੈ।
ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂਆ ਂਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪਿਰ੍ਹਆ ਂਅੰਦਰ ਿਮਲਦੇ ਨੇ।”

22 “ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਂਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ ਗੋਹੇ ਵਾਗਂਰਾ,ਂ ਿਕਸਾਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮੈਦਾਨਾ ਂਉੱਤੇ ਵੱਢੇ

ਹੋਏ ਛੱਡੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਵਾਗਂ ਪਈਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ
ਪਰ ਓੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’”

23 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਦੀਆ ਂਫੜਾ ਂਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ

ਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ
ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆ ਂਫਢ਼ਾ ਂਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ

ਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ
ਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆ ਂਫ਼ਢ਼ਾ ਂਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ

24 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ਢ਼ਾ ਂਮਾਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀਆਂ
ਫ਼ਢ਼ਾ ਂਮਾਰਨ ਿਦਓ:

ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਢ਼ਾ ਂਮਾਰਨ ਿਦਓ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਿਸੱਿਖਆ।
ਉੱਸਨੂੰ ਫਢ਼ਾ ਂਮਾਰਨ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਿਮਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਹਾ,ਂ

ਿਕ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ”

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
25 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। “ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾਈ
ਹੈ। 26 ਮੈਂ ਿਮਸਰ, ਯਹੂਦਾਹ, ਅਦੋਮ, ਅੰਮੋਨ, ਮੋਆਬ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਲਕਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਦਲਾ ਂਅੰਦਰ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਬੁੱਤ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ! 2 ਇਹ ਹੈ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਨਾ ਜੀਓ।

ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਸਂਕੇਤਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ

ਵੇਖਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

3 ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਰਹੁਰੀਤਾ ਂਿਨਕੰਮੀਆ ਂਹਨ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਬੁੱਤ ਹੀ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੁੱਤ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਲੱਕੜ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ

ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਦਜ਼ ਦਾ ਦਾ ਅਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਿਸ਼ਂਗਾਰਨ ਲਈ ਬੋੜੇ ਿਜਹੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਦਂੀ ਦਾ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਬੋਿੜਆਂ
ਅਤੇ ਿਕੱਲਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਿਡੱਗ ਨਾ ਪੈਣ।

5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਬੁੱਤ ਡਰਿਨਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ,
ਿਜਹੜੀ ਕਕੜੀਆ ਂਦੇ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।

ਉਹ ਬੁੱਤ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ।

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।

ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।”
6 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ!
ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ!

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਨਸ਼ਾਹ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਦਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ।

ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਹਾ ਿਸਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

8 ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਮੂਢ਼ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਖੀਆ ਂਿਨਕੰਮੀਆ ਂਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ

ਮੂਰਤਾ ਂਹਨ।
9 ਉਹ ਤਰਿਸ਼ਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਓਫ਼ਾਜ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।

ਤਰੱਖਾਣ ਅਤੇ ਸੁਿਨਆਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਘੜਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਉੱਤੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।

10 ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀਿਵਤ ਹੈ।
ਉਹੀ ਸ਼ਿਹਨਸ਼ਾਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹਕੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਿਹੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸੱਕਦੇ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵੋ:
‘ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਜੇ ਸਨ।
ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ

ਜਾਣਗੇ।’”
12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ

ਸਾਿਜਆ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਆਣਪ ਵਰਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਸੀ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲਾਇਆ ਸੀ।
13 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਆ ਂਦਾ ਮਹਾ ਂਹੜ੍ਹ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਡਗਦਾ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਨੁਕਰਾ ਂਤੋਂ ਬੱਦਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਮੀਂਹ
ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਿਬਜਲੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

14 ਲੋਕ ਿਕੰਨੇ ਮੂਰਖ ਨੇ!
ਧਾਤ ਦੇ ਕਾਮੇ ਧਾਤ ਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਉਹ ਬੁੱਤ ਝੂਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹਨ।

15 ਉਹ ਬੁੱਤ ਿਨਕੰਮੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੌਜ ਉਡਾਉਣ ਯੋਗ ਹਨ।
ਹਸ਼ਰ ਿਦਹਾੜੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

16 ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੁੱਤਾ ਂਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ।

ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਚੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ।

ਤਬਾਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

17 ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ।
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸ ਗਏ ਹੋ
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਿਲਆ ਹੈ।

18 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ

ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਲਆਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਸੱਖ ਸੱਕਣ।”

19 ਆਹ, ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮੀ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾ ਂਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।

ਤਾ ਂਵੀ ਮੈਂ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

20 ਮੇਰਾ ਤੰਬੂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਸੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ।

ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਚੱਲੇ ਗਏ ਨੇ।

ਮੇਰੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ।
ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ।

21 ਅਯਾਲੀ ਮੂਰਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਚੇਲੇ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧੇ ਫ਼ੁੱਲੇ ਨਹੀਂ।

22 ਸੁਣੋ! ਉੱਚਾ ਸ਼ੋਰ ਉੱਿਠਆ ਹੈ!
ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਇੱਕ ਸੱਖਣਾ ਮਾਰੂਬਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਿਗਦ੍ਦੜਾ ਂਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ।

23 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਿਕਵੇਂ ਿਜਉਣਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਜਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
24 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਕਰੋ,
ਪਰ ਬੇਲਾਗ ਹੋਵੋ!

ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੋ,
ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂੇ!

25 ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੈਂ,ਤਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ।
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੇ ਯਾਕੂਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਟੁੱਟ ਿਗਆ

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ: 2 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਇਸ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਦੱਸ। 3 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਉਸ
ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਿਜਹੜਾ ਏਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦਾ।’ 4 ਮੈਂ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ, ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦੀ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਘਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਠ੍ਠੀ
ਵਰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ: ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ
ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ।

5 “ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਉ ਭੂਮੀ ਦੇਣ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਿਜਹੀ ਧਰਤੀ ਿਜੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਦੀਆ ਂਨਿਹਰਾਂ
ਵਗ ਰਹੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਓਸ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈਂ।”

ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਆਮੀਨ, ਯਹੋਵਾਹ।”
6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ

ਕਸਿਬਆ ਂਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ:
ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
7 ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ, ਅੱਜ
ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
8 ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਿਜ਼ੱਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਓਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਿਦਲ ਲੋਚਦੇ ਸਨ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਹਨ! ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ।”

9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਬਣਾਈਆ ਂਹਨ। 10 ਉਹ ਲੋਕ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪਰੁੱਿਖਆ ਂਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕੀਤੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੇ ਉਸ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

11 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਇੱਕ
ਿਭਆਨਕ ਘਟਨਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੱਕਣਗੇ! ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸ
ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਂਾ। 12 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਪਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਿਭਆਨਕ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ
ਤਾ ਂਉਹ ਬੁੱਤ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ।

13 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤ ਹਨ-ਇਹ ਬੁੱਤ ਉਨੇ ਹੀ
ਹਨ ਿਜੰਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਸਬੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਘਰਣਾ ਯੋਗ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਉਸਾਰੀਆ ਂਹਨ-ਇਹ
ਵੇਦੀਆ ਂਉਨੀਆ ਂਹੀ ਹਨ ਿਜੰਨੀਆ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਗਲੀਆ ਂਹਨ।

14 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਿਜੱਥੇ ਤੀਕ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਭਿਖਆ ਨਾ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਬਨਾ ਨਾ
ਕਰੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਂਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਗਣਗੇ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਂਾ।

15 “ਮੇਰੀ ਮਿਹਬੂਬਾ (ਯਹੂਦਾਹ) ਮੇਰੇ ਘਰ (ਮੰਦਰ) ਅੰਦਰ ਿਕਉਂ ਹੈ?
ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਨੇ।

ਯਹੂਦਾਹ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੈਂ ਿਕ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਬਲੀਆ ਂਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣਗੀਆ?ਂ
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ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸੱਕਦੀ ਹੈਂ?”
16 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਸੀ, “ਇੱਕ ਹਰਾ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਿਜਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ

ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ।”
ਪਰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਸੜ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
17 ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੀਿਜਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ

ਆਿਖਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਿਕਉਂ?ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਬਆਲ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਨੇ। ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਰਵਾਨ ਕੀਤਾ
ਸੀ।

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

18 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੰਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦਰਸਾਈਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਨ। 19 ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇ ਿਕ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਸ
ਮਾਸੂਮ ਲੇਲੇ ਵਰਗਾ ਸਾ ਂਿਜਹੜਾ ਿਜ਼ਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ: “ਆਓ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਈਏ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ! ਫ਼ੇਰ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ।” 20 ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਾਗ ਿਨਆਕਂਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਅਤੇ ਮਨਾ ਂਨੂੰ
ਪਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਦੇਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਓਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।

21 ਅਨਾਬੋਬ ਦੇ ਲੋਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦਆਗਂੇ।” ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਅਨਾਬੋਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 22 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਅਨਾਬੋਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਗਭਰੂ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ
ਮਰਨਗੇ। 23 ਅਨਾਬੋਬ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਕੋਈ ਬਲਾ
ਭੇਜਾਗਂਾ।”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ

ਯਹੋਵਾਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ!

ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆ।ਂ

ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਫ਼ਲ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ

ਕਰ ਸੱਕਦੇ?
2 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ ਹੈ।
ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਢ਼ਾ ਂਵਾਲੇ ਪੌਿਦਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫ਼ਲਦੇ ਨੇ।

ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ ਹੋਂ।
ਪਰ ਿਦਲਾ ਂਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।

3 ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੱਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਪਰ੍ਹਾ ਂਧੋ ਲੋਵ ਿਜਵੇਂ ਿਜਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਭੇਡਾਂ
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਬਾਹ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਚੁਣ ਲਵੋ।
4 ਧਰਤੀ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗੀ?
ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ, ਘਾਹ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਰਹੇਗਾ?

ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅਮਲਾ ਂਕਾਰਣ,
ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਹਨ।

ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ,

“ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

5 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਕੱ ਜਾਵੇਂਗਾ,
ਤਾ ਂਤੂੰ ਘੋਿੜਆ ਂਦੀ ਦੌੜ ਅੰਦਰ ਿਕਵੇਂ ਿਜੱਤੇਂਗਾ?

ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਬਕੱ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਤੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ?

ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਗੀਆਂ
ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ?

6 ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ।
ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜਸ਼ਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਕਾ ਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾ ਂਵਾਗਂ ਗੱਲ

ਕਰਨ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

7 “ਮੈਂ, (ਯਹੋਵਾਹ) ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ (ਯਹੂਦਾਹ) ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

8 ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰਾ ਂਵਾਗਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਹਾਿੜਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਗਆ।

9 ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਮੁਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵਰਗੇ
ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਗਰਝਾ ਂਨੇ ਘੇਿਰਆ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਪੰਛੀ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਮੰਡਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਆਓ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰੋ।
ਆਓ, ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵੋ।

10 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਯਾਲੀਆ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਯਾਲੀਆ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬੂਿਟਆ ਂਨੂੰ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠਾ ਂਿਲਤਾੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਯਾਲੀਆ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸੱਖਣੇ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ

ਹੈ।
11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁੱਕ ਸੜ ਿਗਆ ਹੈ।

ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ।
ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੱਖਣਾ ਮਾਰੂਬਲ ਹੈ।

ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ।
12 ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੂਬਲ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਖੋਹਣ ਲਈ ਬੰਜਰ ਪਹਾੜੀਆ ਂਤੋਂ ਆਏ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ

ਕੀਤਾ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੀਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

13 ਲੋਕ ਕਣਕ ਬੀਜਣਗੇ
ਪਰ ਉਹ ਿਸਰਫ ਕੰਿਢਆ ਂਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨਗੇ,
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਮਹਨਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਿਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ”

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗਵਾਢਂੀਆ ਂਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ

14 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਮੀਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਧੂਹ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਿਦਆਗਂਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰੋ ਉਖਾੜ ਿਦਆਗਂਾ। 15 ਪਰ
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ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਧੂਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ
ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ
ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। 16 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਬਕ ਚੰਗੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਸਖ ਲੈਣ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਲ ਦੀਆ ਂਸੌਹਾਂ
ਖਾਣੀਆ ਂਿਸੱਖਾਈਆ।ਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਬਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਿਸਖ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ
ਿਸਖ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਣ, ‘ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਖੀ ਹੈ …’ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇਵਾਗਂਾ। 17

ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ
ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਪੌਦੇ ਵਾਗਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਾਗਂਾ।” ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ
ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ।

ਲੰਗੋਟੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ

ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਜਾਹ
ਜਾਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਖਰੀਦ। ਫ਼ੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ
ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ। ਲੰਗੋਟੀ ਨੂੰ ਿਭੱਜਣ ਨਾ ਦੇਵੀਂ।”

2 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਪੜੇ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਖਰੀਦੀ ਿਜਹਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ
ਿਲਆ। 3 ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੋਬਾਰਾ ਿਮਿਲਆ। 4 ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ:
“ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਉਹ ਲੰਗੋਟੀ ਲੈ ਜਾ ਜੋ ਤੂੰ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ
ਫਰਾਤ ਵੱਲ ਜਾਹ। ਓੱਥੇ ਚੱਟਾਨਾ ਂਦੀਆ ਂਤ੍ਰੇੜਾ ਂਿਵੱਚ ਲੰਗੋਟੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦੇਵੀਂ।”

5 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਰਾਤ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਮੈਂ
ਲੰਗੋਟੀ ਛੁਪਾ ਿਦੱਤੀ। 6 ਕਈ ਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਫਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਹ। ਉਸ ਲੰਗੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓੱਥੇ
ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ।”

7 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਰਾਤ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੰਗੋਟੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਚੱਟਾਨਾ ਂਦੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤ੍ਰ ੇੜਾ ਂਿਵੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਲੰਗੋਟੀ ਨੂੰ ਪਿਹਨ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਸਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ
ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

8 ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ,
“ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਲੰਗੋਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ, ਮੈਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਝੂਠਾ ਘੁਮੰਡ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
10 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਸਰਫ਼ ਮਨ ਆਈਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਅਨੁਯਾਈ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਪੜੇ
ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ
ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਗੇ। 11 ਬੰਦਾ ਲੰਗੋਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਕਸੱਕੇ ਬਂਨ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਕਸ ਕੇ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਸੀ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। “ਅਿਜਹਾ
ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨ। ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਪ੍ਰਿਸੱਧੀ, ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਨਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।”

ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

12 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ: ‘ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮਸ਼ਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ
ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ‘ਬੇਸ਼ਕ, ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ’ 13

ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੇਂਗਾ, ‘ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆਂ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਜਾਜਕਾ,ਂ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 14 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਿਵੱਚ ਵਜ੍ਜ ਕੇ ਿਡੱਗਣ ਲਾ
ਿਦਆਗਂਾ। ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਿਡਗ ਪੈਣਗੇ।’ ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ‘ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਜਾ ਂਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਹਮ ਕਾਰਣ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਹਟਾਗਂਾ।’”

15 ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ,
ਗੁਮਾਨੀ ਨਾ ਬਣੋ।

16 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ।
ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਉਹ ਹਨੇਰਾ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਉੱਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪਵੋਁ ਿਜੱਥੇ

ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ।
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਭਆਨਕ ਅੰਧਕਾਰ ਿਲਆਵੇਗਾ।
ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।

17 ਜੇ ਤੁਸਾ ਂਲੋਕਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀਁ,
ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਛੁਪਾ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਵਾਗਂਾ।
ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗ ਤੁਰਨਗੇ। ਿਕਉਂ?

ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇੱਜੜ
ਫ਼ਾਹ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਰ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

18 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ,
“ਆਪਣੇ ਤਖਤਾ ਂਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰ ਆਵੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪਏ ਨੇ।”

19 ਨਜ਼ੀਬ ਮਾਰੂਬਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸੱਕਦਾ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਿਨਕਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀਆ ਂਵਾਗਂ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।

20 ਦੇਖ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ!
ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ!

ਤੇਰਾ ਇੱਜੜ ਿਕੱਥੋ ਹੈ,
ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਇੱਜੜ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਸੀ।

21 ਤੂੰ ਕੀ ਆਖੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੀ
ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਗੂਆ ਂਵਜੋਂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਾਗਂ
ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਆਵੇਗਾ।

22 ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਂ,
“ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਦੀ ਘਟਨਾ ਿਕਉਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ?”

ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੇਰੇ ਅਣਿਗਣਤ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ।
ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਹੀ ਤੇਰੀ ਘੱਗਰੀ ਪਾਟ ਗਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੇਰੀਆ ਂਜੁੱਤੀਆ ਂਖੋਹ ਲਈਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਿਜਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

23 ਕਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸੱਕਦਾ।
ਅਤੇ ਚੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸੱਕਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਹੀ ਿਸੱਖਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।
24 “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਤੂੰ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਭੱਜੇਂਗਾ।
ਤੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਉਡਾਏ ਿਤਨਿਕਆ ਂਵਾਗਂ ਹੋਵੇਂਗਾ।

25 ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇਗਾ।
ਮੇਰੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਅੰਦਰ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

“ਇਹ ਿਕਉਂ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਸੈਂ।
ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।

26 ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਘੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਤੀਕ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਿਦਆਗਂਾ।
ਹਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਂਗੀ।

27 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਭਆਨਕ ਕਾਰੇ ਦੇਖੇ ਸਨ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸੱਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਿਦਆਂ

ਹੋਇਆ ਂਦੇਿਖਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਤੇਰੀਆ ਂਵੇਸਵਾ ਬਣਨ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ
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ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆ ਂਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ ਦੇਿਖਆ ਹੈ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾ ਂਿਕ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂਗੀ।”

ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਬਾਰੇ ਹੈ:
2 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਰੋਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਗਏ

ਨੇ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।

ਉਹ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।

3 ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇ।
ਸੇਵਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾ ਂਵੱਲ ਜਾਦਂੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ।

ਉਹ ਖਾਲੀ ਘਿੜਆ ਂਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਕੇਚੋ ਹੋਏ ਨੇ।
ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।

4 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾ ਂਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰੱਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਿਕਸਾਨ ਿਨਰਾਸ਼ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਢੱਕਦੇ ਨੇ।

5 ਖੇਤਾ ਂਦੀ ਿਹਰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਿਦੰਦੀ
ਹੈ।

ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਓੱਥੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6 ਅਵਾਰਾ ਖੋਤੇ ਨੰਗੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ।
ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਿਗਦ੍ਦੜਾ ਂਵਾਗਂ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸੱਕਦੀਆ,ਂ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਓੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

7 “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ, ਆਪਣੀ ਨੇਕ-ਨਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਕਰੋ।

ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ।

8 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੋ!
ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਵੇਲੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਪਰ ਹੁਣ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਅਜਨਬੀ ਹੋ।
ਇਝੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ ਹੋਵੋਁ।

9 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਘਾਤ ਲਾਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਗੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਜਾਦਂੇ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ

ਛੱਡੋ!”
10 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸੱਚਮੁੱਚ

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।”

11 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰ। 12 ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ
ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਂਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ
ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਰਜ਼ਕ
ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਭਆਨਕ
ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਾਗਂਾ।”

13 ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਬੀ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਿਕਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹੋਁਗੇ। ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਵੇਗਾ।’”

14 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਉਹ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਉੱਤੇ
ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਬੀ
ਝੂਠੇ ਦਰਸ਼ਨਾ,ਂ ਿਨਕੰਮੇ ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਖੁਸ਼ਫ਼ਿਹਮੀਆ ਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ
ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਬਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਿਜਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਬੀਆ ਂਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।’ ਉਹ ਨਬੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 16 ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆਂ
ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਧੀਆ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ।

17 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ:
‘ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਅੰਦਰ ਹੰਝੂ ਭਰੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਪੁੱਤਰ (ਯਰੂਸ਼ਲਮ) ਲਈ ਰੋਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਰੋਵਾਗਂਾ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲ ਿਦੱਤਾ

ਸੀ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।

18 ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦੇਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ।

ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਬੀ ਿਵਦੇਸ਼ਾ ਂਅੰਦਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।’”
19 ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, “ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ

ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਾਿਰਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਕੀਤਾ?

ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾ,ਂ
ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਿਰਆ।

ਅਸੀਂ ਸ਼ਫ਼ਾ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾ,ਂ
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤੰਕ ਹੀ ਿਮਿਲਆ।

20 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹਾ,ਂ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾ,ਂ ਅਸਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ।

21 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਨੇਕ-ਨਾਮੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਧੱਕੋ।
ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪਵਾਨ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਖੋਹਵੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ।
ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੋ।

22 ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਬੁੱਤਾ ਂਕੋਲ ਵਰੱਖਾ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ।
ਅਕਾਸ਼ ਕੋਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਛਰਾਟੇ ਹੇਠਾ ਂਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੌਤੀ ਉਮੀਦ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਸਾਜੀਆ।ਂ”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਵੀ ਇੱਥੇ
ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਹੂਦਾਹ

ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦੇ। 2 ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ‘ਅਸੀਂ ਿਕੱਧਰ ਜਾਵਾਗਂੇ?’ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹੀ ਹੈ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“‘ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਮਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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ਉਹ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਵਣਗੇ।
ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਮੈਂ ਫ਼ੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ
ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਬਣਨਗੇ।
3 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ

ਭੇਜਾਗਂਾ।’
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ:

‘ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਕੁਿਤਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਘੜੀਸਨ ਲਈ ਭੇਜਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪੰਛੀਆ ਂਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਖਾਣ
ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਾਗਂਾ।

4 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਕਸੇ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਇਹੀ ਕਰਾਗਂਾ।

ਮਨੱਸ਼ਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਮਨੱਸ਼ਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ।’

5 “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲਾਭਂੇ ਜਾਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਿਕ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ

ਹੈ!
6 ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

“ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਸੀ!
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਦਆ ਂਬਕੱ ਿਗਆ ਹਾ!ਂ

7 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਝੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੰਗਲੀ
ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਿਖਲਾਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ।

8 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਆਪਣੇ ਪਤੀਆ ਂਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈਣਗੀਆ।ਂ
ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚਲੀ ਰੇਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ

ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਸਖਰ ਦੁਿਪਹਰੇ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।
ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂਦੀਆ ਂਮਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ

ਕਰੇਗਾ।
ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਭੈ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇਵਾਗਂਾ।

9 ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ।
ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।

ਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਿਨਤਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ

ਜਾਦਂੀ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਮ ਤੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸਦਾ ਚਮਕੀਲਾ ਿਦਨ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ

10 ਮਾ ਂਮੈਂ, (ਿਯਰਿਮਯਾਹ) ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ।
ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਿਦੱਤਾ-ਿਲਆ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

11 ਸੱਚਮੁੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ

12 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।

ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਉਸ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਬਂੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।

13 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਉਹ ਦੌਲਤਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਇਹ ਦੌਲਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ।

14 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।
ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਵਣਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ।

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਭਖਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜ ਜਾਵੋਂਗੇ।”

15 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।
ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਸਬਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋ।

ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
ਉਸ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਹਂਦਾ ਹਾ।ਂ

16 ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਖਾ ਿਗਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਣਾਇਆ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਾ,ਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ।

17 ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੀੜ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬੈਿਠਆ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ।

ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ, ਇੱਕਲਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸਾ।ਂ
ਤੁਸਾ ਂਮੈਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

18 ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਿਕਉਂ ਦੁੱਖੀ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਰਾਜ਼ੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ

ਸੱਕਦਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਸੋਮੇ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਿਜਹੜਾ ਸੁੱਕ ਿਗਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਿਜਸਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਿਗਆ

ਹੈ।
19 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਪਤਰ

ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇਂ,
ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਜੇ ਤੂੰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਵੇਂ,
ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੱਕੇਂਗਾ।

ਜੇ ਤੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਬੋਲਁੇ,
ਨਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਕੰਮੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਬਾਰੇ ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਮੇਰੇ (ਿਯਰਿਮਯਾਹ)
ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣੀਁ।
20 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਿਕ ਤੂੰ ਤਾਬਂੇ ਦੀ ਬਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧ ਵਰਗਾ ਹੈਂ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨਗੇ।
ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਣਗੇ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ।”
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ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
21 “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵਾਗਂਾ।
ਉਹ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵਾਗਂਾ।”

ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਿਦਨ

ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ: 2 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਤੈਨੂੰ
ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਥਾ ਂਤੇਰੇ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰ
ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।”

3 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਮਾਤਾ-
ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: 4 “ਉਹ ਲੋਕ ਿਭਆਨਕ ਮੌਤ ਮਰਨਗੇ। ਕੋਈ
ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੋਹੇ ਵਾਗਂ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ
ਦੁਸਮਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਂਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆ ਂਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਨਗੇ।”

5 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਜਾਵੀਂ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਅੰਿਤਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਓੱਥੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਈ
ਰੋਣ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸੋਗ ਕਰਨ ਜਾਵੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕਰੀਂ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅਸੀਸਾ ਂਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆ ਂਹਨ। ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਉੱਪਰ ਿਮਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।” ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

6 “ਉੱਘੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਬੰਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ
ਰੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ
ਨਾ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿਸਰ ਮੁਨਾਵੇਗਾ। 7 ਕੋਈ ਵੀ
ਬੰਦਾ ਮੁਰਿਦਆ ਂਲਈ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਕੋਈ
ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਰਾਏਗਾ ਿਜਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾ ਂਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੋਇਆ ਂਲਈ ਰੋਣ ਵਾਿਲਆ ਂਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ
ਿਲਆਵੇਗਾ।

8 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਦਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋਣ। ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਵੀਂ। 9 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ
ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦਾ ਸ਼ੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਿਵਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਬੰਦ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਛੇਤੀ
ਕਰਾਗਂਾ।’

10 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੇਁਗਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ
ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਿਕਉਂ ਆਖੀਆਂ
ਹਨ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਿਕਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ?’ 11 ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ,
‘ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚਲਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।’ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ‘ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ। 12 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਓਹੀ
ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ
ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਓਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦਆਗਂਾ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੁੱਿਖਆ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਿਰਆਇਤ ਕਰਾਗਂਾ।’

14 “ਲੋਕੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ‘ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਖੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਓਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ।’ ਪਰ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, “ਜਦੋਂ
ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ। 15 ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਵਾ ਂਆਖਣਗੇ। ਉਹ
ਆਖਣਗੇ, ‘ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਓਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਮੁਲਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਿਜੱਥੇ-ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ।’ ਲੋਕ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਕਉਂ ਆਖਣਗੇ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

16 “ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਛੇਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਗਂਾ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, “ਉਹ ਮਛੇਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਦੱਸਾਗਂਾ। ਉਹ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਹਰ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾ ਂਦੀਆ ਂਝੀਬਾ ਂਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। 17 ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ
ਦੇਖਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸੱਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆਂ
ਦਾ ਿਸਲਾ ਿਦਆਗਂਾ-ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹਰ ਪਾਪ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਿਜਹਾ
ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਨਾਪਾਕ’ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਭਆਨਕ ਬੁੱਤਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨਾਲ
ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

19 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵੀ ਹੋ।
ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਹੋ।

ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕੌਮਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ
ਉਹ ਆਖਣਗੀਆ,ਂ “ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਦੇਵਤੇ ਝੂਠੇ ਸਨ।

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਕੰਮੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਪਰ ਬੁੱਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।”

20 ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ?
ਨਹੀਂ! ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਬੁੱਤ ਹੀ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੁੱਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਦੇਵਤੇ

ਨਹੀਂ ਹਨ।
21 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵਾਗਂਾ

ਿਜਹੜੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ
ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

ਿਦਲ ਤੇ ਉਕਿਰਆ ਦੋਸ਼

“ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਲੋਹੇ ਦੀਆ ਂਕਲਮਾ ਂਨਾਲ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ
ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਨੋਕ
ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਨਾਲ।
ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਦਲ ਹੈ।
ਉਹ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਦੇ ਿਸੰਗਾ ਂਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਗਏ ਸਨ।

2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਬਾਰੇ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ।

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ
ਦਰਿਮਆਨ

ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
3 ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਖੁਲ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ
ਪਹਾੜਾ ਂਉੱਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਮੈਂ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਸੀ।

4 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀਗਵਾ ਲਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਮਲਾਂ
ਕਾਰਣ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
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ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਮਘਦੀ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੜ ਜਾਵੋਂਗੇ।”

ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ

5 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਿਜਹੜੇ ਿਸਰਫ਼ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾਂ

ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਿਜਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ,

ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

6 ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂਬਲ ਦੀ ਉਸ ਝਾੜੀ ਵਰਗੇ ਹਨ,
ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ, ਗਰਮ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਜਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਝਾੜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ੁਭ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

7 “ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਖੁਦਦਾਰ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਧੰਨ ਹੈ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ

ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
8 ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ

ਉਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆ ਂਜਢ਼ਾ ਂਵੱਡੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਾਣੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ

ਹਨ।
ਉਹ ਰੁੱਖ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀਆ ਂਪੱਤੀਆ ਂਸਦਾ ਹਰੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਨੇ।

ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹ ਰੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9 “ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ।

10 ਪਰ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੱਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਿਨਆ ਂਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਬਦਲੇ ਢੁਕਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ

11 ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉਸ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਸੇਁਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ

ਹੈ।
ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਗਵਾ ਲਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ

ਸੀ।”
12 ਆਿਦ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਘੀ ਥਾ ਂਹੈ।

13 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਂ।
ਜੋ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਂਤ ਹੈਂ।
ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ

ਥੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਤੀਜੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ

14 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਰੋਗ
ਹੋਵਾਗਂਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਚ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹਾ!ਂ

15 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਿਣਆ?
ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਉਣ ਿਦਓ?”

16 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭਿਜਆ ਸਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਿਲਆ ਸਾ।ਂ
ਮੈਂ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਅਯਾਲੀ ਬਣ ਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾ ਂਿਕ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ ਆਵੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਖੀਆ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

17 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ।
ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

18 ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਿਦਓ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਿਦਓ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਲਈ ਿਕਆਮਤ ਦਾ ਿਦਨ ਿਲਆਵੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦਓ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਟੇ ਕਰੋ।

ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਖਣਾ

19 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ:ਂ “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਜਾਹ ਅਤੇ
“ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਿਜੱਥੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਤੇ
ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਹੋ ਗੱਲਾ ਂਕਰ।”

20 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਿਜਓ। ਸੁਣੋ, ਸੁਣੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਿਜਹੜੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਬਾਣੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ! 21

ਯਹੋਵਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ
ਭਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕਁੋ। ਅਤੇ ਸਬਤ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਬਾਣੀਂ ਕੋਈ ਭਾਰ
ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਓ। 22 ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਨਾ ਆਓ। ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਿਦਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 23 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਿਪਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੀ। 24 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ
ਬਾਰੇ।’” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ “‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ
ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓਗੇ।

25 “‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨੋਗੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਰਾਜੇ ਿਜਹੜੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਤਖਤ
ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜਆ ਂਰਾਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ
ਰਬਾ ਂਅਤੇ ਘੋਿੜਆ ਂਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦਾ
ਰਸਦਾ ਰਹੇਗਾ! 26 ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀਆ ਂਦੀਆ ਂਵਾਦੀਆ ਂਤੋਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਿਨਜੀਵ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਬਲੀਆ,ਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਧੂਪ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ
ਿਲਆਉਣਗੇ।

27 “‘ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ,
ਤਾ ਂਮਾੜੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਾਤ ਦੇ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਬੋਝਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਿਜਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਬੁਝਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕੇਗੀ।
ਉਹ ਅੱਗ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਬਲਦੀ
ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਿਹਲ ਸੜ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ।’”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 17:5 541 ਿਯਰਿਮਯਾਹ 17:27
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ਘੁਿਮਆਰ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ

ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ
ਿਮਿਲਆ: 2 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਘਰ ਤੀਕ ਜਾਹ। ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

3 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਘੁਿਮਆਰ ਚਕੱ
ਉੱਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 4 ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਪਰ ਬਰਤਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਘੁਿਮਆਰ ਨੇ ਉਸੇ ਿਮੱਟੀ
ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਦਆ ਂਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਿਦੱਤੀ।

5 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ! 6 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ,
ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੂੰ
ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚਲੀ ਿਮੱਟੀ ਵਾਗਂ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਘੁਿਮਆਰ ਵਾਗਂ ਹਾ!ਂ 7

ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਾ ਂਇੱਕ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਾਗਂਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਖਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਤਾਹਂ ਉੱਠਾਵਾ।ਂ ਅਤੇ ਜਾਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਖਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾ ਂਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਂਿਦਖਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 8 ਪਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਅਤੇ
ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ
ਜਾਣ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ
ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। 9 ਓੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
ਵੀ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾ।ਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ
ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਾਗਂਾ। 10 ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ
ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦੀ ਕਰਿਦਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮਂਨਿਦਆ ਂਦੇਖਾ।ਂ ਤਾ ਂਮੈਂ
ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਸੋਚਾਗਂਾ।

11 “ਇਸ ਲਈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ, ‘ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦੀਆ ਂਿਤਆਰੀਆ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਬਦੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਹਰ ਬੰਦੇ
ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ!’ 12

ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ‘ਅਿਜਹੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਾਗਂੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਓਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸਦਾ ਿਜ਼ੱਦੀ ਅਤੇ ਮੰਦਾ ਿਦਲ ਲੋਚਦਾ
ਹੈ।’”

13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ,
‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਿਕਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ,

ਿਜਹੜੀਆ ਂਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਨੇ?’
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਹੈ।
ਇਸਰਾਏਲ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਵਰਗਾ ਹੈ!

14 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਲਬਾਨੋਨ ਪਰਬਤ ਦੀਆ ਂਚੋਟੀਆ ਂਤੋਂ ਬਰਫ਼
ਨਹੀਂ ਿਪਘਲਦੀ।

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸੀਤਲ ਵਰਗੇ ਝਰਨੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
15 ਪਰ ਮਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਿਨਕੰਮੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ।

ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾ ਂਿਵੱਚ ਠੋਕਰਾ ਂਖਾਦਂੇ ਨੇ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਕਦੀਮੀ ਰਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਠੋਕਰਾ ਂਖਾਦਂੇ ਨੇ।

ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਿਪੱਛਲੀਆ ਂਗ਼ਲਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ।

16 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇਸ਼ ਸੱਖਣਾ ਮਾਰੂਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੰਘਣ ਸਮੇਂ ਸੀਟੀਆ ਂਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ

ਿਹਲਾਉਣਗੇ।
ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਦੇਸ਼ ਿਕਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ।
17 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੱਜਣਗੇ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਝੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹੁੜਿਦਆ ਂਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ।

ਨਹੀਂ! ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਿਂਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਦੇਖਣਗੇ।”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਚੌਥੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ

18 ਫ਼ੇਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਓ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ਾ ਂਘੜੀੇ। ਯਕੀਨਨ ਜਾਜਕ ਵੱਲੋਂ ਿਬਵਸਬਾ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਨਸੀਹਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ
ਆਖੀਏ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂੇ।”

19 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ!
ਮੇਰੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਿਨਆ ਂਕਰੋ, ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ।

20 ਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬਦੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ!
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ

ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣੋ ਹਟ ਜਾਵੋਁ।
ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

21 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਭੁਕੱ ਅਕਾਲ ਿਵੱਚ ਮਰਨ ਿਦਓ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਹਰਾ ਦੇਣ ਿਦਓ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਬਾਝਂ ਰਿਹਣ ਿਦਓ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਿਦਓ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਬਣਾ ਿਦਓ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਿਦਓ।
ਜਵਾਨ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਿਦਓ।

22 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਅੰਦਰ ਰੋਣਾ-ਿਪੱਟਣਾ ਪਾ ਿਦਓ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੁਆ ਿਦਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼

ਿਲਆਵੋ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਿਦਓ, ਿਕਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਲ ਿਵਛਾ ਕੇ ਰੱਖੇ।

23 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆ ਂਸਾਿਜਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਿਮਟਾਓ ਨਾ।

ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਓ!
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਓ ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋ।

ਟੁੱਿਟਆ ਘੜਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਜਾਹ ਅਤੇ ਘੁਿਮਆਰ
ਤੋਂ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਿਲਆ। ਕੁਝ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਜਾਹ। 2 ਠੀਕਰੀਆ ਂਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਨ-

ਿਹੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ 3 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਆਖ, ‘ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ! ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਖਦਾ ਹੈ: ਛੇਤੀ ਹੀ
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਿਦਆਗਂਾ। ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇਗਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਣਾ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਥਾ ਂਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਲਈ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਹਨ।
ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪੁਰਖੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ
ਨਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਇਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਲਹੂ
ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 5 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਲਈ
ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉਸਾਰੀਆ।ਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ
ਬਆਲ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਮੈ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6

ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਤੋਂਫਬ ਅਤੇ ਬਨ-ਿਹੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ: ਉਹ ਿਦਨ ਆ
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ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਆਖਣਗੇ। 7 ਇਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਮੈਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ
ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ
ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। 8 ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਲੋਕੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸੀਟੀਆਂ
ਵਜਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ
ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 9 ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੈ
ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ
ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਤਨੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ
ਜਾਣਗੇ।’

10 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੇਁਗਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਖਿਦਆਂ
ਤੂੰ ਘੜਾ ਭੰਨ ਦੇਵੇਂਗਾ। 11 ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀ: ‘ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਰੂਸਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਭੰਨ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭੰਨਦਾ ਹੈ! ਇਹ ਘੜਾ ਮੁੜ ਕੇ
ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਤੋਂਫੇਬ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ
ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਣ। 12 ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਇਸ ਥਾ ਂਨਾਲ
ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਤੋਂਫਬ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।’ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 13 ‘ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਥਾ ਂਤੋਂਫਬ ਿਜੰਨੇ ਹੀ “ਨਾਪਾਕ”
ਹੋਣਗੇ। ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਮਹੱਲ ਇਸ ਥਾ,ਂ ਤੋਂਫਬ ਵਾਗਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਿਕਉਂ
ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾ ਂਦੀਆ ਂਛੱਤਾ ਂਉੱਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤਾਿਰਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ
ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ
ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਸਨ।’”

14 ਫ਼ੇਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਤੋਂਫਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਰਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਖਲੋ ਿਗਆ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ: 15 “ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਪੰਡਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਿਬਪਤਾਵਾ ਂਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਛੇਤੀ
ਕਰਾਗਂਾ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹਨ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ
ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।’”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਅਤੇ ਪਸ਼ਹੂਰ

ਪਸ਼ਹੂਰ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ
ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ। ਪਸ਼ਹੂਰ ਇਮੰੇਰ ਨਾ ਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। ਪਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਰਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਗੱਲਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ। 2 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨੂੰ ਕੁਟਵਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਪੈਰਾ ਂਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ
ਫ਼ਿਟਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਵਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਵੱਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀ। 3 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਪਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ
ਲੱਕੜ ਦੇ ਫ਼ਿਟਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ। ਤਾ ਂਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਪਸ਼ਹੂਰ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਨਾਮ ਹੈ ‘ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦਾ ਆਤੰਕ।’ 4 ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਤੰਕ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾ ਂਲਈ ਆਤੰਕ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਦਆ ਂਦੇਖੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਬਾਬਲ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾਂ
ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। 5 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਬਣਾਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਅਤੇ
ਪਸ਼ਹੂਰ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫ਼ੜ ਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ

ਬਾਬਲ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ
ਿਵੱਚ ਮਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ
ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬਲ
ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣਗੇ।’”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ

7 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਮੂਰਖ
ਬਿਣਆ।

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਤ ਗਏ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ
ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਿਦਨ ਭਰ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ।

8 ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਕੂਕਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕੂਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਿਮਿਲਆ
ਸੀ।

ਪਰ ਲੋਕ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ।
9 ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ

ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਗਂਾ।”

ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਵਰਗਾ
ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!

ਇਹ ਇਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਬਲ
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ!
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਦਆ ਂਬਕੱ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸੱਕਦਾ।

10 ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਾਨਾਫ਼ੂਸੀ ਕਰਿਦਆ ਂਸੁਣਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਹਰ ਥਾ ਂਉਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੀਆ ਂਨੇ।
ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਲੋਕ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, “ਆਓ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਅਤੇ ਆਖੀਏ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਦਾ

ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਲਈਏ।
ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਗਂੇ।

ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵਾਗਂੇ।
ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਗਂੇ।”

11 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਸਪਾਹੀ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ।

ਉਹ ਲੋਕ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ।

12 ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਦਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵਰੁੱਦ ਆਪਣੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਦੱਸ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਿਜਸਦੇ ਉਹ

ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।
13 ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਓ!
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ!

ਯਹੋਵਾਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਜਾਨਾ ਂਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ!

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਛੇਵੀਁ ਿਸ਼ਕਾਇਤ

14 ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦਓ ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਜੰਿਮਆ ਸਾ!ਂ
ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਨਾ ਿਦਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਿਮਆ।
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15 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦਓ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਮੈਂ
ਜੰਿਮਆ ਹਾ।ਂ

“ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ ਹੈ”, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ।
“ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ!”

ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ,
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਿਦੱਤੀ।

16 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਵਰਗਾ ਹੋਣ ਿਦਓ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਬਹ-ਸਵੇਰੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਨ ਿਦਓ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਿਪਹਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਸੁਣਨ ਿਦਓ।

17 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਮਾਿਰਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਸਾ।ਂ

ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ,
ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜੰਮਦਾ।

18 ਮੈਨੂੰ ਗਰਭ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ?
ਮੈਂ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਹੀ ਦੇਖੀਆ ਂਨੇ।
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਇਹੀ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ
ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਪਸ਼ਹੂਰ ਨਾ ਂਦੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਨੂੰ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। ਪਸ਼ਹੂਰ ਮਲਕੀਯਾਹ ਨਾ ਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ
ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਮਅਸੇਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2 ਪਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ
ਵਾਪਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ
ਕਰੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ
ਦੇਵੇ।”

3 ਤਾ ਂਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਪਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਖੋ: 4 ‘ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿਬਆਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਿਬਆਰਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਿਬਆਰਾ ਂਨੂੰ
ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

“‘ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।
5 ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੜਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਗਂਾ ਅਤੇ ਿਦਖਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਤਨਾ ਕਿਹਰਵਾਨ
ਹਾ।ਂ 6 ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਬੰਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਿਭਆਨਕ ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ
ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। 7 ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ,’”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, “‘ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਇਸ ਿਭਆਨਕ
ਪਲੇਗ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਦੀ ਿਜੱਤ ਕਰਾਵਾਗਂਾ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰੇ
ਜਾਣਗੇ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਕੋਈ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।’

8 “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵੀ ਦੱਸੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਸਮਝ ਲਵੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਿਵੱਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ
ਿਦਆਗਂਾ। 9 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ
ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ
ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ! ਉਸ ਫ਼ੌਜ
ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ
ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦਾ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। 10 ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।’”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ “‘ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।’

11 “ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ: ‘ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਨੂੰ ਸੁਣੋ। 12 ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
“‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਕਰੋ।
ਮੁਜਿਰਮਾ ਂਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਉਸ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ

ਸੱਕਦਾ।
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਨੇ!’

13 “ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ।ਂ
ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਿਸਖਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂ
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਚੱਟਾਨ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ।

ਤੁਸੀਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹੋ,
‘ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।’”
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।

14 “ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੋਂਗੇ, ਿਜਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗਲਾ ਂਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਉਹ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।”

ਮੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਿਵਰੁੱਧ ਿਨਆਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਿਵੱਚ ਜਾਹ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਓੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕਰ: 2 ‘ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਤੂੰ

ਦਾਊਦ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣ। ਹੇ ਰਾਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਬਾਣੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਓਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਓ ਿਜਹੜਾ
ਲੁਟੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਯਤੀਮਾ ਂਅਤੇ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਿਦਓ ਅਤੇ
ਨਾ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ। ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ। 4 ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾ ਂਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇਗਾ: ਦਾਊਦ ਦੇ
ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਿਹਲ ਦੇ
ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਬਾਣੀਂ ਲੰਘਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੰਗ
ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਬੰਦੇ ਰਬਾ ਂਅਤੇ ਘੋਿੜਆ ਂਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਲੰਘਣਗੇ। 5 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਤਾ ਂਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਿਹਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ-ਇਹ ਮਲਵੇ
ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।’”

6 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਮਹੱਲ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ:
“ਇਹ ਮਿਹਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ
ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਵਾਗਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।

ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਇਹ ਮਿਹਲ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਗਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ।

7 ਮੈਂ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜਾਗਂਾ।
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ਹਰ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਹਿਬਆਰ ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ
ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਿਦਓਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰਾ ਂਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਤੀਰਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ।
8 “ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ

ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਿਕਉਂ
ਕੀਤੀ ਹੈ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ।’ 9 ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ
ਹੋਵੇਗਾ: ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਪਰ
ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।’”

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੇਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਨਆਂ

10 ਮਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਲਈ ਨਾ ਰੋਵੋ ਉਸ ਲਈ ਸੋਗ ਨਾ ਮਨਾਵੋ।
ਪਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਲਈ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਵੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾ ਂਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

ਉਸ ਲਈ ਰੋਵੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ।
11 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੁਮ (ਯੇਹੋਆਹਾਜ਼) ਬਾਰੇ

ਆਖਦਾ ਹੈ। (ਸ਼ੱਲੁਮ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਬਿਣਆ।) “ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ
ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। 12 ਯੇਹੋਆਹਾਜ਼ ਉਸੇ ਥਾ ਂਜਾਕੇ ਮਰੇਗਾ
ਿਜੱਥੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ।”

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਨਆਂ

13 “ਉਸ ਰਾਜੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਿਜਹੜਾ ਅਿਨਆ ਂਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਉਪਰਲੀ ਮੰਿਜਲ ਤੇ, ਜੋ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਬਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਿਤਆ ਂਕੰਮ ਕਰਵਾ

ਿਰਹਾ ਹੈ।
14 “ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਹਲ ਉਸਾਰਾਗਂਾ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵੀ

ਹੋਣਗੇ।’
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆ ਂਬਾਰੀਆ ਂਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਿਰਆ।
ਉਸ ਨੇ ਤਖਿਤਆ ਂਲਈ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ

ਲਾਲ ਰੰਗ ਕੀਤਾ।
15 “ਯਹੋਯਾਕੀਮ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ
ਿਦਆਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਇਆ।

16 ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਗਰੀਬਾ ਂਅਤੇ ਲੋੜਵਂਦਾ ਂਦੇ ਮੁਕੱਦਿਮਆ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਇਆ।

ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

17 “ਯਹੋਯਾਕੀਮ, ਤੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਸਰਫ ਓਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆ ਂਨੇ,
ਿਜਸਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਮਸੂਮਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈਂ।”

18 ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਣਗੇ।
ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ, ‘ਹਾਏ ਮੇਿਰਆ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਯਾਕੀਮ

ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ,
ਹਾਏ ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ!’

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਣਗੇ।

ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ, ‘ਹਾਏ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ,
ਹਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ!’

19 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਕਸੇ
ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।

ਉਹ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦਰਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ।

20 “ਯਹੂਦਾਹ, ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਤੇ ਜਾਹ, ਅਤੇ ਰੋ।
ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਅੰਦਰ ਸੁਣਨ ਦੇ।

ਅਬਾਰੀਮ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਰੋ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ‘ਪ੍ਰੇਮੀ’ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

21 “ਯਹੂਦਾਹ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ!

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨ ਿਦੱਤੀ ਸੀ,
ਪਰ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰਹੀ ਹੈਂ।
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ,
ਯਹੂਦਾਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ।

22 ਯਹੂਦਾਹ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਗਂਾ, ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਹਵਾ ਵਾਗਂ ਆਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਯਾਲੀਆ ਂਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਕਾਰਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਪਮਾਿਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ

ਹੋਵੇਂਗੀ।
23 “ਰਾਜੇ, ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਿਦਆਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਅੰਦਰ

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ।
ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਲੱਗਭਗ ਲਬਾਨੋਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ

ਲੱਕੜ ਆਈ ਸੀ।
ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈਂ,

ਪਰ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਰਲਾਵੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।
ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਵਾਗਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ ਿਜਹੜੀ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੇਹੋਇਆਿਚਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਨਆਂ

24 “ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਖੀ ਹਾ ਂਮੈਂ”, ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ,
“ਯੇਹੋਇਆਿਚਨ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯੇਹੋਇਆਿਚਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਕਰਾਗਂਾ: ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਅੰਗੂਠੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ, ਫ਼ੇਰ ਵੀ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ। 25 ਯਹੋਯਾਕੀਮ, ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਗਂਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈਂ ਤੂੰ।
ਉਹ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 26 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਿਮਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾ ਂਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਰੋਗੇ। 27 ਯੇਹੋਇਆਿਚਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਿਮਲੇਗੀ।”

28 ਕਨਾਯਾਹ (ਯੇਹੋਇਆਿਚਨ) ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਾਡਂੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਉਸ ਭਾਡਂੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦਾ,
ਯੇਹੋਇਆਿਚਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਕਉਂ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਦੇਸਾ ਂਅੰਦਰ ਿਕਉਂ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ।

29 ਯਹੂਦਾਹ ਦੀਏ ਧਰਤੀਏ, ਧਰਤੀਏ, ਧਰਤੀਏ!
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ!

30 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਯੇਹੋਇਆਿਚਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਖ ਲਵੋ:
‘ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ!

ਯੇਹੋਇਆਿਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ

ਬੈਠੇਗਾ।
ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੂਦਾਹ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।’”

“ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅਯਾਲੀਆ ਂ(ਆਗੂਆ)ਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ
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ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਰਾਗਾਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀਆ ਂਿਦਸ਼ਾਵਾ ਂਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ।

2 ਉਹ ਅਯਾਲੀ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਅਯਾਲੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਅਯਾਲੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ
ਰੱਿਖਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਾਗਂਾ-ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਿਦਆਗਂਾ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 3 “ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ
ਦੇਸਾ ਂਅੰਦਰ ਭੇਿਜਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਬਚੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕਰਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚਰਾਗਾਹ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਜਦੋਂ
ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਆਪਣੀ ਚਰਾਗਾਹ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਹੁਤ
ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 4 ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾਂ
ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਲੀ ਰੱਖਾਗਂਾ। ਉਹ ਅਯਾਲੀ ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ
ਰੱਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਗੁਆਚੇਗੀ ਨਹੀਂ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

ਧਰਤੀ ਅੰਕੁਰ

5 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ,
“ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਟਿਹਣੀ

ਿਲਆਵਾਗਂਾ।
ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।

6 ਉਸ ਨੇਕ ‘ਅੰਕੁਰ’ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ:
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੇਕੀ ਹੈ।
7 “ਇਸ ਲਈ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਲੋਕ

ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਇਕਰਾਰ
ਹੈ: ‘ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ।’ 8 ਪਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਵਾਂ
ਆਖਣਗੇ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ‘ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੈ
ਿਜਸਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ। ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਸੀ।’ ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣਗੇ।”

ਝੂਠੇ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਨਆਂ

9 ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼:
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾ-ਂਮੇਰਾ ਿਦਲ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਹੈ।
ਮੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਕੰਬ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।

ਮੈਂ (ਿਯਰਿਮਯਾਹ) ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ।
ਿਕਉਂ? ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾ ਂਕਾਰਣ।

10 ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ।

ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਚਰਾਦਂਾ ਂਅੰਦਰ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤ ਮਾਰੂਬਲ ਵਾਗਂ ਬਣ ਗਏ

ਨੇ।
ਨਬੀ ਬੁਰੇ ਨੇ।
ਉਹ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਕਰਦੇ ਨੇ।
11 “ਨਬੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ ਹੈ।”

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
12 “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵੋ ਰੋਕ ਿਦਆਗਂਾ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਿਤਲਕਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ
ਹੋਵੇ।

ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਬਪਤਾ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
13 “ਮੈਂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ

ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ,

ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਸੀ।
14 ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅੰਦਰ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾਂ

ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਖ ਿਲਆ ਹੈ।
ਉਹ ਨਬੀ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ-ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਝੂਠੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ।

ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਿਦੰਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ।

ਉਹ ਸਦੂਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਮੂਰਾਹ ਵਰਗਾ ਹੈ।”

15 ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨਬੀਆ ਂਵਾਸਤੇ
ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਵੇਂ ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ ਭੋਜਨ-ਪਾਣੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ।

ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਆਤਮਕ ਿਬਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਤੋਂ ਆਈ ਸੀ।”

16 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦਓ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਝੂਠੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ

ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ।

ਉਹ ਨਬੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।

17 ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਬੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇਗੀ।’

ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹਨ।
ਉਹ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਨੇ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਬੀ ਆਖਦੇ ਨੇ,
‘ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ!’

18 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਸੁਿਣਆ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

19 ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਗਂ ਆਵੇਗੀ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਿਹਰ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਵੇਗਾ।

20 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਿਹਰ, ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਲਵੋਂਗੇ।

21 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਸੀ।
ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦੌੜੇ ਆਏ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।

22 ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ,
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ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ।
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੰਦੇ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਦੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੰਦੇ।

23 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।
“ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਨੇੜੇ ਹਾ!ਂ
ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾ!ਂ

24 ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ।
ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ, ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾ ਂਹਾ।ਂ”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ 25 “ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਬੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ

ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ
ਆਇਆ ਹੈ! ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ!’ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ। 26 ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ ਨਬੀ ਝੂਠ
ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠਾ ਂਦਾ ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 27

ਇਹ ਨਬੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਸੁਣਾਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭੁਲਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪੁਰਖੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਖੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ
ਬਾਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 28 ਤੂੜੀ ਕਣਕ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ! ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ
ਸੁਪਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ
ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 29 ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ
ਇਹ ਉਸ ਹਬੌੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

30 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ ਂਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲੋਂ ਹੈ, “ਇਹ ਨਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 31

ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ।ਂ” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ-“ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼
ਹੈ। 32 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਨਕਲੀ ਸੁਪਿਨਆ ਂਦਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ-“ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਝੂਠਾ ਂਅਤੇ ਝੂਠੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਰਾਹੀਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਿਜਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਿਬਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ
ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਸੰਦੇਸ਼

33 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਜਾ ਂਕੋਈ ਜਾਜਕ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸੱਕਦਾ ਹੈ,
‘ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬੋਝ ਕੀ ਹੈ?’ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਆਖੇਂਗਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਝ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ
ਦੇਵਾਗਂਾ।’ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।

34 “ਕੋਈ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਜਾਜਕ ਜਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ
ਆਖੇ, ‘ਇਹ ਬੋਝ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।’ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। 35 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੋਗੇ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ?’ ਜਾ ਂ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀ
ਆਿਖਆ?’ 36 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖੋਗੇ, ‘ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬੋਝ।’ֹ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਕਸੇ ਲਈ ਬੋਝ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਜੀਿਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ!

37 “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ
ਪੁੱਛੋ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ?’ ਜਾ ਂ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ?’
38 ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬੋਝ ਕੀ ਸੀ?’ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੇਗਾ: ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਨੂੰ “ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਝ” ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। 39 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਝ
ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਝ ਵਾਗਂ ਚੁੱਕਾਗਂਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਟ
ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਿਦਆਗਂਾ। 40 ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ
ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕੋਗੇ।’”

ਚੰਗੇ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਅੰਜੀਰ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦਰਸਾਈਆ:ਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਜੀਰਾ ਂਦੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਦੋ ਟੋਕਰੇ ਦੇਖੇ। (ਮੈਂ ਇਹ
ਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਦੇਿਖਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ

ਯਕਾਨਯਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਯਕਾਨਯਾਹ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। ਯਕਾਨਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੱਖਾਣਾ ਂਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਕਾਿਮਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਲੈ
ਿਗਆ ਸੀ।) 2 ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅੰਜੀਰ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਜੀਰ ਉਹੋ
ਿਜਹੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਅਗੇਤੇ ਪੱਕ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਟੋਕਰੇ ਅੰਦਰ
ਸੜੇ ਹੋਏ ਅੰਜੀਰ ਪਏ ਸਨ ਉਹ ਇਨੇੰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਸਨ।

3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ?”
ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਨੂੰ ਅੰਜੀਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਅੰਜੀਰ ਬਹੁਤ

ਚੰਗੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਅੰਜੀਰ ਬਹੁਤ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਨੇੰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਿਕ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ।”

4 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। 5 ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਲੋਕ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੰਗੇ ਅੰਜੀਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਿਮਹਰ ਕਰਾਗਂਾ। 6

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੀਰਾਗਂਾ ਨਹੀਂ-ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਖੱਚਾਗਂਾ ਨਹੀਂ-ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੀਜਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਵੱਧ ਸੱਕਣ। 7 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ।
ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚਲੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ
ਮਨਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ।

8 “ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੜੇ ਹੋਏ ਅੰਜੀਰਾ ਂਵਰਗਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ
ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੜੇ ਹੋਏ ਅੰਜੀਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
9 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਚੁਟਕਲੇ ਜੋੜਨਗੇ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਖੰਡਾਵਾਗਂਾ,
ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣਗੇ। 10 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਤਲਵਾਰ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ
ਿਬਮਾਰੀ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਹਮਲਾ ਕਰਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਰ

ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਬੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਯਹੋਯਾਕੀਮ

ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚੌਬਾ ਵਰ੍ਹਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। 2 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਨਬੀ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਸੁਣਾਇਆ।

3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂ23 ਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਆਮੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 13 ਵੇਂ
ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੋਂ ਨਬੀ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਨਹੀਂ। 4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕ ਨਬੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।
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5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਬਦਲੋ ਆਪਣੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ!ਂ ਹਟ
ਜਾਓ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਤੋਂ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸੱਕੋਗੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ
ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 6 ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨਾ ਬਣੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ
ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਿਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।”

7 “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ”-ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ-“ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚਿੜ੍ਹਆ। ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ।”

8 ਇਸ ਲਈ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ। 9 ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾਗਂਾ” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ-“ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾਗਂਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸੱਦ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵੀ ਸੱਦ
ਬੁਲਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਧਰਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਖਣੇ ਮਾਰੂਬਲ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਦੇਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਕੇ ਸੀਟੀਆ ਂਮਾਰਨਗੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ
ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਉੱਥੇ ਲਾੜੇ ਲਾੜੀ ਦੀਆ ਂਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਫ਼ੇਰ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਟਾ ਪੀਹਣ ਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਿਵੱਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ। 11 ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਖਣਾ
ਮਾਰੂਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 70 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੀਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ
ਬਣੇ ਰਿਹਣਗੇ।

12 “ਪਰ ਜਦੋਂ 70 ਵਰ੍ਹ ੇ ਬੀਤ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ।” ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ-“ਮੈਂ
ਬਾਬਲ ਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਾਰੂਬਲ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। 13 ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਬਾਬਲ
ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮਾੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮਾ ਂਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੇਤਾਵਨੀਆ ਂਇਸ ਪੁਸਤਕ ਅੰਦਰ ਿਲਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ।
14 ਹਾ,ਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਰਾਿਜਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਮਲਾ ਂਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਸਦੇ ਉਹ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।”

ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਆਂ

15 ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ,ਂ
“ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਮੈਅ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਇਹ
ਿਪਆਲਾ ਫ਼ੜ ਲੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੇਸਾ ਂਨੂੰ ਿਪਲਾਵਾਗਂਾ। 16

ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਲਟੀਆ ਂਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਗਲਾਂ
ਵਾਲੀਆ ਂਹਰਕਤਾ ਂਕਰਨਗੇ। ਅਿਜਹਾ ਉਹ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਕਾਰਣ ਕਰਨਗੇ
ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਭੇਜਾਗਂਾ।”

17 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ
ਿਪਲਾਈ। 18 ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਾਕੇ
ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਿਪਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ
ਿਪਲਾਈ। ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸੱਖਣਾ ਮਾਰੂਬਲ ਬਣ ਜਾਣ।
ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਥਾ ਂਇਨੰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਸੀਟੀਆ ਂਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ। ਅਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ-ਯਹੂਦਾਹ ਹੁਣ ਓਸੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ!

19 ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਫਰਊਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਿਪਲਾਈ। ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਿਪਲਾਈ।

20 ਮੈਂ ਉਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਿਪਆਲੇ
ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਿਪਲਾਈ।

ਮੈਂ ਿਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਿਪਲਾਈ। ਇਹ
ਅਸ਼ਕਲੋਨ, ਅੱਜ਼ਾਹ, ਅਕਰੋਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਸਨ।

21 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਅਦੋਮ, ਮੋਆਬ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਲਾ ਿਪਲਾਇਆ।
22 ਮੈਂ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਲਾ ਿਪਲਾਇਆ।
ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਲਾ ਿਪਲਾਇਆ। 23 ਮੈਂ

ਦਦਾਨ, ਤੇਮਾ ਅਤੇ ਬੂਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਲਾ ਿਪਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਵੀ ਿਪਆਲਾ ਿਪਲਾਇਆ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆ ਂਪੁੜਪੜੀਆ ਂਦੇ ਵਾਲ ਕਟਦੇ ਨੇ।
24 ਮੈਂ ਅਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਲਾ ਿਪਲਾਇਆ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਾਰੂਬਲ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ। 25 ਮੈਂ ਿਜ਼ਮਰੀ, ਏਲਾਮ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ
ਿਪਆਲਾ ਿਪਲਾਇਆ। 26 ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆ,ਂ ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸਨ,
ਨੂੰ ਿਪਆਲਾ ਿਪਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਪਆਲਾ ਿਪਲਾਇਆ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਿਪਲਾਇਆ ਿਜਹੜੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ “ਸ਼ੇਸ਼ਾਕ” ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਉਦੋਂ ਪੀਵੇਗਾ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਪੀਚੁਕਣਗੀਆ।ਂ

27 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਆਖ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਇਸ
ਿਪਆਲੇ ਨੂੰ ਪੀਵੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਬਦਮਸਤ ਹੋ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆ ਂਕਰੋ! ਢਿਹ
ਪਵੋ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉੱਠੋ ਨਾ। ਉੱਠੋ ਨਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਭੇਜ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ’

28 “ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਿਪਆਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ
ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋਗੇ, ‘ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਅਵੱਸ਼ ਇਸ ਿਪਆਲੇ ਨੂੰ
ਪੀਵੋਗੇ! 29 ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਦੇ
ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਸੱਿਦਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ’” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

30 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੋਗੇ:
‘ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਪਰੋਂ ਕੂਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਕੂਕਦਾ ਹੈ!

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਕੂਕਦਾ ਹੈ!
ਉਸ ਦੀਆ ਂਕੂਕਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਗੀਤ ਵਰਗੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਨੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਅ

ਲਈ, ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀ ਘਾਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
31 ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਤੀਕ ਸ਼ੋਰ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?

ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਂਦਾਿਖਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।’”

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
32 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਿਬਪਤਾਵਾ ਂਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਫ਼ੈਲਣਗੀਆ।ਂ

ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਾਵਂਾਂ
ਉੱਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਗਂ ਆਉਣਗੀਆ!ਂ”
33 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਤੀਕ

ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਰੇ ਹੋਇਆ ਂਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ
ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟੇਗਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ
ਗੋਹੇ ਵਾਗਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਈਆ ਂਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ

34 ਅਯਾਲੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾ ਂ(ਲੋਕਾ)ਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਆਗੂਓ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਓ!
ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾ ਂ(ਲੋਕਾ)ਂ ਦੇ ਆਗੂਓ ਦਰਦ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣੀਆ ਂਖਾਓ।

ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਹਰ ਥਾ,ਂ ਟੁੱਟੇ ਘੜੇ ਦੀਆ ਂਠੀਕਰੀਆ ਂਵਾਗਂ ਿਖੰਡ ਜਾਣਗੇ।

35 ਅਯਾਲੀਆ ਂਲਈ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾ ਂਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਉਹ ਆਗੂ ਬਚਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
36 ਮੈਂ ਅਯਾਲੀਆ ਂ(ਆਗੂਆ)ਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਰੋਿਦਆ ਂਸੁਣਦਾ ਹਾ।ਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਚਰਾਦਂਾ ਂ(ਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

37 ਉਹ ਸ਼ਾਵਂਾਪਿਰਆ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੈ।

38 ਯਹੋਵਾਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਦਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਿਰਹਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੈ!

ਇਹ ਕਿਹਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਖਣਾ ਮਾਰੂਬਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਦਰ ਿਵਖੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਸਬਕ

ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਰਾਜੇ
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,

“ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਖਲੋ ਜਾ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੀਂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ
ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਆਖੀਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲਈ
ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਛੱਡੀ ਨਾ। 3 ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰਾ
ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਮੰਦਾ ਜੀਵਨ
ਿਜਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਣ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਵਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਲਈ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
4 ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੀਂ, ‘ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਿਬਵਸਬਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਿਬਵਸਬਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਜ਼ਰੂਰ
ਸੁਣਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। (ਨਬੀ ਮੇਰੇ
ਸੇਵਕ ਹਨ।) ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਬੀ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 6 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚਲੇ
ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲੋਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ
ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।’”

7 ਜਾਜਕਾ,ਂ ਨਬੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ। 8 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਹਰ
ਗੱਲ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਕੇ ਮੁਕਾਈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣ
ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਤਾ ਂਜਾਜਕਾ,ਂ ਨਬੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਣ ਲਈ
ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਿਮਲੇਗੀ! 9 ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ! ਤੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਮੰਦਰ
ਸ਼ੀਲੋਹ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਵਾਗਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ! ਤੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਿਕਵੇਂ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮਾਰੂਬਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ
ਗਏ।

10 ਹੁਣ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਾਕਮਾ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰ
ਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ
ਗ੍ਰਿਹਣ ਕਰ ਲੇ। ਨਵਾ ਂਦਰਵਾਜ਼ਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਹੈ। 11 ਤਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਹਾਕਮਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ।”

12 ਤਾ ਂਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 13 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ

ਕਰੋਗੇ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ। 14 ਿਜੱਥੇ ਤੀਕ ਮੇਰੀ
ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। 15 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਓਗੇ, ਤਾ ਂਇੱਕ
ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਿਦਓਗੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ।”

16 ਤਾ ਂਹਾਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ
ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖੀਆ ਂਹਨ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਹੀ ਹਨ।”

17 ਤਾ ਂਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਨਬੀ ਮੀਕਾਹ ਮੋਰਸ਼ਤ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸੀ। ਮੀਕਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਮੀਕਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ:ਂ ‘ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
ਸੀਯੋਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਇਹ ਵਾਿਹਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪੱਥਰ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਸੱਖਣੀ ਪਹਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਉੱਪਰ ਝਾੜੀਆ ਂਉੱਗੀਆਂ

ਹੋਣਗੀਆ।ਂ’
ਮੀਕਾਹ 3:12

19 “ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਮੀਕਾਹ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਿਰਆ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੀਕਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਮਾਿਰਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਲਈ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਿਲਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਹ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪੁਚਾਵਾਗਂੇ,
ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਖੜੀਆ ਂਕਰ ਲਵਾਗਂੇ। ਅਤੇ ਉਹ
ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ”

20 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਊਰੀਯਾਹ। ਉਹ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਊਰੀਯਾਹ ਿਕਰਯਬ-ਯਆਰੀਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸੀ। ਊਰੀਯਾਹ ਨੇ ਵੀ
ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਸਦਾ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਊਰੀਯਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ
ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ। ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਊਰੀਯਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਊਰੀਯਾਹ
ਭੈਭੀਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਚਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜ ਿਗਆ। 22 ਪਰ ਰਾਜੇ
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਨਾਥਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਭੇਿਜਆ। ਅਲਨਾਥਾਨ ਅਕਬੋਰ ਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਊਰੀਯਾਹ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆਦਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਲੋਕ ਊਰੀਯਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜੇ
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਊਰੀਯਾਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਊਰੀਯਾਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

24 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਹੀਕਾਮ। ਅਹੀਕਾਮ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ
ਅਹੀਕਾਮ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਚਾਇਆ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ

ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਰਾਜੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 2 ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ

ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਡੰਿਡਆ ਂਅਤੇ ਰਸੀਆ ਂਤੋਂ ਇੱਕ ਜੂਲਾ ਬਣਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ। 3 ਫ਼ੇਰ ਹੋਰਨਾ ਂਹਲਾ ਂਨੂੰ ਅਦੋਮ, ਮੋਆਬ ਅਤੇ
ਅੰਮੋਨ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 25:36 549 ਿਯਰਿਮਯਾਹ 27:3
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਏ ਨੇ,
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਹੱਥ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ। 4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੀਂ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਕ 5 ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਸਾਰੇ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹਾ ਂਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
6 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਆਿਗਆ ਪਾਲਨ
ਕਰਾਵਾਗਂਾ। 7 ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੋਤਰੇ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ।

8 “‘ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਾ ਂਰਾਜ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ,
ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ
ਿਦਆਗਂਾ।’” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। “‘ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਕਰਾਗਂਾ
ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਦੀ
ਹੈ। 9 ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਨਾ
ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਿਵੱਖ ਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਾ
ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਿਕ ਉਹ ਸੁਪਿਨਆ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ
ਿਜਹੜੇ ਜਾਦੂ-ਟਣੂੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ।” 10 ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ
ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਤਨੋ ਦੂਰ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਜਾਕੇ ਮਰੋਗੇ।

11 “‘ਪਰ ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਿਜਉਣਗੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਦਆਗਂਾ।’ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।
‘ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਕਰਨਗੇ।’”

12 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ
ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਿਸਦਕੀਯਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜੂਲੇ
ਹੇਠਾ ਂਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾ ਂਤੂੰ ਜੀਵੇਗਾ। 13 ਜੇ ਤੂੰ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਂਨੇਗਾ ਤਾ ਂਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ
ਤਲਵਾਰ, ਭੁੱਖ ਨਂਗ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ 14 ਪਰ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਆਖ ਰਹੇ
ਹਨ: ‘ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।’

“ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਿਜਆ।’ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ‘ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਿਕ
ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਭੇਜ
ਿਦਆਗਂਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ
ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।’”

16 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਬਾਬਲ ਵਾਿਲਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਚੁੱਕ ਲਈਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਛੇਤੀ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਦਂੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ’ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਦੀ ਗੱਲ ਨਾ
ਸੁਣੋ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ
ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ ਿਜਹੜੀਆ ਂਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ ਿਜਹੜੀਆ ਂਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਹਾਲੇ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਬਲ ਿਲਜਾਈਆ ਂਜਾਣ।”

19 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਹਾਲੇ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਚੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਬਮਲੇ
ਹਨ, ਕਾਸਂੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਿਹਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਁਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ। ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 20

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਯੇਹੋਇਆਿਚਨ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਯੇਹੋਇਆਿਚਨ ਰਾਜੇ
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ
ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ। 21 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਹ ਗਈਆ ਂਹਨ। 22

ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਬਲ ਿਲਜਾਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। “ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਥਾ ਂਫ਼ੇਰ ਰੱਖ
ਿਦਆਗਂਾ।”

ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹਨਨਯਾਹ

ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੌਬੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ, ਿਗਬਓਨ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ
ਹਨਨਯਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ

ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਉਸ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਗਲ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। 3 ਦੋ ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਬਾਬਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬਲ ਲੈ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। 4 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਯੇਹੋਇਆਿਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਥਾ ਂਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਯੇਹੋਇਆਿਚਨ
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਲ ਜਾਣ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।’ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ‘ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ
ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਗਲ
ਪਾਇਆ ਹੈ!’”

5 ਫ਼ੇਰ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਨਬੀ ਹਨਨਯਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। 6 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਹਨਨਯਾਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਆਮੀਨ! ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਕਰੇਗਾ! ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਿਜਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ! ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਥਾ ਂਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਸਨ।

7 “ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਹਨਨਯਾਹ। ਜੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। 8 ਹਨਨਯਾਹ,
ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਜੰਗ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਅਤੇ
ਮਹਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀਆ ਂਅੰਦਰ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ 9 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਨਬੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ ਿਮਲੇਗਾ ਉਸਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੱਚ
ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਲੋਕ ਜਾਣ ਸੱਕਣਗੇ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ।”

10 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਜੂਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ
ਨਬੀ ਹਨਨਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ।
ਹਨਨਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। 11 ਫ਼ੇਰ ਹਨਨਯਾਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼
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ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੱਕਣ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਜੂਲਾ
ਤੋੜ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੂਲਾ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ
ਪਿਹਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ-ਂਪਿਹਲਾ ਂਇਹ ਜੂਲਾ ਤੋੜ
ਿਦਆਗਂਾ।’”

ਹਨਨਯਾਹ ਦੇ ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

12 ਫ਼ੇਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ
ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਹਨਨਯਾਹ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਜੂਲਾ ਲਾਹ ਕੇ ਭੰਨ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਹਨਨਯਾਹ
ਨੂੰ ਆਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਤੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਤਾ ਂਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਦੀ ਬਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੂਲਾ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 14 ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾ ਂਦੀਆ ਂਗਰਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੂਲਾ ਪਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ
ਕਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੱਕਣ। ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਨਣਗੇ। ਮੈਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠਾ ਂਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।’”

15 ਫ਼ੇਰ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਨਬੀ ਹਨਨਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸੁਣੋ,
ਹਨਨਯਾਹ! ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 16 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ‘ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਵਾਗਂਾ, ਹਨਨਯਾਹ। ਤੂੰ ਇਸੇ
ਸਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ।’”

17 ਹਨਨਯਾਹ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ।

ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੰਦੀਵਾਨਾ ਂਲਈ ਖਤ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਿਲਖ
ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾ,ਂ ਜਾਜਕਾ,ਂ ਨਬੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ

ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਫ਼ੜਕੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ। 2 (ਇਹ ਖਤ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ
ਯਹੋਯਾਕੀਮ, ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ, ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਗੂ,
ਤਰੱਖਾਣ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਕਾਮੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆਦਂੇ ਗਏ ਸਨ।) 3

ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਅਲਆਸਾਹ ਅਤੇ ਗਮਰਯਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਵੱਲ
ਘਿਲਆ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਅਲਆਸਾਹ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। ਅਤੇ ਗਮਰਯਾਹ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਮਦੀਆ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਖਤ ਿਦੱਤਾ। ਖਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਸੀ:
4 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਬਲ ਅੰਦਰ
ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਭੇਿਜਆ। 5 “ਮਕਾਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਰਹੋ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਿਟਕ ਜਾਓ। ਬਾਗ਼ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਓ। 6

ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਧੀਆ ਂਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਲਈ ਵਹੁਟੀਆਂ
ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਦਾ ਿਵਆਹ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਿਜਹਾ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ
ਉਹ ਵੀ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧਾਓ। ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਬੋੜੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। 7 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ
ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ
ਿਕ ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ।” 8

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਆਪਣੇ ਨਬੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ ਿਜਹੜੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੁਪਿਨਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ। 9 ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਸੀ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
10 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਬਾਬਲ 70 ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੀਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਆਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ
ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਗਂਾ। 11 ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਿਵਉਂਤਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆ।ਂ” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। “ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਭਿਵੱਖ ਦੇਣ
ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ 12 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਗਂਾ। 13

ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼
ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੋਗੇ। 14 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਲੱਭ ਲਵੋ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ-“ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ
ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥਾ ਂਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ-“ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ
ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।”
15 ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਖੋ, “ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ
ਨਬੀ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।” 16 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੰਬੰਧੀਆ ਂਬਾਰੇ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹਨ। 17

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਤਲਵਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਭੇਜਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਸੜੇ ਹੋਏ
ਅੰਜੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 18 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਤਲਵਾਰ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ
ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਧਰਤੀ
ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਰਾਜਧਾਨੀਆ ਂਇਹ ਦੇਖਕੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ ਂਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ
ਸੀਟੀਆ ਂਵਜਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ।
ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਮੰਦੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕਰਾਗਂਾ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ। 19 ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਵਾਪਰਨ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸੁਿਣਆ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ-“ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਰ-
ਬਾਰ ਭੇਿਜਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ,ਂ ਨਬੀਆ,ਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 20 “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੰਦੀਵਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਲ
ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।”
21 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕੋਲਾਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹਾਬ ਅਤੇ
ਮਆਸਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ
ਵੱਲੋਂ ਹੈ। (ਪਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।) ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ
ਬੰਦੀਵਾਨ ਹੋ। 22 ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਬੰਦੀਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਵਰਤਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ: ‘ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ!’ 23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾਂ
ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆਂ
ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਝੂਠ ਮੇਰੇ
ਵੱਲੋਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਆਿਖਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਹਾ।ਂ” ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

24 ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੀਂ। ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨਹਲਾਮ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੈ। 25 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਚੱਠੀਆ ਂਭੇਜੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਮਆਸੇਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਜਕ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀਆ ਂਭੇਜੀਆ।ਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 28:12 551 ਿਯਰਿਮਯਾਹ 29:25
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ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਚੱਠੀਆ ਂਪਾਈਆ।ਂ ਤੂੰ ਇਹ ਿਚੱਠੀਆ ਂਆਪਣੇ ਨਾ ਂਉੱਤੇ ਪਾਇਆਂ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 26 ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਤੂੰ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਨੂੰ
ਿਲਖੀ ਆਪਣੀ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੀ ਬਾਵੇਂ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਹਰ ਓਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਗ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇਂ
ਿਜਹੜਾ ਪਾਗਲਾ ਂਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਗਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਿਵੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆ ਂਬੇੜੀਆ ਂਅਤੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ
ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਗਲਲ ਪਾ ਦੇਵੇ। 27 ਹੁਣ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਝੜਿਕਆ? 28 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਲੰਮਾ ਂਸਮਾਂ
ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਿਟਕ ਜਾਵੋ। ਬਾਗ਼ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਫ਼ਲ
ਖਾਓ।’”

29 ਜਾਜਕ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਨੇ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। 30

ਤਾ ਂਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ: 31 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਦੇਹ: ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨਹਲਾਮ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਬੰਦੇ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਿਜਆ। ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦਵਾਇਆ ਹੈ। 32 ਿਕਉਂ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਨਹਲਾਮ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੂੰ
ਛੇਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੰਗੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਲਈ
ਕਰਾਗਂਾ।’” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। “‘ਮੈਂ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ।’”

ਉਮੀਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰ

ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ
ਿਮਿਲਆ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਲੈ। ਇਹ ਿਕਤਾਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਲਖ। 3

ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਣਗੇ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ
ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਿਵੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੋਬਾਰਾ ਮਾਿਲਕ ਹੋਣਗੇ।”

4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਸੁਣਾਇਆ। 5 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ:
“ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਕਿਦਆ ਂਸੁਣਦੇ ਹਾ!ਂ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਨੇ!
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਹੀਂ!

6 “ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ:
ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਸੱਕ ਨਹੀਂ!

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਹਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਭਂਿਦਆ ਂਿਕਉਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾ,ਂ
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਨਮ ਪੀੜਾ ਂਸਿਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ?

ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵਾਗਂ ਸਫ਼ੇਦ ਿਕਉਂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਿਕਉਂ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ।

7 “ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾ ਂਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾ ਂਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਸਮਾ ਂਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।
8 “ਉਸ ਸਮੇਂ,” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ, “ਮੈਂ

ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਗਲਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ
ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆ ਂਰਸੀਆ ਂਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦਆਗਂਾ। ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਗੇ। 9 ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ! ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ
ਿਦਆਗਂਾ।

10 “ਇਸ ਲਈ, ਯਾਕੂਬ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ, ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ!”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।

“ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਇਸਦੇ ਕਾਰਣ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਗਂਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ
ਬੰਦੀ ਹਨ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇਗੀ।
ਲੋਕ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

11 ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।

“ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਸੀ।
ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਲਈ ਅਵੱਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਕੇ ਸਬਕ ਿਸੱਖਾਵਾਗਂਾ।”

12 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਜ਼ਖਮ ਲੱਿਗਆ ਹੈ

ਿਜਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਟ ਲਗੀ ਹੈ।

13 ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ।

14 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ।
ਪਰ ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆ।ਂ
ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਗਂ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ।

ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ।
ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾ ਂਕਰਕੇ ਕੀਤਾ।

15 ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਯਹੂਦਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾ ਂਬਾਰੇ ਚੀਕਾ ਂਿਕਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ
ਹੋ?

ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟਦਾਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾ ਂਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆ।ਂ

16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆ ਂਨੇ।
ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਯਹੂਦਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੁਹਾਡੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਚੁਰਾਈਆ ਂਸਨ।
ਪਰ ਹੋਰ ਲੋਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਜੰਗ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਖੋਹੀਆ ਂਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਖੋਹਣਗੇ।

17 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਵਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾ ਂਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾਗਂਾ।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।

“ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਅਛੂਤ ਆਿਖਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਯੋਨ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।’”

18 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੀ ਨੇ।
ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਮਕਾਨਾ ਂਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਾਗਂਾ।

ਸ਼ਿਹਰ ਹੁਣ ਿਸਰਫ਼ ਖੰਡਰਾ ਂਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਸੱਖਣੀ ਪਹਾੜੀ ਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 29:26 552 ਿਯਰਿਮਯਾਹ 30:18



31

19 ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਉਸਤਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ।
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਿਸਆ ਂਦਾ ਸ਼ੋਰ ਉੱਠੇਗਾ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਾਗਂਾ।
ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇਗਾ।

20 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਹੁਤ ਪਿਹਲੋਂ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਬਣਾਵਾਗਂਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

21 ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਹਾਕਮ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਸੱਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਲਈ
ਆਖਾ।ਂ

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇਗਾ।

22 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਵੋਂਗੇ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

23 ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ ਕਿਹਰਵਾਨ ਸੀ!
ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

ਸਜ਼ਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਗਂ ਆਈ ਸੀ,
ਇਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚਕਰਵਾਤ ਵਾਗਂ ਆਈ ਸੀ।

24 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਿਹਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਦਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਵੋਂਗੇ।

ਨਵਾ ਂਇਸਰਾਏਲ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ,ਂ “ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਮੂਹ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।”

2 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਅਰਾਮ

ਲੱਭਣਗੇ।
ਇਸਰਾਏਲ ਓੱਥੇ ਅਰਾਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।”

3 ਦੂਰ ਦੁਰਾਿਡਓ,
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ
ਸਦਾ ਲਈ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ।
4 ਇਸਰਾਏਲ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਉਸਾਰਾਗਂਾ।
ਤੂੰ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣੇਁਗੀ।

ਤੂੰ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆ ਂਤੰਬੂਰੀਆ ਂਚੁੱਕੇਂਗੀ।
ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨੱਚੇਁਗੀ, ਿਜਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ।

5 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਗੀਚੇ ਬੀਜੋਁਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਦੁਆਲੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀਆ ਂਵੇਲਾਂ

ਲਗਾਵੋਂਗੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੇਲਾ ਂਦੇ ਅੰਗੂਰ ਮਾਨਣਗੇ।

6 ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਸਮਾ ਂਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੂਕ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੇਗਾ:
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸੀਯੋਨ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ

ਲਈ ਚੱਲੀਏ!
ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੂਕ

ਸੁਣਾਵੇਗਾ।”
7 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵੋ!
ਇਸਰਾਏਲ, ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰੋ!

ਉਸਤਤ ਗਾਵੋ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰੋ:

‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ!
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ

ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹ ਗਏ ਨੇ।’
8 ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਇਕੱਠੇ
ਕਰਾਗਂਾ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਜਾ ਂਿਵਕਲਾਗਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁਝ ਔਰਤਾ ਂਗਰਭਵਤੀ, ਬੱਚੇ ਜਣਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।

9 ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ।
ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ

ਨਾ ਖਾਣ।
ਮੈਂ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਪਤਾ

ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।

10 ਕੌਮੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ!
ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ।

‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਖੰਡਾਇਆ ਸੀ
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਕੱਿਠਆ ਂਿਲਆਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਵਾਗਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ (ਲੋਕਾ)ਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ

ਕਰੇਗਾ।’
11 ਯਹੋਵਾਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇਗਾ।
ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲੋਂ

ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ।
12 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਚਹਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕਣਗੇ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਨਵੀਂ ਮੈਅ, ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ
ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਉਸ ਬਾਗ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਜੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ।

13 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆ ਂਮੁਿਟਆਰਾ ਂਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ ਨੱਚਣਗੀਆ।ਂ
ਅਤੇ ਨਾਚ ਿਵੱਚ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਦਾਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦਆਗਂਾ।

14 ਮੈਂ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਚੋਖਾ ਭੋਜਨ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਰੱਜੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
15 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਰਾਮਾਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਖਤ ਰੋਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਖੇਲ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਖੇਲ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਰੇਗੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਮਰ ਗਏ ਹੋਏ।”

16 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਰੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ!
ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਭਰੋ!

ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਿਮਲੇਗਾ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
“ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ

ਆਉਣਗੇ।
17 ਇਸਰਾਏਲ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਜੇ ਉਮੀਦ ਹੈ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।
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“ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
18 ਮੈਂ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ ਹੈ:
‘ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ!
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਿਸੱਖ ਿਲਆ।
ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਛੇ ਵਰਗਾ ਸਾ,ਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿਸੱਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ।

ਿਮਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੋ ਰੁਕ ਜਾਓ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਵਾਗਂਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ।

19 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਭਟਕ ਿਗਆ ਸਾ।ਂ
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਿਗਆ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਿਲਆ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੂਰੱਖਤਾ ਭਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਾਰਣ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਿਰਆ ਹਾ,ਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।’”

20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਹਾ,ਂ

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਿਨੰਿਦਆ
ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਿਖਆਲ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ”

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
21 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸੜਕਾ ਂਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇਵੋ।
ਅਿਜਹੇ ਸੰਕੇਤ ਰੱਖ ਿਦਓ ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਉਣ।

ਰਸਤੇ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਸਰਾਏਲ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀਏ, ਘਰ ਆ ਜਾ।
ਆਪਣੇ ਕਸਿਬਆ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ।

22 ਬੇਵਫ਼ਾ ਪੁੱਤਰੀਏ,
ਤੂੰ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਇਧਰ ਓਧਰ ਭਟਕਦੀ ਰਹੇਂਗੀ?

“ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਵੇਂਗ? ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ
ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਆਦਮੀ ਦੁਆਲੇ ਔਰਤ।”
23 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਫ਼ੇਰ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ,
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਇਹ
ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ: ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਪਰਬਤ!”

24 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਿਬਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਣਗੇ।
ਿਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰ ਓਧਰ ਤੁਰਦੇ
ਿਫ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਿਹਣਗੇ। 25 ਮੈਂ ਬੱਕੇ ਹਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਿਦਆਗਂਾ।”

26 ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਸੀ।

27 “ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਿਦਨ,” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਫ਼ੁੱਲਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਵੱਧਣ ਫ਼ੁੱਲਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਇਹ
ਿਕਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। 28

ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਖਚਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਹੇਠਾ ਂਲਾਹ ਸੁੱਿਟਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

29 “ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਇਸ ਕਹਾਉਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ:
‘ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਖਾਧੇ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ,

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਆਇਆ ਸੁਆਦ ਖੱਟਾ।18
30 ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਮਰੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ
ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਓਸੇ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਸੁਆਦ ਆਵੇਗਾ।”

ਨਵਾ ਂਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

31 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ,ਂ “ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਗਂਾ। 32 ਇਹ ਓਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੱਥ ਫ਼ੜ ਕੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ।” ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

33 “ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਕਰਾਗਂਾ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਬਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦਆਗਂਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਉੱਤੇ ਿਲਖ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 34 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਢਂੀਆ ਂਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ
ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੀਕ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਗਂਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ

35 ਆਖਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ: “ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚੰਨ ਤਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੀਆ ਂਲਿਹਰਾਂ
ਕੰਿਢਆ ਂਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆ ਂਨੇ।

ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
36 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਬਣੀ ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ

ਹਟਣਗੇ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਤਾਿਰਆ ਂਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰਾ

ਕਾਬੂ ਹਟ ਿਗਆ।”
37 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ

ਨਹੀਂ ਿਤਆਗਾਗਂਾ।
ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਜਾਣ ਲੈਣ।
ਿਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਤਆਗਾਗਂਾ।

ਿਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਖਾਤਰ ਿਤਆਗਾਗਂਾ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

ਨਵਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ

38 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, “ਉਹ ਿਦਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਫ਼ੇਰ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ
ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਹਨਨੇਲ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੀਕ। 39

ਨਾਪਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੀਤਾ ਨੁਕਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਿਸੱਧਾ ਗਾਰੇਬ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੀਕ ਅਤੇ
ਫ਼ੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੋਆਹ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾ ਂਤੱਕ ਫ਼ੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 40 ਉਹ ਸਾਰੀ
ਵਾਦੀ ਿਜੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਅਸਬੀਆ ਂਸੁੱਟੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਕਦਰੋਨ ਵਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਤਕ ਫ਼ੈਲੇ
ਪੌੜੀਦਾਰ ਖੇਤ ਘੋੜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੀਕ, ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਢਾਿਹਆ
ਜਾ ਂਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਇੱਕ ਖੇਤ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ
ਿਮਿਲਆ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਸਵਾਂ
ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦਾ ਦਸਵਾ ਂਵਰ੍ਹਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:18 554 ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:40



ਅੱਠਾਰ੍ਹਵਾ ਂਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। 2 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਗਾਰਦ ਦੇ ਵਰਾਡਂੇ
ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਾਡਂਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। 3

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਸੌਂਪ ਿਦਆਗਂਾ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। 4

ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲ
ਸੱਕੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ। 5 ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਓੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਦੰਦਾ।’ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ-
‘ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਨਾਲ ਲੜੇਁਗਾ ਤਾ ਂਤੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’”

6 ਜਦੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਹਾਲੇ ਬੰਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ: 7 ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਤੇਰਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ
ਹਨਮੇਲ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸ਼ੱਲੁਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਹਨਮੇਲ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇਗਾ, ‘ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਅਨਾਬੋਬ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤ
ਖਰੀਦ ਲੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਂ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਁ।’

8 “ਤਾ ਂਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਓਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ। ਮੇਰਾ ਚਚੇਰਾ
ਭਰਾ ਹਨਮੇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਰਦ ਦੇ ਵਰਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਹਨਮੇਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ‘ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਅਨਾਬੋਬ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਖਰੀਦ ਲੈ,
ਿਜਹੜਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਲੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ
ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’”

“ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾ ਂਿਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 9 ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨਮੇਲ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਬੋਬ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਖਰੀਦ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਚਾਦਂੀ ਦੇ 17 ਸ਼ੈਕਲ ਤੋਂਲਕੇ ਦੇ ਿਦੱਤੇ। 10 ਮੈਂ ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਮੁਹਰਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਉੱਪਰ ਗਵਾਹੀ ਪੁਆ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕੜੀ ਉੱਤੇ
ਰੱਖਕੇ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਤੋਂਿਲਆ। 11 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਕਲ ਿਜਹੜੀ ਮੁਹਰਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਵੀ ਿਜਹੜੀ ਮੁਹਰਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲਈ ਲਈਆ।ਂ 12 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ
ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਬਾਰੂਕ ਨੇਰੀਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਨੇਰੀਆਹ ਮਹਸੇਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ। ਮੁਹਰਬੰਦ ਨਕਲ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾ ਂਿਲਖੀਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨਮੇਲ ਅਤੇ
ਹੋਰਨਾ ਂਗਵਾਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਵਾਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ
ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਵਰਾਡਂੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ
ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਿਦੰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ ਸੀ।

13 “ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਖਿਦਆ ਂਮੈਂ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ: 14 ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਸੌਦੇ ਦੀਆ ਂਦੋਵੇਂ
ਨਕਲਾ ਂਲੈ ਲੈ-ਮੁਹਰਬੰਦ ਨਕਲ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਲ ਿਜਹੜੀ ਮੁਹਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ-
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ। ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ
ਨਕਲਾ ਂਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ।’ 15 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਮਕਾਨ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਖਰੀਦਣਗੇ।’”

16 ਮੈਂ ਸੌਦੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨੇਰੀਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ:
17 “ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 18 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆਂ
ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਪੀੜੀਆ ਂਪ੍ਰਿਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੈਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ। 19 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਕੀਤੀ ਹਰ
ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇਨਾਮ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਦੀ

ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ-ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਓਹੋ ਕੁਝ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਜਸਦੇ ਉਹ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ। 20 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਵਰ
ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਓੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਂਿਜੱਥੇ
ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਕਾਰਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। 21 ਯਹੋਵਾਹ
ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਚਮਤਕਾਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਲਆਦਂਾ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਸੀ!
22 “ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੇਣ
ਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 23 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਗਂ ਸਮਿਝਆ। ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਬਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾ ਂਵਾਪਰਨ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ
24 “ਅਤੇ ਹੁਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ
ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸੱਕਣ। ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ,ਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ
ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਬਲ ਦੀ
ਫ਼ੌਜ ਹੁਣ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਇਉਂ ਵਾਪਰੇਗਾ-ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।
25 “ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਹੀ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ‘ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਚਾਦਂੀ ਬਦਲੇ ਖੇਤ
ਖਰੀਦ ਲੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਚੁਣਕੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੁਆ ਲੈ।’ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।”

26 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ,
27 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।” 28

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਾਬਲ
ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ
ਫ਼ੌਜ ਸਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। 29 ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗਾ ਂਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਘਰ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਘਰਾ ਂਦੀਆ ਂਛੱਤਾਂ
ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ੍ਰਧ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਬੁੱਤ ਦੇਵਿਤਆ ਂਅੱਗੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਡੋਲ੍ਹੀਆ।ਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 30 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਬਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 31 “ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ
ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਿਹਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅਵੱਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 32 ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਾਰਣ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਲੋਕਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਿਜਆ,ਂ ਆਗੂਆ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਨਬੀਆ,ਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਕਿਹਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

33 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਰ-
ਬਾਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 34 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ
ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਨੇ-ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ
ਬੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਜਾਦਂੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ
ਮੰਦਰ ਨੂੰ ‘ਪਲੀਤ’ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
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35 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਨ-ਿਹੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਲਈ
ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਬਣਾਈਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਸਥਾਨ ਇਸ ਲਈ
ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮੋਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਸੱਕਣ। ਮੈਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾ ਂਕਦੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ
ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ।

36 “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ‘ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਲਵਾਰਾ,ਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।’ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਖਦਾ ਹੈ: 37 ‘ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼
ਸਾ।ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਥਾ ਂਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਥਾਵਾ ਂਉੱਤੋਂ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਥਾ ਂਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਿਜਉਣ
ਿਦਆਗਂਾ। 38 ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ। 39 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਹੋਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ-ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁਂਣਗੇ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਨਾ ਲੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਲੋਚੇਗੀ।

40 “‘ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਕਰਾਗਂਾ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਨੇਕੀ
ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਦਰ ਲੋਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। 41 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਿਦਆ ਂਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਇਸ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਬੀਜ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੱਧਣ ਫ਼ੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਰਾਗਂਾ।’”

42 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਭਆਨਕ ਿਬਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵੀ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 43 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ‘ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਖਣਾ ਮਾਰੂਬਲ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਾ ਂਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ।’ ਪਰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਖੇਤ ਖਰੀਦਣਗੇ।
44 ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ
ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁਹਰਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਿਦਆ ਂਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਿਦਆ ਂਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖਰੀਦਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਖੇਤ ਖਰੀਦਣਗੇ।
ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ, ਪੱਛਮੀ
ਪਹਾੜੀਆ ਂਦੇ ਪੈਰਾ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਮਾਰੂਬਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਖੇਤ
ਖਰੀਦਣਗੇ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਘਰ
ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਿਮਿਲਆ।
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਾਰਦ ਦੇ ਵਰਾਡਂੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਸੀ। 2

ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਿਸਰਿਜਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਉੱਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਸਦਾ
ਨਾਮ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 3 “ਯਹੂਦਾਹ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੇਤ ਦੱਸਾਗਂਾ। ਤੂੰ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆ।ਂ 4 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਘਰਾ ਂਬਾਰੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ
ਮਿਹਲਾ ਂਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਕਾਨਾ ਂਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਦੇ ਿਸ਼ਖਰ ਤੱਕ ਅਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬਢ਼ੇ
ਉਸਾਰੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ।

5 “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ-
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਗਂਾ। ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ
ਲੜਨ ਲਈ ਆਵੇਗੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਘਰਾ ਂਅੰਦਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਲਾਸ਼ਾਂ
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

6 “ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਿਦਆਗਂਾ। 7 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਫ਼ੇਰ ਵਾਪਰਨ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਫ਼ੇਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ
ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਸਨ। 8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
ਸੀ-ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋ ਸੁੱਟਾਗਂਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਸਨ-ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 9 ਫ਼ੇਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਾ ਂਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ
ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ।। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

10 “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ‘ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਖਣਾ ਮਾਰੂਬਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ
ਮਨੁੱਖ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪਸ਼ੂ।’ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। 11

ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਆਉਣਗੀਆ।ਂ ਇੱਥੇ ਲਾੜੇ ਲਾੜੀ
ਦੀਆ ਂਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਸੁਣਨਗੀਆ।ਂ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆ ਂਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦਾਤਾ ਂਿਲਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ! ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇਕ ਹੈ! ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਮਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ!’ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸ
ਲਈ ਆਖਣਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਲਈ ਫ਼ੇਰ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ। ਇਹ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਸੀ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

12 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਥਾ ਂਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ
ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ
ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਜੜੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਰਾਦਂਾ ਹੋਣਗੀਆ ਂਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾ ਂਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। 13 ਜਦੋਂ ਭੇਡਾ ਂਸਾਹਮਣੇ
ਚਲਦੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਆਜੜੀ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕੀ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਭ ਬਾਈਁ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ-ਪਹਾੜੀ
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਤਰਾਈ ਿਵੱਚ, ਿਨਜੀਬ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ।”

ਚੰਗੀ ਟਿਹਣੀ

14 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ: “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਹੀ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ‘ਟਿਹਣੀ’ ਉਗਾਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ‘ਟਿਹਣੀ’ ਉਹੀ
ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗੀ ਿਜਹੜੀਆ ਂਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗੀਆ ਂਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ। 16 ਇਸ
‘ਟਿਹਣੀ’ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਹੋਕੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਸ ਟਿਹਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ: ‘ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਕ
ਹੈ।’”

17 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਖਤ
ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ। 18 ਅਤੇ ਇੱਥੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਜਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਾਜਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ
ਸਨਮੁੱਖ ਖਲੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦੀ ਬਲੀ
ਅਤੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।”

19 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। 20 ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸੱਕਦੇ।
ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸੱਕਦੇ 21 ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਨਾਲ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸੱਕਦੇ। ਫ਼ੇਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। 22

ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਉਤਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਿਜਤਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਤਾਰੇ
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ਹਨ-ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਤਾਿਰਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਅਤੇ
ਉਹ ਉਤਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਿਜਤਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ-ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ
ਰੇਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਣਾ ਂਨੂੰ ਿਗਣ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।”

23 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ ਿਮਿਲਆ: 24

“ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਆਖ
ਰਹੇ ਨੇ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੋਹਾ ਂਪਿਰਵਾਰਾ ਂਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ
ਿਲਆ। ਪਿਹਲਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਗ
ਿਦੱਤਾ।’ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਇਨੰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣੇ ਰਿਹਣ।”

25 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਜੇ ਮੇਰਾ ਿਦਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਜਾਰੀ
ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਤਾ ਂਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰ ਿਦਆ।ਂ 26 ਫ਼ੇਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਵਾ।ਂ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਆ।ਂ ਪਰ ਦਾਊਦ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਫ਼ੇਰ
ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ।”

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ
ਿਮਿਲਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰ ਿਰਹਾ

ਸੀ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਜਾ ਂਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਸੀ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ।

2 ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ: “ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਖਦਾ ਹੈ: ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਕੋਲ ਜਾਹ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ। ‘ਿਸਦਕੀਯਾਹ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। 3 ਿਸਦਕੀਯਾਹ, ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ
ਬਚ ਸੱਕੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਦੇਖੇਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਰੂਬਰੂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। 4 ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਇਹ ਹੈ: ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। 5 ਤੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ
ਮਰੇਂਗਾ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ,ਂ ਰਾਿਜਆ ਂਲਈ ਧੂਫ਼ਾ ਂਧੁਖਾਈਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੈਥੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਧੂਫ਼ਾ ਂਧੁਖਾਉਣਗੇ।
ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਆਖਣਗੇ, “ਹਾਏ ਮਾਲਕ!” ਮੈਂ ਖੁਦ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ’” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

6 ਇਸ ਲਈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। 7 ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ ਲਾਕੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਜ਼ੇਕਾਹ। ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਅਿਜਹੇ ਿਕਲਾਬੰਦ
ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਚੇ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ।

ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋਂੜਦੇ ਹਨ

8 ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਬਰਾਨੀ ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਿਲਆ ਤਾ ਂਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ। 9 ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਬਰਾਨੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ
ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਬਰਾਨੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ
ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਿਲਆ।
ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਿਗਆ ਇਸ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। 11 ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ,

ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਗੁਲਾਮ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਬਦਲ ਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ
ਿਲਆ।

12 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ: 13 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ
ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। 14

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ: “ਹਰ ਸੱਤਾ ਂਸਾਲਾ ਂਦੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਬਰਾਨੀ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਬਰਾਨੀ ਸਾਬੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਚ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ। 15 ਕੁਝ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ
ਬਦਲ ਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਬਰਾਨੀ ਸਾਥੀਆ ਂਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਦੇ ਜਾਦਂੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਕੀਤਾ। 16 ਪਰ ਹੁਣ ਤਸੀਁ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਦਲ ਲੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦ ਜਾ ਂਔਰਤ ਗੁਲਾਮ ਫ਼ੇਰ ਰੱਖ ਿਲਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।’

17 “ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ
ਮੰਿਨਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸਾਥੀਆ ਂਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। ਿਕਉਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ “ਆਜ਼ਾਦੀ” ਦੇਵਾਗਂਾ। ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ। (ਮੈਂ “ਆਜ਼ਾਦੀ” ਿਦਆਗਂਾ।) ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਭੁੱਖਮਰੀ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ
ਸ਼ੈਅ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ। 18 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋਿੜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਾ ਂਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫ਼ੜਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਵੱਛੇ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਕੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਂਟਕੁਿੜਆ ਂਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰੋ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 19 ਇਹੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਦੋ
ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰੋ ਲੰਘੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਗੂ,
ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ। 20

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ
ਹਰ ਓਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆਂ
ਲਾਸ਼ਾ ਂਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆ ਂਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਖੁਰਾਕ
ਬਣਨਗੀਆ।ਂ 21 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। 22 ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦਆਗਂਾ।’ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ,
‘ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਿਲਆਦਂੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਕੇ
ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਸੱਖਣੇ ਮਾਰੂਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਓੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।’”

ਰੇਕਾਬੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਿਮਸਾਲ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ। ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਰਾਜੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ: 2 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ,

ਰੇਕਾਬੀ ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਹ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਵੀਂ।”

3 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਅਜ਼ਨਯਾਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਿਗਆ। ਯਅਜ਼ਨਯਾਹ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਹਬਿਸਨ੍ਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਯਅਜ਼ਨਯਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ ਿਲਆ। ਮੈਂ
ਰੇਕਾਬੀਆ ਂਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ। 4 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਰੇਕਾਬੀ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਗਏ
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ਿਜਸ ਨੂੰ ਹਾਨਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੱਿਦਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਹਾਨਾਹ
ਿਯਗਦਲਯਾਹ ਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਹਾਨਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਮਰੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਠਿਹਰਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੱਲੁਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਆਸੇਯਾਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਮਆਸੇਯਾਹ
ਮੰਦਰ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ। 5 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਸੁਰਾਹੀਆ ਂਕੁਝ
ਿਪਆਿਲਆ ਂਸਮੇਤ ਰੇਕਾਬੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਬੋੜੀ ਿਜਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੋ।”

6 ਪਰ ਰੇਕਾਬੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਿਲਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਿਬਲਕੁਲ
ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਯੋਨਾਦਾਬ
ਸਪੁੱਤਰ ਰੇਕਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ: ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 7 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ
ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਗੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੋਁਗੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਥਾ ਂਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾ ਂਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ।’ 8 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੇਕਾਬੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਪਤਨੀਆ,ਂ
ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਧੀਆ ਂਵੀ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। 9 ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਹਣ
ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਗੀਿਚਆ ਂਜਾ ਂਖੇਤਾ ਂਦੇ
ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫ਼ਸਲਾ ਂਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ।

10 “ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਹੈ
ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 11 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ,
‘ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈੇ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬਲ
ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਆਰਾਮੀਆ ਂਦੀ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਸੱਕੀਏ।’ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰ ਗਏ ਸਾ।ਂ”

12 ਫ਼ੇਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ, 13 ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ,
ਜਾਹ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਬਕ ਿਸਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 14 “ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਿਨਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਿਦਨ ਤੀਕ ਯੋਨਾਦਾਬ ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ
ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਿਨਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਤੁਸਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ
ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ। 15 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ,ਂ ਨਬੀਆ,ਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਿਜਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਰ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਹੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜਾ ਂਸੇਵਾ
ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਸੋਗੇ ਿਜਹੜੀ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਪਰ ਤੁਸਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ
ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 16 ਯੋਨਾਦਾਬ ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੇ।
ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।”

17 ਇਸ ਲਈ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮਾੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਮਾੜੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।”

18 ਫ਼ੇਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਰੇਕਾਬੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ ਯੋਨਾਦਾਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਂਨੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਨਾਦਾਬ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼

ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 19 ਇਸ ਲਈ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਦਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ
ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।’”

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚੌਬਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ

ਸੀ: 2 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਿਲਖ ਲੈ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਰਾਜਾ
ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਿਲਖ ਲੈ। 3 ਸ਼ਾਇਦ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਵੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਜੇ
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਿਦਆਗਂਾ।”

4 ਇਸ ਲਈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਬਾਰੂਕ ਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ।
ਬਾਰੂਕ ਨੇਰੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਏ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਉੱਤੇ ਿਲਖ ਿਲਆ। 5 ਫ਼ੇਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ
ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਓੱਥੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ। 6 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਓੱਥੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਿਦਨ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹ
ਸੁਣਾਵੀਁ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੀਁ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ
ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਨ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਆਪੋ-
ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਸੁਣਾਈਁ। 7 ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।” 8 ਇਸ ਲਈ ਨੇਰੀਆਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੀ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੀ ਸੀ। ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਸੁਣਾਈ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ।

9 ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦਾ ਨੌਵਾ ਂਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ
ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਇਆ ਸੀ
ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 10 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਾਰੂਕ
ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ
ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪਿੜ੍ਹਆ। ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਈ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਜਦੋਂ
ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤਾ ਂਉਹ ਉੱਪਰ ਵਰਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਗਮਰਯਾਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ
ਸੀ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਗਮਰਯਾਹ
ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਗਮਰਯਾਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਿਲਖਾਰੀ ਸੀ।

11 ਇੱਕ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨਾ ਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੀਕਾਯਾਹ ਗਮਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 12 ਜਦੋਂ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸੱਕੱਤਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।
ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਓੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ: ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਿਲਖਾਰੀ, ਸੱਕੱਤਰ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲਾਯਾਹ, ਅਕਬੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲ-ਨਾਥਾਨ, ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਗਮਰਯਾਹ, ਹਨਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੀ ਓੱਥੇ ਸਨ। 13 ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ
ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ ਿਜਹ੍ਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ।

14 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਾ ਂਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਾਰੂਕ
ਵੱਲ ਘਿਲਆ। ਯ੍ਯਹੂਦੀ ਨਬਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਕੂਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਿਲਆ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ।”
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ਨੇਰੀਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਫ਼ੜੀ ਅਤੇ ਯੇਹੂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਵੱਲ ਚੱਲ ਿਪਆ।

15 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਬੈਠ ਜਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ।”

ਇਸ ਲਈ ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ।
16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਾਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ। ਤਾ ਂਉਹ ਬਹੁਤ

ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 17 ਫ਼ੇਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਬਾਰੂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਬਾਰੂਕ ਸ਼ਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਪੱਤਰੀ ਉੱਤੇ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਿਮਲੇ? ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਿਲਖ ਲਈਆ ਂਿਜਹੜੀਆਂ
ਤੈਨੂੰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀਆ ਂਸਨ?”

18 “ਹਾ,ਂ” ਬਾਰੂਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। “ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਬੋਲਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਉੱਤੇ ਿਸਆਹੀ ਨਾਲ ਿਲਖ ਲੇ।”

19 ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਿਕਤੇ ਜਾਕੇ ਛੁਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਦੱਸਣਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਹੋ।”

20 ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਪੱਤਰੀ ਿਲਖਾਰੀ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ
ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ।

21 ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਯੇਹੂਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ
ਘਿਲਆ। ਯ੍ਯੇਹੂਦੀ ਨੇ ਿਲਖਾਰੀ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਆਦਂੀ।
ਫ਼ੇਰ ਯੇਹੂਦੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਈ
ਿਜਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। 22 ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ
ਉਹ 9ਵਾ ਂਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਆਪਣੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਚੁਲ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਬਲ
ਰਹੀ ਸੀ। 23 ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ
ਿਤੰਨ੍ਹ ਜਾ ਂਚਾਰ ਪੈਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਿਹੱਸੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਆਿਖਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਪੱਤਰੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 24 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਂਨੇ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ ਉਹ
ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ।

25 ਅਲ-ਨਾਥਾਨ, ਦਲਾਯਾਹ ਅਤੇ ਗਮਰਯਾਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨਾਲ
ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 26 ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਲਖਾਰੀ ਬਾਰੂਕ ਅਤੇ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਿਗ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ
ਲੈਣ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਯਰਹਮੇਲ, ਅਜ਼ਰੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਸਰਾਯਾਹ ਅਤੇ ਅਬੰਦੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਲਮਯਾਹ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਰੂਕ ਅਤੇ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੁਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

27 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਓਦੋਁ ਵਾਪਰੀ
ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਿਲਖਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਰੂਕ ਨੇ
ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੱਤਰੀ ਉੱਤੇ ਿਲਖੇ ਸਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ
ਿਮਿਲਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ:

28 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਿਲਖ ਲੈ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲੀ ਪੱਤਰੀ ਉੱਤੇ ਿਲਖੇ ਸਨ। ਇਹ ਓਹੀ ਪੱਤਰੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 29 ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀਂ, ‘ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਯਾਕੀਮ, ਤੂੰ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨੇ ਇਹ ਿਕਉਂ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਵੱਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿਕਉਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?” 30

ਇਸ ਲਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਇਹ ਹੈ: ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਮਰੇਗਾ ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਸੱਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ
ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਿਦਨ ਦੀ

ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕੋਹਰੇ ਭਰੀ ਸਰਦੀ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂ
ਿਕ ਉਹ ਮੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਿਭਆਨਕ
ਿਬਪਤਾਵਾ ਂਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ
ਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੀ।’”

32 ਫ਼ੇਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰੀ ਿਲਆਦਂੀ ਅਤੇ ਨੇਰੀਆਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਫ਼ੜਾ ਿਦੱਤੀ। ਿਜਵੇਂ-ਿਜਵੇਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਬੋਲਦਾ ਿਗਆ ਬਾਰੂਕ
ਪੱਤਰੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਲਖਦਾ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਪੱਤਰੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ
ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਵਾਗਂ ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤਰੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ।

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੋਇਆਿਚਨ ਦੀ ਬਾਵੇਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਾਪ ਿਦੱਤਾ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦਾ

ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 2 ਪਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਵੱਲ ਕੋਈ
ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

3 ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਕਲ ਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅਤੇ
ਮਅਸੇਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਜਕ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਨੂੰ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਵੱਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਦੇਕੇ ਭੇਿਜਆ: “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ।”

4 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਜੱਥੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀ। 5 ਅਤੇ ਓਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ,
ਿਫਰਊਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਲ ਦੀ
ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਿਮਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਮਸਰ
ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ: 7 “ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਯਹੂਕਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਨਯਾਹ, ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ
ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੋ: ਿਫਰਊਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸ ਿਮਸਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। 8

ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ੇਰ ਬਾਬਲ ਦੀ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ
ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।’ 9 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ, “ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਸਾਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ।” ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। 10 ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਲੋਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ,
ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਬਚੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਣਗੇ।’”

11 ਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ
ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੀ, 12 ਤਾ ਂਿਯਰਿਮਯਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਓੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਦੀ ਜੈਦਾਦ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 13 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅਪਿੜਆ ਤਾ ਂਗਾਰਦ ਦੇ
ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਗ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯਰੀਯਾਹ ਸੀ।
ਿਯਰੀਯਾਹ ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਹਨਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਿਯਰੀਯਾਹ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਿਗ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਲ ਵਾਿਲਆ ਂਨਾਲ ਰਲਣ ਲਈ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ।”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 36:15 559 ਿਯਰਿਮਯਾਹ 37:13
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14 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਿਯਰੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ
ਬਾਬਲ ਵਾਿਲਆ ਂਨਾਲ ਰਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਿਰਹਾ।” ਪਰ ਿਯਰੀਯਾਹ ਨੇ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਿਯਰੀਯਾਹ ਨੇ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਿਗ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ। 15 ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ
ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਿਜਸਮਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਕੈਦ
ਯਹੋਨਾਥਾਨ ਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਯਹੋਨਾਥਾਨ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁਣਸ਼ੀ ਸੀ। ਯਹੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। 16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਇੱਕ
ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਕੋਠੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਣਆ ਇੱਕ ਭੋਰਾ
ਸੀ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਓੱਥੇ ਹੀ ਿਰਹਾ।

17 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕਾਤਂ
ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ
ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ?”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” 18 ਤਾ ਂਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਰਾਜੇ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਾ ਂਤੇਰੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਜਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਕਹੜਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ? 19 ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ, ਿਕੱਥੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ
ਹੁਣ? ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੇ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ ਸੀ,
‘ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ।’ 20 ਪਰ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ: ਮੈਨੂੰ ਿਲਖਾਰੀ
ਯਹੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਁਗਾ ਮੈਂ ਓੱਥੇ ਮਰ
ਜਾਵਾਗਂਾ।”

21 ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਮੰਦਰ
ਦੇ ਵਰਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਗਾਰਦ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਨਬਾਈਆ ਂਦੀ ਰੋਟੀ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਰੋਟੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਵਰਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ
ਿਰਹਾ।

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਕਂੁਡ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ

ਕੁਝ ਸ਼ਾਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਸੁਣ ਿਲਆ ਿਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਨ: ਮੱਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਫਟਯਾਹ, ਪਸ਼ਹੂਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ, ਸ਼ਲਮਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਕਲ ਅਤੇ

ਮਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਸ਼ਹੂਰ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ: 2 “ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਠਿਹਰੇਗਾ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾ ਂਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ।
ਪਰ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਗਾ
ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆ ਂਜਾਨਾ ਂਬਚਾਕੇ ਿਨਕਲ ਜਾਣਗੇ।’ 3 ਅਤੇ
ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰੇਗਾ।’”

4 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆਂ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੌਜੀਆ ਂਦਾ ਹੌਸਲਾ ਢਾਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਹਨ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਪਣੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਢਾਹ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰੇ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

5 ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠਾ ਂਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।”

6 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਮਲਕੀਯਾਹ ਦੇ
ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਮਲਕੀਯਾਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਟੋਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਸ

ਵਰਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਗਾਰਦ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਰਸੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ। ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਗਾਰਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਗਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਭ ਿਗਆ।

7 ਪਰ ਅਬਦ-ਮਲਕ ਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਬਦ-ਮਲਕ ਇਬੋਪੀਆ ਦਾ
ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਹਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਜੜਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਦ-ਮਲਕ ਰਾਜ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ
ਆਇਆ। 8 ਅਬਦ-ਮਲਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਾਲ
ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਓੱਥੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

10 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਇਬੋਪੀਆ ਵਾਸੀ ਅਬਦ-ਮਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ: “ਅਬਦ-ਮਲਕ, ਰਾਜ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ
ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ। ਜਾ ਜਾਕੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਟੋਏ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ।”

11 ਇਸ ਲਈ ਅਬਦ-ਮਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਲੈ ਲੇ। ਪਰ ਪਿਹਲਾਂ
ਉਹ ਰਾਜ ਮਿਹਲ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕਮਰੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਪੜੇ ਲੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ਟੇ ਪੁਰਾਿਣਆ ਂਕਪਿੜਆਂ
ਨੂੰ ਰੱਿਸਆ ਂਨਾਲ ਟੋਏ ਅੰਦਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲਮਕਾਇਆ। 12

ਇਬੋਪੀਆ ਦੇ ਅਬਦ-ਮਲਕ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ਟੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਕਪਿੜਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਕੱਛਾ ਂਿਵੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਖੱਚਾਗਂੇ
ਤਾ ਂਇਹ ਿਚਬੜੇ ਤੇਰੀਆ ਂਕੱਛਾ ਂਲਈ ਪੈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਰੱਿਸਆ ਂਨਾਲ
ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਓਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਅਬਦ-ਮਲਕ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। 13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ
ਰੱਿਸਆ ਂਨਾਲ ਉੱਪਰ ਿਖਿਚਆ ਅਤੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ। ਅਤੇ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗਾਰਦ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ।

ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ

14 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ
ਘਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ
ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ
ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਛੁਪਾਈਁ ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਈਮਾਨਦਾਰੀ
ਨਾਲ ਦੱਸੀਁ।”

15 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਵਾਗਂਾ ਤਾਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ।”

16 ਪਰ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੌਂਹ ਚੁਕੱਿਦਆ ਂਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਆਸ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਗਂਾ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

17 ਫ਼ੇਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਜੇ
ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ
ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸਾਿੜਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਤੇ
ਤੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 18 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਂਗਾ।’”

19 ਪਰ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਵੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਫ਼ੌਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ
ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ।”

20 ਪਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਫ਼ੌਜੀ ਤੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ
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ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਫ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-
ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ। 22 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ
ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਇੱਕ ਗੀਤ
ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੀਆ।ਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਆਖਣਗੀਆ:ਂ
‘ਤੁਹਾਡੇ ਸਂਗੀਆ ਂਚੰਗੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ।

ਫ਼ਸ ਗਏ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰੇ ਅੰਦਰ
ਅਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆ।ਂ’
23 “ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਪਤਨੀਆ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਬਲ
ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੱਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫ਼ੜ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

24 ਫ਼ੇਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ
ਦੱਸਣਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ
ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। 25 ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੂਹ ਕੱਢ ਲੈਣ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ,
‘ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਆਿਖਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਿਕ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਿਖਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਆਗਂੇ।’ 26 ਜੇ
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਤਾ ਂਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੀਂ, ‘ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਣਾ। ਜੇ
ਮੈਨੂੰ ਓੱਥੇ ਜਾਣਾ ਿਪਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਗਂਾ।’”

27 ਵਾਪਿਰਆ ਇਹ ਿਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ
ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ।

28 ਇਸ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਿਰਹਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ
ਤੀਕ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਗਆ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਤਨ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ: ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ 9ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ

ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ। 2 ਅਤੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ 11ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ
ਚੌਬੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 9ਵੇਂ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਿਵੱਚ ਪਾੜ ਿਲਆ ਿਗਆ। 3

ਫ਼ੇਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਏ।
ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਕੇ ਿਵੱਚਕਾਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ
ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ: ਨੇਰਗਲ ਸ਼ਰਾਸਰ, ਿਜ਼ਲਾ ਸਮਗਰ-ਨਬੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ-ਅਿਧਕਾਰੀ, ਸਰਸੱਕੀਮ ਅਤੇ ਕਈ
ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਓੱਥੇ ਸਨ।

4 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨਾਲ ਦੂਰ ਭੱਜ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਿਜਹੜਾ ਦੋ ਦੀਵਾਰਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੀ।
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਾਰੂਬਲ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਗਏ। 5 ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੌਜੀਆ ਂਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਯਰੀਹੋ
ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਘੇਿਰਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਹਮਾਬ ਦੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਿਰਬਲਾਹ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਇਹ
ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਿਕ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 6 ਓੱਥੇ, ਿਰਬਲਾਹ
ਦੇ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਸਾਹਮਣੇ

ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਦੀਆ ਂਨਜ਼ਰਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ। 7 ਫ਼ੇਰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਕੱਢ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਸ
ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਤਾਬਂੇ ਦੀਆ ਂਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਲ
ਲੈ ਿਗਆ।

8 ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਕਾਨਾ ਂਨੂੰ
ਅੱਗਾ ਂਲਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਢਾਹ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ
9 ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨਾ ਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੈਨਕਾ ਂਦਾ ਕਮਾਡਂਰ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਗਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ
ਬਣਾ ਿਲਆ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਲੈ ਿਗਆ। 10 ਪਰ ਖਾਸ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਸੈਿਨਕਾ ਂਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ
ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਗੀਚੇ ਅਤੇ
ਖੇਤ ਦੇ ਿਦੱਤੇ।

11 ਪਰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ
ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ। ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਖਾਸ ਦਸਤੇ ਦਾ ਕਮਾਡਂਰ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ਇਹ ਸਨ: 12 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰੋ।
ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮਂਗਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਿਦਓ।”

13 ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਸ ਦਸਤੇ ਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ, ਬਾਬਲ ਦੀ
ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਬੂਸ਼ਜ਼ਬਾਜ਼, ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਨੇਰਗਲ-
ਸ਼ਰਾਸਰ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ
ਸੱਦ ਭੇਿਜਆ। 14 ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਵਰਾਡਂੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਿਜੱਥੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਗਾਰਦ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾ ਂਸੀ।
ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਗਦਲਯਾਹ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਗਦਲਯਾਹ ਅਹੀਕਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅਹੀਕਾਮ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ
ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਿਰਹਾ।

ਅਬਦ-ਮਲਕ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

15 ਜਦੋਂ ਗਾਰਦ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਰਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ: 16 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ,
ਜਾਹ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਅਬਦ-ਮਲਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਹ: ‘ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ-
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਖਦਾ ਹੈ: ਛੇਤੀ ਹੀ
ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆ ਂਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਸੱਚ ਿਸੱਧ
ਕਰਾਗਂਾ। ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੰਗੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਬਪਤਾਵਾ ਂਨਾਲ ਸੱਚ
ਿਸਧ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਿਸਧ ਹੁੰਿਦਆਂ
ਦੇਖੋਗੇ। 17 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਦਨ ਬਚਾ ਲਵਾਗਂਾ ਅਬਦ-ਮਲਕ।’ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ। ‘ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ
ਤੂੰ ਭੈਭੀਤ ਹੈਂ। 18 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਗਂਾ ਅਬਦ-ਮਲਕ। ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਮਰੇਂਗਾ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਬਚਕੇ ਿਨਕਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਜੀਵੇਂਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ
ਸੀ।

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਿਮਿਲਆ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਰਾਮਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਸ ਗਾਰਦਾ ਂਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ

ਨੂੰ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਲੱਭ ਿਲਆ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜਕਿੜਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ
ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 2 ਜਦੋਂ ਕਮਾਡਂਰ
ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਿਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਿਬਪਤਾ ਆਵੇਗੀ। 3 ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ
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ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਿਬਪਤਾ ਇਸ
ਲਈ ਆਈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ
ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ। 4 ਪਰ ਹੁਣ,
ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆ ਂਹੱਥ ਕੜੀਆ ਂਖੋਲ੍ਹ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਁ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਆ ਜਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਾਗਂਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਨਾ ਆ। ਦੇਖ, ਸਾਰਾ
ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਿਪਆ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਜਾਹ। 5 ਜਾ ਂਫ਼ੇਰ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਜਾ। ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਾਿਪਆ ਹੈ।
ਜਾਹ ਅਤੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਰਿਹ। ਜਾ ਂਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਜੀ
ਚਾਹੇ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।”

ਫ਼ੇਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। 6 ਇਸ ਲਈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ
ਕੋਲ ਿਮਸਪਾਹ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਗਦਲਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਦਰਿਮਆਨ ਿਟਕ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਗਏ
ਸਨ।

ਗਦਲਯਾਹ ਦਾ ਬੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਰਾਜ

7 ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾ ਂਓੱਥੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ
ਕੁਝ ਿਸਪਾਹੀ, ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੰਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚੇ
ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ
ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 8 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਸਪਾਹੀ ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ
ਿਮਸਪਾਹ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਨ: ਨਬਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ਼ਮਾਏਲ, ਕਰੇਅਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਯਹੋਨਾਥਾਨ, ਤਨਹੁਮਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਾਯਾਹ ਨਟੋਫ਼ਾਬ ਦੇ
ਏਫ਼ਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਆਕਾਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਜ਼ਨਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਆਦਮੀ।

9 ਗਦਲਯਾਹ ਵਲਦ ਅਹੀਕਾਮ ਵਲਦ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਨੇ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਗਲਦਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਸੀ: “ਤੁਸੀਂ ਿਸਪਾਹੀਓ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਟਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰੇਗਾ। 10 ਮੈਂ ਖੁਦ ਿਮਸਪਾਹ
ਿਵੱਚ ਰਹਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਕਸਦੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ, ਗਰਮੀਆ ਂਦੇ ਫ਼ਲਾ ਂਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਿੜਆ ਂਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਿਦਓ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਰਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠਾਂ
ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।”

11 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਜਹੜੇ ਮੋਆਬ, ਅੰਮੋਨ, ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫ਼ਾਨ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗਲਦਯਾਹ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। 12 ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ ਿਮਸਪਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਿਜੱਥੇ
ਿਕਤੇ ਵੀ ਉਹ ਿਖਲਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆ ਂਦੇ ਫ਼ਲਾ ਂਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ਸਲ ਇੱਕਤ੍ਰ ਕੀਤੀ।

13 ਯੋਹਾਨਾਨ, ਵਲਦ ਕਾਰੇਆਹ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਸਨ, ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ ਆ ਗਏ।
ਗਦਲਯਾਹ ਿਮਸਪਾਹ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। 14 ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਹੋਰਨਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਬਅਲੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ
ਨਬਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਘਿਲਆ ਹੈ।” ਪਰ
ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

15 ਫ਼ੇਰ ਕਾਰੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਨੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਗਦਲਯਾਹ ਨਾਲ
ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯੋਹਾਨਾਨ ਨੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ
ਜਾਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਨਬਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਲੈਣ ਿਦਓ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸੱਕੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ਼ਮਾਏਲ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਤਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਖੱਲਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੋੜੇ
ਿਜੰਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

16 ਪਰ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ ਨੇ ਕਾਰੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਮਾਏਲ
ਬਾਰੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਨਬਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ਼ਮਾਏਲ (ਜੋ ਿਕ
ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ) ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ
ਆਇਆ। ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਆਪਣੇ ਦਸ ਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹ

ਬੰਦੇ ਿਮਸਪਾਹ ਕਸਬੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ
ਸੀ। ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਰਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਇਸ਼ਮਾਏਲ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। 2 ਜਦੋਂ ਉਹ
ਇਕੱਠੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸ ਬੰਦੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਗਦਲਯਾਹ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। 3 ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਪਾਹ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਗਦਲਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਨ। ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ
ਗਦਲਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।

4 ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਿਕ ਗਦਲਯਾਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ
ਬੰਦੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ
ਅਤੇ ਧੂਪ ਿਲਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਦਾਢ਼ੀਆਂ
ਮੁਨਾਈਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ, ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਕਮ, ਸ਼ੀਲੋਹ ਅਤੇ ਸਮਾਿਰਯਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਗਦਲਯਾਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। 6

ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਿਮਸਪਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਇਸ਼ਮਾਏਲ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲੋ।” 7 ਜਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਪਹੁੰਚੇ,
ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨਾ
ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੌਜ਼ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ! ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚ ਦਸ
ਜਾਿਣਆ ਂਨੇ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ! ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਇੱਕ
ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾਕੇ ਰੱਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂੇ! ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਰੁਕ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 9 (ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨੇ
ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਂਨਾਲ ਹੌਜ਼ ਭਰ ਿਦੱਤਾ-ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ
ਆਸਾ ਨਾ ਂਦੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੌਜ਼ ਇਸ ਲਈ
ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਮਲ ਸੱਕੇ।
ਆਸਾ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਆਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।)

10 ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨੇ ਿਮਸਪਾਹ ਕਸਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੜ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। (ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਰਾਜੇ ਦੀਆ ਂਧੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਓੱਥੇ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਚੁੱਕੇ
ਸਨ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਸ ਗਾਰਦਾ ਂਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ
ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।)

11 ਯੋਹਾਨਾਨ, ਵਲਦ ਕਾਰੇਆਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ। 12

ਇਸ ਲਈ ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ
ਨਾਲ ਲੇ ਅਤੇ ਨਬਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਤਲਾਅ ਨੇੜੇ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਿਜਹੜਾ
ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। 13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੈਦੀਆ ਂਨੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨੂੰ
ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ।
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ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। 14 ਤਾ ਂਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨੇ
ਿਮਸਪਾਹ ਿਵਖੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਰੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਵੱਲ ਦੌੜੇ।
15 ਪਰ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਬੀ ਯੋਹਾਨਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ
ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਕੋਲ ਨਠ੍ਠ ਗਏ।

16 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਾਰੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਬੰਦੀਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ
ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਪਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ
ਿਲਆ ਸੀ। ਬਚੇ ਹੋਇਆ ਂਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਸਪਾਹੀ, ਔਰਤਾ,ਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ
ਅਿਧਕਾਰੀ। ਯੋਹਾਨਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਗਬਓਨ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ।

ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਬਚ ਿਨਕਲਣਾ

17 ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕਸਦੀਆ ਂਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਸਨ। ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਪਰ
ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੋਹਾਨਾਨ ਭੈਭੀਤ ਸੀ
ਿਕ ਕਸਦੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ। ਿਮਸਰ ਜਾਿਂਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਉਹ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਗੇਰੂਬ ਿਕਮਹਾਮ ਰੁਕੇ।
ਗੇਰੂਬ ਿਕਮਹਾਮ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੇਰੁਬ ਿਕਮਹਾਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਨ ਤਾ ਂਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ
ਹੋਸ਼ਅਯਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਿਜਸਦਾ ਨਾ ਂਯਜ਼ਨਯਾਹ ਸੀ, ਨਬੀ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਵੱਲ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ

ਯਜ਼ਨਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਵੱਲ
ਗਏ। 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਿਮਹਰਬਾਨੀ
ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚੇ
ਰਿਹ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਇਹ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾ।ਂ 3

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਦੱਸੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ।”

4 ਤਦੋ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਿਦਆਗਂਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਛੁਪਾਵਾਗਂਾ।”

5 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ
ਦੱਸਣ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੱਚਾ
ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇ। 6 ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਜਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ
ਹਾ।ਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਗਂੇ। ਫ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਗਂੇ।”

7 ਦਸਾ ਂਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ 8 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਿਮਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਕਾਰੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਬੁਲਾਇਆ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਛੋਟੇ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੀਕ ਹੋਰਨਾ ਂਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। 9

ਫ਼ੇਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਓਹ
ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ: 10 ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੋਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਵਾਗਂਾ-ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜਾਗਂਾ,
ਪੁਟ੍ਟਾਗਂਾ ਨਹੀਂ। ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਨ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ
11 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ। ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ’, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ‘ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਾਗਂਾ। ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸੱਕੇਗਾ। 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਮਹਰਬਾਨ
ਹੋਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇਗਾ।’ 13 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ
ਆਖੋ, ‘ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਗਂੇ।’ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰੋਗੇ। 14 ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਆਖੋ, ‘ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਰਹਾਗਂੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ
ਲੜਾਈ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਓੱਥੇ ਜੰਗ ਦੀਆ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ
ਦੇਣਗੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਗਂੇ।’ 15 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖੋਗੇ, ਤਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ
ਲਵੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤਾ ਂਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ 16 ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਪਰ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓੱਥੇ ਹਰਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਓੱਥੇ ਮਰੋਗੇ। 17 ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਜਾ ਂਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਂ
ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਮਸਰ ਜਾਵੇਗਾ,
ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਆਫ਼ਤਾ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ
ਸੱਕੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗਂਾ।’

18 “ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਿਦਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਹਰ
ਓਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਿਦਖਾਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਿਮਸਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਿਗਆ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਿਮਸਾਲ ਦੇਣ ਲਈ
ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ
ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕੋਗੇ।’

19 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ: ‘ਿਮਸਰ
ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਓ।’ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ, ਇਸੇ ਵੇਲੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ 20 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ
ਅਿਜਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਗਂੇ।’ 21 ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ
ਮੰਿਨਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੀਆ ਂਸਨ। 22 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ: ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ, ਜਾ ਂਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਜਾ ਂਿਭਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੋਗੇ।”

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ। ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰ
ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ

ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ।
2 ਹੋਸ਼ਅਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਕਾਰੇਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ

ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗੁਮਾਨੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ੱਦੀ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ,
ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਣ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।’ 3 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਸਾਡਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਨੇਰੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ
ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਭੜਕਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਕਣ। ਜਾ ਂਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਸੱਕਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਲ ਲੈ
ਜਾਣ।”

4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯੋਹਾਨਾਨ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ
ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 5 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ
ਬਜਾਇ ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾਂ
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ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। 6 ਹੁਣ
ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ,ਂ ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਰਾਜੇ
ਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਵੀ ਸਨ। (ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਿਨਗਰਾਨ ਬਾਿਪਆ ਸੀ। ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਸ ਦਸਤੇ ਦਾ
ਕਮਾਡਂਰ ਸੀ।) ਯੋਹਾਨਾਨ ਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਨਬੀ ਅਤੇ ਨੇਰੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਿਲਆ। 7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਹਪਨਹੇਸ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ
ਗਏ।

8 ਤਹਪਨਹੇਸ ਦੇ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਿਮਿਲਆ: 9 “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਹਪਨਹੇਸ ਿਵੱਚ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਮੱਟੀ ਇੱਟਾ ਂਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲਾਘਂੇ ਿਵੱਚ
ਦੱਬ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰੀਂ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ।
10 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਆਖੀਂ:
‘ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ:
ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਤਖਤ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਦਿਬਆ ਹੈ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਤਾਣੇਗਾ। 11

ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੌਤ
ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀਵਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੰਦੀ
ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ। 12 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਮੰਦਰਾ ਂਿਵੱਚ
ਅੱਗ ਬਾਲੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦਰਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਪਿੜਆ ਂਿਵੱਚ
ਲਪੇਟਦਾ ਹੈ, ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲਪੇਟੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਾਦਗਾਰੀ
ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਮੰਦਰਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।’”

ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸੀ। ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਗਦੋਲ, ਤਹਪਨਹੇਸ, ਨੋਫ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਿਮਸਰ ਦੇ

ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ: 2

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਿਬਆ ਂਉੱਪਰ ਘਟਾਈਆ।ਂ ਉਹ
ਕਸਬੇ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਖਣੇ ਢੇਰ ਹਨ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਬਾਹ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ-ਂਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚਿੜ੍ਹਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਅਤੀਤ
ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। 4 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵੱਲ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੇ
ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ ਨਾ
ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਤ ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ’ 5 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਣੋ ਨਾ ਹਟੇ। 6 ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕਿਹਰ
ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਿਹਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ
ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਖਣੇ ਢੇਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।”

7 ਇਸ ਲਈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਦੁੱਖ
ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀਆ,ਂ ਔਰਤਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਿਨੱਕੇ ਿਨਆਿਣਆ ਂਨੂੰ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਿਕਉਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਿਬਨਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ।
8 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੁੱਤ ਬਣਾਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਰਵਾਨ ਿਕਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ

ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਕਿਹਰਵਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਅਿਜਹੀ ਸ਼ੈਅ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ ਿਜਸਦੀ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨਗੇ।
ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੀਆ।ਂ 9

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ
ਕੀਤੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ ਰਾਣੀਆ ਂਨੇ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ
ਗਏ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆ?ਂ 10 ਅੱਜ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੀ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਗਰਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਆਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਬਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ
ਚੱਲੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਬਧੀਆ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤਹੁਾਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ।”

11 ਇਸ ਲਈ, ਇਹੀ ਹੀ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਭਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾ ਂਵਾਪਰਨ ਲਈ
ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। 12

ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬੋੜੇ ਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੋੜੇ ਿਜਹੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਜਾ ਂਤਾ ਂਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾ ਂਭੁੱਖ
ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ। ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ੈਅ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ
ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ, ਹੋਰ ਕੌਮਾ ਂਇਸ ਗੱਲੋ ਭੈਭੀਤ
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਾਪ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੌਮਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ 13 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ
ਿਭਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 14 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੋੜੇ ਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ
ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੂਦਾਹ
ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਯਹੂਦਾਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਬਚਕੇ ਿਨਕਲ
ਸੱਕਣ।”

15 ਯਹੂਦਾਹ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਸਨ, ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆ ਂਰਹੀਆ ਂਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਨਹੀਂ।
ਓੱਥੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਦੇ
ਪਤੀਆ ਂਨੇ, ਿਜਹੜੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਿਯਰਿਮਯਾਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 16 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਜਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਂੇ। 17 “ਅਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂੇ ਿਜਸਦਾ
ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੀਆ ਂਅਤੇ
ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ,ਂ ਸਾਡੇ ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਵੀ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ
ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾ ਂਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਸਾ।ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰੀ।
18 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਬੰਦ ਕਰ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਿਵੱਚ ਿਘਰ ਗਏ ਹਾ।ਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ
ਮਰੇ ਹਨ।”

19 ਫ਼ੇਰ ਔਰਤਾ ਂਬੋਲੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡੇ
ਪਤੀਆ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਸਾ।ਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ
ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲੋਂ ਉਸ
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ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਤੀਆ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਸ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਸਾ।ਂ”

20 ਫ਼ੇਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆ ਂਸਨ। 21 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਗਲੀਆਂ
ਅੰਦਰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਸੀ। 22 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਭਆਨਕ
ਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਖਣਾ
ਮਾਰੂਬਲ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। 23 ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ
ਵਾਪਰੀਆ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਸਨ। ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਂਉਸਦੀਆ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”

24 ਫ਼ੇਰ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਮਰਦਾ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਹੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ: 25 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਤੁਸਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਗਂੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਾ ਂਨੂੰ ਿਨਭਾਵਾਗਂੀਆ।ਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ
ਵੱਧੋ। ਓਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੀਆ।ਂ
ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਿਨਭਾਓ।’ 26 ਪਰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ: ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ:ਂ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ “ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਖੀ ਹੈ….” 27

ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਿਰਹਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਾ।ਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਰਨਗੇ। ਉਹ
ਉਨਾ ਂਿਚਰ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੀਕ ਿਕ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਜਾਦਂੇ। 28 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੋੜੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ
ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਬਚ ਰਿਹਣਗੇ। ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਿਕਸਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਿਨਕਲਦੇ
ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਿਨਕਲਦੇ ਨੇ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ। 29 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਗਂਾ-ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ-‘ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਣ ਲਵੋਗੇ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਰਨਗੇ। 30 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਓਹੋ ਕਰਾਗਂਾ।’ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਿਫਰਊਨ ਹਾਫ਼ਰਾ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਹਾਫ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਹਾਫ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ।’”

ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚੌਬਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨੇਰੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਆਖੀਆ।ਂ ਬਾਰੂਕ ਨੇ

ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਉੱਤੇ ਿਲਖ ਲਈਆ।ਂ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ
ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ: 2 “ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ: 3 ‘ਬਾਰੂਕ, ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ: ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ

ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗ਼ਮ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾ ਂਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਿਪਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਦਾ।’” 4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਯਰਿਮਯਾਹ, ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ:
‘ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਾਿਰਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ
ਿਦਆਗਂਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਿਜਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਿਦਆਗਂਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾ ਂਕਰਾਗਂਾ। 5 ਬਾਰੂਕ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਦੀ
ਤਾਕ ਿਵੱਚ ਹੈਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਤਾਕ ਨਾ ਰੱਖ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਉੱਪਰ ਆਫ਼ਤਾ ਂਭੇਜਾਗਂਾ।’ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂ‘ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾ ਂਤੋਂ ਿਜਉਂਿਦਆਂ
ਿਨਕਲਣ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ।’”

ਕੌਮਾ ਂਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲੇ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਕੌਮਾ ਂਬਾਰੇ ਹਨ।

ਿਮਸਰ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼

2 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਸਰ ਦੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਕੋ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਬਾਰੇ ਹੈ। ਨਕੋ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਕਰਕਿਮਸ਼ ਦੇ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ
ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਕਿਮਸ਼ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜੇ, ਨੇ ਕਰਕਿਮਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਕੋ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚੌਬਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਰਾਜੇ
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਹੈ:

3 “ਆਪਣੀਆ ਂਿਨਕੀਆ ਂਤੇ ਵੱਡੀਆ ਂਢਾਲਾਂ
ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਓ ਜੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੋ।

4 ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆ ਂਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆ ਂਪਾ ਲਵੋ।
ਿਸਪਾਹੀਓ, ਆਪਿਣਆ ਂਘੋਿੜਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋ।

ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੋ।
ਆਪਣੇ ਟੋਪ ਪਿਹਨ ਲਵੋ।

ਆਪਣੇ ਨੇਿਜਆ ਂਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ।
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾਬਕੱਤ ਪਾ ਲਵੋ।

5 ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾ?ਂ
ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਿਸਪਾਹੀ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਹਾਦਰ ਿਸਪਾਹੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ।

ਉਹ ਕਾਹਲ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹ ਿਪੱਛਾਹਂ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।
ਹਰ ਥਾ ਂਖਤਰਾ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਖੀਆ।ਂ
6 “ਤੇਜ਼ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸੱਕਦੇ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਸਪਾਹੀ ਬਚਕੇ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲ ਸੱਕਦੇ।

ਉਹ ਠੇਢੇ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਡੱਗਣਗੇ।
ਇਹ ਉੱਤਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਵਾਪਰੇਗਾ।

7 ਕੌਣ ਨੀਲ ਨਦੀ ਵਾਗਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਕੌਣ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਗਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ?

8 ਇਹ ਿਮਸਰ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਚਢ਼ਦੀ ਹੋਈ ਨੀਲ ਨਦੀ ਵਾਗਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿਮਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਦੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵੇਗ ਵਾਗਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਿਮਸਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਆਵਾਗਂਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।’

9 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਿਸਪਾਹੀਓ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਹਮਲਾ-ਹਮਲਾ।
ਰੱਬਵਾਨੋ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ।

ਬਹਾਦਰ ਯੋਿਧਓ, ਅੱਗੇ ਵੱਧੋ।
ਕੂਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੂਟ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਓ, ਆਪਣੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਚੁੱਕ ਲਵੋ।
ਲੂਦੀ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਓ, ਆਪਣੀਆ ਂਕਮਾਨਾ ਂਨੂੰ ਵਰਤੋਂ।

10 “ਪਰ ਓਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਿਜਤ੍ਰਤੇਗਾ।
ਓਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ।
ਉਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੀਕ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੇਗੀ।
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ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਦੀ ਿਪਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰੇਗੀ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਬਲੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ

ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੈ।
ਉਹ ਬਲੀ ਿਮਸਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ, ਉੱਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਹੈ।

11 “ਿਮਸਰ, ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਿਲਆ।
ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਕਰੇਂਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

12 ਕੌਮਾ ਂਤੇਰੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਸੁਣਨਗੀਆ।ਂ
ਤੇਰੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨਗੀਆ।ਂ

ਇਹ ‘ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ’ ਦੂਸਰੇ ‘ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ’ ਨਾਲ ਿਭੜੇਗਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ।”
13 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਬਾਰੇ ਹੈ।
14 “ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਮਸਰ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦਓ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਮਗਦੋਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੱਸੋ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਫ਼ ਅਤੇ ਤਹਪਨਹੇਸ ਿਵੱਚ ਦੱਸੋ।

‘ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।’

15 ਿਮਸਰ, ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਸਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸੱਕਣਗੇ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।

16 ਉਹ ਿਸਪਾਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ।
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਣਗੇ।

ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ‘ਉੱਠੋ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ।
ਆਓ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ।

ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਿਨਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

17 ਉਹ ਿਸਪਾਹੀ ਆਪਣੀਆ ਂਮਾਤਭੂਮੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਖਣਗੇ,
‘ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੀ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਪਰਤਾਪ ਮੁੱਕ ਿਗਆ ਹੈ।’”

18 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।
ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ ਇੱਕ ਬਹਾਦੁਰ ਆਗੂ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇਨੰੀ ਪ੍ਰਪਕੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਤਾਬੋਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ

ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਕਾਰਮੇਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ।
19 ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ।
ਬੰਦੀਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ।

ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਨੋਫ਼ ਇੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੱਖਣਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਓੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

20 “ਿਮਸਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗਾ ਂਵਰਗਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਮਖ੍ਖ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

21 ਿਮਸਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਮੋਟੇ ਵੱਿਛਆ ਂਵ੍ਵਰਗੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਿਪੱਛਾਹਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਹਮਲੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸੱਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।

22 ਿਮਸਰ ਇੱਕ ਫ਼ੁਂਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੱਪ ਵਰਗਾ,
ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜੀਆ ਂਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਕੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।”

23 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇ ਜੰਗਲ (ਫ਼ੌਜ) ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਗੇ।

ਓੱਥੇ ਉਸ ਜੰਗਲ (ਫ਼ੌਜ) ਿਵੱਚ ਬਬੇਰੇ ਰੁੱਖ (ਫ਼ੌਜੀ) ਹਨ,
ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਇਨੇੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਿਕ ਉਹ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਿਜਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।
ਇੱਥੇ ਇਨੇੰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਗਣ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।

24 ਿਮਸਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।”
25 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ:

“ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਬੀਬਜ਼ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਅਮੋਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਫ਼ਰਊਨ, ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 26 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਕੋਲੋਂ ਹਰਾਵਾਗਂਾ-ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਲੋਚਣਗੇ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।”

“ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਿਮਸਰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਮਗਰੋਂ ਿਮਸਰ ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਉੱਤਰੀ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

27 “ਯਾਕੂਬ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ, ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ।
ਇਸਰਾਏਲ ਡਰ ਨਾ।

ਮੈਂ ਤੁਹਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਵਾਗਂਾ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੀਵਾਨ ਨੇ।

ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਮਲੇਗੀ।
ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇਗਾ।”

28 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ।
“ਯਾਕੂਬ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ, ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾ ਂਥਾਵਾ ਂਵੱਲ ਭੇਿਜਆ ਸੀ।
ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਜ਼ੂਰਰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਿਨਕਲਣ ਨਹੀਂ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਗਂਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਲਾਗ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

ਿਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ
ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਜ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਮਿਲਆ।

2 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਦੇਖੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ, ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹ ਕੰਿਢਆ ਂਤੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ, ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਗਂ ਆਉਣਗੇ।

ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵਾਗਂ ਢੱਕ ਲੈਣਗੇ।
ਉਹ ਕਸਿਬਆ ਂਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਫ਼ੈਲ ਜਾਣਗੇ।

ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੋਵੇਗਾ।

3 ਉਹ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਘੋਿੜਆ ਂਦੀਆ ਂਅਵਾਜ਼ਾ ਂਸੁਣਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੋਰੀਲੇ ਰੱਥ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਉਹ ਧੜਕਦੇ ਪਹੀਆ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ।

ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਣਗੇ।
ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ।

4 ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ

ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ,
ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕਫ਼ਤੋਂਰ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।

5 ਅੱਜ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਗ਼ਮਗੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਮਨਾਉਣਗੇ।
ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
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ਵਾਦੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵਢ੍ਢੋਁ-
ਟਕੁੱ◌ੋਁਗੇ?

6 “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਏ ਤਲਵਾਰੇ, ਤੂੰ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹਁ◌ੈ।
ਤੂੰ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਿਚਰ ਲੜਦੀ ਰਹੇਂਗੀ?

ਆਪਣੇ ਿਮਆਨ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ!
ਰੁਕ ਜਾ! ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ!

7 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਰਾਮ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ?
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।”

ਮੋਆਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ
ਹੈ:

“ਨਬੋ ਪਰਬਤ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਬੋ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਕਿਕਯਾਤਾਇਮ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਨਮਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਥਾ ਂਨੂੰ ਹੀਣਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2 ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਮੋਆਬ ਦੀ ਿਵਡਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਆਬ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਨਾਉਣਗੇ।
ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ‘ਆਓ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੀਏ।’

ਮਦਮੇਨ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਤਲਵਾਰ ਤੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਗੀ।

3 ਹੋਰੋਨਾਇਮ ਦੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਇਹ ਚੀਕਾ ਂਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆ ਂਨੇ।

4 ਮੋਆਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਦੇ ਿਨੱਕੇ, ਿਸਆਣੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੋਣਗੇ।

5 ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਲੁਹੀਬ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।
ਉਹ ਜਾਦਂੇ ਹੋਏ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰੋ ਰਹੇ ਨੇ।

ਹੋਰੋਨਾਇਮ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਜਾਦਂੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ,
ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀਆ ਂਨੇ।

6 ਦੌੜੋ! ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜੋ!
ਦੌੜੋ, ਫ਼ੂਸ ਦੇ ਿਤਣਿਕਆ ਂਵਾਗਂ ਜੋ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਉਡਦੇ ਨੇ।

7 “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਿਵੱਚ
ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੜੇ ਜਾਵੋਂਗੇ।
ਕਮੋਸ਼ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੀ ਫ਼ੜੇ ਜਾਣਗੇ।

8 ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਆਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਵਾਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਚੇ ਮੈਦਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਵਾਪਰੇਗਾ,
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।

9 ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਖਣਾ ਮਾਰੂਬਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੋਆਬ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

10 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਤਾਂ

ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ
11 “ਮੋਆਬ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।
ਮੋਆਬ ਿਨਤ੍ਰਤਰੀ ਹੋਈ ਮੈਅ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਾਹੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੁਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਗਆ।

ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੁਆਦ ਪਿਹਲਾ ਂਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ।”

12 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ।
“ਪਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੇਰੀਆ ਂਸੁਰਾਹੀਆ ਂਨੂੰ
ਉਲਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਾਗਂਾ।

ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸੁਰਾਹੀਆ ਂਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।”
13 ਫ਼ੇਰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਕਮੋਸ਼

ਕਾਰਣ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬੈਤ-◌ੇਲ ਿਵੱਚ ਉਸ (ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ) ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਆਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੋਵੇਗਾ।

14 “ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦੇ, ‘ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਿਸਪਾਹੀ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਹਾ।ਂ’

15 ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੋਆਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਸਿਬਆ ਂਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ

ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਗੱਭਰੂ ਕਤਲੇਆਮ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।
ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾ ਂਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ।

16 ਮੋਆਬ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ।
ਮੋਆਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

17 ਮੋਆਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ
ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੋਆਬ ਿਕੰਨਾ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਵੋ।

ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਗੀ ਗੀਤ ਗਾਵੋ: ਹਾਕਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਆਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।

18 ਦੀਬੋਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ,
ਆਪਣੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਉੱਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਆਓ।

ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

19 ਅਰੋਏਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ,
ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖਲੋ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ।

ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ।

20 ਮੋਆਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਆਬ ਰੋਵੇਗਾ, ਰੋਵੇਗਾ।

ਅਰਨੋਨ ਵਾਦੀ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੋ ਿਕ
ਮੋਆਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

21 ਉੱਚੇ ਮੈਦਾਨਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੀ ਹੈ,
ਹੋਲੋਨ, ਯਹਸਾਹ ਅਤੇ ਮਏਫ਼ਾਅਬ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਲਈ ਹਸਰ ਿਦਹਾੜਾ ਆ

ਿਗਆ ਹੈ।
22 “ਦੀਬੋਨ, ਨਬੋ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਿਦਬਲਾਤਇਮ ਦੇ
ਕਸਿਬਆ ਂਲਈ ਹਸ਼ਰ ਿਦਹਾੜਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।

23 ਿਕਿਰਯਾਤਾਇਮ, ਬੈਤ-ਗਾਮੂਲ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਮਾਓਨ
ਕਸਿਬਆ ਂਲਈ ਹਸ਼ਰ ਿਦਹਾੜਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।

24 ਕਰੀਯੋਬ ਅਤੇ ਬਾਸਰਾਹ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਲਈ
ਹਸ਼ਰ ਿਦਹਾੜਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਿਬਆ ਂਲਈ,
ਹਸ਼ਰ ਿਦਹਾੜਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।

25 ਮੋਆਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਆਬ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਹੈ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ
26 “ਮੋਆਬ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
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ਇਸ ਲਈ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਵਾਗਂ
ਨਹੀਂ ਲੜਖੜ੍ਹਾਦਂਾ।

ਉਹ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਲਟੀ ਿਵੱਚ ਿਲਟੇਗਾ।
ਲੋਕ ਮੋਆਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ।
27 “ਮੋਆਬ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ।
ਚੋਰਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਿਗਰੋਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਸੀ।

ਹਰ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਿਸਰ ਿਹਲਾਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ

ਹੋਵੇਂ।
28 ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆਪਣੇ ਕਸਿਬਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ।
ਜਾਓ, ਚੱਟਾਨਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਰਹੋ।

ਉਸ ਘੁੱਗੀ ਵਾਗਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਿਜਹੜੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।”

29 “ਅਸੀਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨੀ ਸੀ।

ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫ਼ਢ਼ਾ ਂਮਾਰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨੀ ਸੀ।”

30 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੋਆਬ ਿਕੰਨਾ ਗੁੱਸੈਲਾ ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਰੇ ਫ਼ਢ਼ਾ ਂਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਦੀਆ ਂਗੁਮਾਨੀ ਗੱਲਾ ਂਝੂਠੀਆ ਂਹਨ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।

31 ਇਸ ਲਈ, ਮੋਆਬ ਲਈ ਰੋਵੋ।
ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸੀ ਲਈ ਰੋਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਕੀਰ-ਹਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਰੋਦਾ ਹਾ।ਂ

32 ਮੈਂ ਯਅਜ਼ੇਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਯਅਜ਼ੇਰ ਲਈ ਰੋਦਾ ਹਾ।ਂ
ਿਸਬਮਾਹ, ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀਆ ਂਜਢ਼ਾ ਂਧੁਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੀਕ ਫ਼ੈਲੀਆ ਂਸਨ।

ਉਹ ਯਅਜ਼ੇਰ ਕਸਬੇ ਤੀਕ ਫ਼ੈਲੀਆ ਂਸਨ।
ਪਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਖੋਹ ਲੇ ਨੇ।

33 ਮੋਆਬ ਦੀਆ ਂਵੱਡੀਆ ਂਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾ ਂਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੁੱਕ ਗਏ
ਹਨ।

ਮੈਂ ਮੈਅ ਦੇ ਕੋਲੂ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਮੈਅ ਰੋਕ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮੈਅ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗੂਰਾ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ

ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
34 “ਹਸ਼ਬੋਨ ਅਤੇ ਅਲਆਲੇਹ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ

ਰੋਣ ਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਯਹਸ ਕਸਬੇ ਤੀਕ ਵੀ ਸੁਣੀਆ ਂਜਾ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਅਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਹੋਰੋਨਾਿਯਮ ਅਤੇ ਅਲਗਬ-
ਸ਼ਲੀਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਤੀਕ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਿਨਮਰੀਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ
ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। 35 ਰੋਕ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਹੋਮ
ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ
ਰੋਕ ਿਦਆਗਂਾ।।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਸਨ।

36 “ਮੋਆਬ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾ।ਂ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੌਤ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ
ਛੇੜਦੀ ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰੋਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਰ-ਹਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਉਦਾਸ ਹਾ।ਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੋਹ ਲੇ ਗਏ ਹਨ। 37 ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਮੁਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਦਾਹੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ
ਿਕਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਲੱਕ
ਦੁਆਲੇ ਸੋਗੀ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। 38 ਲੋਕ ਹਰ ਥਾ ਂਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਮਰੇ
ਹੋਇਆ ਂਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ-ਹਰ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਚੌਰਾਹੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਸੀ
ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਭਾਡਂੇ ਵਾਗਂ ਤੋੜ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

39 ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਮੋਆਬ। ਉਸ ਲਈ ਰੋਵੋ। ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਮੋਆਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਆਬ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਆਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਪਰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆ ਂਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

40 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਦੇਖੋ! ਬਾਜ਼ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਝਪਟ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੋਆਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫ਼ੈਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
41 ਿਕਿਰਓਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਛੁਪਣਗਾਹਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੋਆਬ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਵਾਗਂ ਡਰੇ ਹੋਏ
ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੀ ਬੱਚਾ ਜਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

42 ਮੋਆਬ ਦੀ ਕੌਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।”
43 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡਰ, ਡੂੰਘੀਆ ਂਖੱਡਾ ਂਅਤੇ ਜਾਲ ਹਨ।

44 ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਡੂੰਿਘਆ ਂਟੋਇਆ ਂਅੰਦਰ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ।

ਿਜਹੜਾ ਡੂੰਿਘਆ ਂਟੋਇਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ,
ਉਹ ਜਾਲਾ ਂਅੰਦਰ ਫ਼ਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਲ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

45 “ਲੋਕੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ।
ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਹਸ਼ਬੋਨ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ।

ਪਰ ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਸ਼ਬੋਨ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਗੀ।
ਉਹ ਅੱਗ ਸੀਹੋਨ ਦੇ ਕਸਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗੀ।

ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਆਬ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

46 ਮੋਆਬ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮੋਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।

ਤੇਰੇ ਧੀਆ-ਂਪੁੱਤਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਦੂਰ ਿਲਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।

47 “ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿਲਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ

ਿਲਆਵਾਗਂਾ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਆਬ ਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮੋਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੀ
ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਧਰਤੀ ਸਾਭਂਣ ਵਾਲੇ?

ਫ਼ੇਰ ਕਾਤੋਂ ਮਲਕਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਗਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਗਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਵਸ ਗਏ?”

2 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਰੱਬਾਹ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਲੋਕੀਂ ਜੰਗ ਦੀਆ ਂਅਵਾਜ਼ਾ ਂਸੁਣਨਗੇ।

ਅੰਮੋਨ ਦਾ ਰੱਬਾਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਸਰਫ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਮਕਾਨਾ ਂਨਾਲ ਢੱਕੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਨੰਗੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਹੀ

ਬਚਣਗੀਆ।ਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ
3 “ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਲੋਕੋ ਰੋਵੋ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਈ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਰੱਬਾਹ ਦੀਓ ਔਰਤੋਂ, ਰੋਵੋ!

ਆਪਣੇ ਸੋਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਰੋਵੋ।
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜੋ।

ਿਕਉਂ ਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
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ਉਹ ਮਲਕਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਸਮੇਤ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
4 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆ ਂਫ਼ਢ਼ਾ ਂਮਾਰਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਸੋਚੇਗਾ।”
5 ਪਰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਪਾਿਸਓ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਲਆਵਾਗਂਾ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ।
ਅਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇਗਾ।”
6 “ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।” ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

ਅਦੋਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

7 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਦੋਮ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਕੀ ਤੇਮਾਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਿਸਆਣਪ ਨਹੀਂ ਬਚੀ?
ਕੀ ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ?
ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ?

8 ਦਦਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ, ਭੱਜ ਜਾਵੋ! ਛੁਪ ਜਾਵੋ!
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਿਦਆ ਂਕਾਿਰਆ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ

ਦੇਵਾਗਂਾ।
9 “ਕਾਮੇ ਵੇਲਾ ਂਤੋਂ ਅੰਗੂਰ ਤੋਂੜਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਅੰਗੂਰ ਪੌਿਦਆ ਂਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਿਦੰਦੇ ਨੇ।

ਜੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚੋਰ ਪੈ ਜਾਣ,
ਤਾ ਂਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਲਜਾ ਸੱਕਦੇ।

10 ਪਰ ਮੈਂ ਏਸਾਓ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਛੁਪਣ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਲੱਭ ਲਵਾਗਂਾ।

ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ।
ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਢਂੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

11 ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਆਪਣੇ ਯਤੀਮਾ ਂਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਾਗਂਾ।
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦੀਆ ਂਨੇ!”
12 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹੀਂ

ਹੁੰਦੇ-ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਦੋਮ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈਂ-ਇਸ ਲਈ
ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸੱਕੇਂਗਾ ਿਜਸਦਾ ਤੂੰ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।” 13 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ:ਂ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਬਾਸਰਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ
ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਹੋਰਨਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਬਦ-ਦੁਆ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਿਮਸਾਲ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ
ਬਾਸਰਾਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਬੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

14 ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ ਸੁਿਣਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਕੌਮਾ ਂਵੱਲ

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਘਿਲਆ:
“ਆੱਪਣੀਆ ਂਫ਼ੋਜਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰ ਲਵੋ!

ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ!
ਅਦੋਮ ਦੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਿਦਓ!

15 ਅਦੋਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ,
ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ।

16 ਅਦੋਮ, ਤੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈਂ।

ਪਰ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਿਗਆ ਸੈਂ। ਅਦੋਮ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਮਾਨ ਨੇ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਉਿਚਆ ਂ◌ੱਪਹਾੜਾ ਂਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ,
ਿਜਹੜੇ ਵੱਡੀਆ ਂਚੱਟਾਨਾ ਂਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆ ਂਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਿਜੰਨਾ ਉੱਚਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇਂ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓਬੋਁ ਧੂਹ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

17 “ਅਦੋਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਉੱਜੜੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਲੋਕ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਕੇ ਸੀਟੀਆ ਂਮਾਰਨਗੇ।

18 ਅਦੋਮ, ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਵਾਗਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਕਸਿਬਆ ਂਵਾਗਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

19 “ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆ ਂਸਂਘਣੀਆ ਂਝਾੜੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਭਜਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਭਰੂਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਗਾਰ ਸੱਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਜੜੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸੱਕੇਗਾ।”

20 ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ, ਿਜਸਦੀ ਿਵਉਂਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਸੁਣੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਮਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ
ਹੈ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਦੋਮ ਦੇ ਇੱਜੜ (ਲੋਕਾ)ਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਘਸੀਟੇਗਾ,
ਅਦੋਮ ਦੀਆ ਂਚਰਾਦਂਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਿਰਆ ਂਕਾਰਣ ਸੱਖਣੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ

21 ਅਦਮੋ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੀਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ

22 ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਉਡਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਬਾਸਰਾਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫ਼ੈਲਾਏ ਹੋਏ, ਬਾਜ਼ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਦੋਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਾਗਂਰਾ ਂਹੋਣਗੇ।

ਦਂਿਮਸ਼ਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

23 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਂਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਾਰੇ ਹੈ:
“ਹਮਾਬ ਅਤੇ ਅਰਪਾਦ ਦੇ ਕਸਬੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨੇ।
ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਭੈਭੀਤ ਨੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ।

ਉਹ ਿਨਰ-ਉਤਸਾਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਡਰ ਨਾਲ
ਿਹਲਦੇ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।

24 ਦਂਿਮਸ਼ਕ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ।
ਲੋਕ ਆਤੰਿਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨੇ।

ਲੋਕ ਬੱਚਾ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਾਗਂ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ।
25 “ਦਂਿਮਸ਼ਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ।
ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਉਸ ‘ਰਂਗੀਨ ਸ਼ਿਹਰ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।

26 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਆਮ ਚੌਕਾ ਂਅੰਦਰ ਮਰਨਗੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

27 “ਮੈਂ ਦਂਿਮਸ਼ਕ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਦਖਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਉਹ ਅੱਗ ਬਨ-ਹਦਦ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਕਿਲ੍ਹਆ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।”

ਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹਾਸੋਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

28 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸੋਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾ ਂਬਾਰੇ ਹੈ।
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ:
“ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ।
ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਓ।

29 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਖੋਹ ਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਦੌਲਤਾ ਂਲੁੱਟ ਲਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਊਠ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣਗੇ:
‘ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਨੇ।’
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30 ਛੇਤੀ ਭੱਜੋ!
ਹਾਸੋਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਛੁਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਥਾ ਂਲੱਭ ਲਵੋ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਉਂਤਾ ਂਘੜੀਆ।ਂ
ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀਆ ਂਚਲਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਸੋਚੀਆ।ਂ

31 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕੌਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਂਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਫ਼ਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਗੁਆਢਂੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ!”
32 ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਊਠ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵਗ੍ਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਂਦਾਢ਼ੀਆ ਂਦੇ ਕੋਨੇ ਕਤਰਦੇ ਨੇ।

ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਚਾਰਾ ਂਿਦਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਭਜਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਹਰ ਪਾਿਸਓ ਿਭਆਨਕ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਲਆਵਾਗਂਾ।”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

33 “ਹਸੋਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਿਜਹੀ ਥਾ ਂਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੀ
ਰਿਹਣਗੇ।

ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਓਸ ਥਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਜਾੜ ਮਾਰੂਬਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਏਲਾਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

34 ਜਦੋਂ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ,
ਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਏਲਾਮ
ਦੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਹੈ।

35 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਏਲਾਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਤੋੜ ਸੁੱਟਾਗਂਾ।
ਕਮਾਨ ਹੀ ਏਲਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿਬਆਰ ਹੈ।

36 ਮੈਂ ਚਹੁਂਆ ਂਹਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਏਲਾਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਊਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਚਹੁਂਆ ਂਕੋਿਨਆ ਂਤੋਂ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਏਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਓਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਚਾਰੇ
ਹਵਾਵਾ ਂਵਗਦੀਆ ਂਨੇ।

ਏਲਾਮ ਦੇ ਬੰਦੀ ਵੀ ਹਰ ਕੌਮ ਵੱਲ ਿਲਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।
37 ਮੈਂ ਏਲਾਮ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮੈਂ ਏਲਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਤੋੜ ਿਦਆਗਂਾ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ

ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਭਆਨਕ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਲਆਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦਖਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹਾ।ਂ”
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

ਏਲਾਮ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਭੇਜਾਗਂਾ।
ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭਜਾਗੇੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ

ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦਾ।
38 ਮੈਂ ਏਲਾਮ ਨੂੰ ਿਦਖਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਕਾਬੂ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

39 “ਪਰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਏਲਾਮ ਲਈ ਚੰਗੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਵਾਪਰਨ
ਿਦਆਗਂਾ।”

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।

ਬਾਬਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਾਬਲ ਅਤੇ ਕਸਦੀਆ ਂਦੇ
ਦੇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।

2 “ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦਓ!
ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ!

ਸਾਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਆਖੋ,
‘ਬਾਬਲ ਦੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੇਲ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਰੋਦਾਕ ਦੇਵਤਾ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਬੁੱਤ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।’

3 ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਹ ਕੌਮ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਮਾਰੂਬਲ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਓਬੋਁ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਭੱਜ ਖਲੋਣਗੇ।”

4 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਸਮੇਂ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।

ਉਹ ਰਲਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰੋਣਗੇ, ਰੋਣਗੇ।
ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ।

5 ਉਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਿਕ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਾਈ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਸ ਤਰਫ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਆਓ ਆਪਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਈਏ।
ਆਓ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ।
ਆਓ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਿਜਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ।’

6 “ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਗੁਆਚੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਯਾਲੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਹਾੜਾ-ਂਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਭਟਕਾਇਆ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਟਕਾਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ।

7 ਿਜਸ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਲੱਿਭਆ, ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ,

‘ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸੱਚਾ ਿਟਕਾਣਾ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਭਰੋਸਾ

ਕੀਤਾ ਸੀ।’
8 “ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ।
ਬਾਬਲ ਵਾਿਲਆ ਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਿਦਓ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੱਕਰੀਆ ਂਵਰਗੇ ਬਣੋ ਜੋ ਇੱਜੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆ ਂਨੇ।

9 ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਸਮੂਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉੱਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤੀਰ ਛੱਡਣਗੀਆਂ

ਉਹ ਤੀਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੌਜੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ,
ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਬੀਁ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

10 ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ।
ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ
11 “ਬਾਬਲ, ਤੂੰ ਉਤੇਿਜਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ।

ਤੂੰ ਅਨਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜੀ ਵੱਛੀ ਵਾਗਂ
ਨੱਚਦੀ ਿਫ਼ਰੇਁ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਖਣੀਆ ਂਅਵਾਜ਼ਾ ਂਵਰਗਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜੀਆ ਂਘੋੜੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ।

12 ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਾ ਂਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਿਜਸ ਔਰਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਬਲ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਉਜਾੜ ਮਾਰੂਬਲ ਹੋਵੇਗਾ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਿਦਖਾਵੇਗਾ,
ਇਸ ਲਈ ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਬਾਬਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਬਾਬਲ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ।
14 “ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ।
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ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮਾਨਧਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀਓ, ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾਓ।
ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਰ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ।
ਬਾਬਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।

15 ਬਾਬਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਸਪਾਹੀ ਿਜੱਤ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ!
ਬਾਬਲ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!
ਉਸ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਅਤੇ ਮੁਨਾਰੇ ਢਿਹ ਗਏ ਹਨ!

ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।
ਕੌਮੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

16 ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਨਾ ਬੀਜਣ ਿਦਓ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ!

ਬਾਬਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂਾ
ਸੀ।

ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ,
ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਦੀ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹ ਕੈਦੀ ਨੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਿਣਆ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।

17 “ਇਸਰਾਏਲ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਓਸ ਇੱਜੜ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ
ਿਖੰਡ ਿਗਆ ਹੈ।

ਇਸਰਾਏਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੇਡਾ ਂਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਂਨੇ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਹਲਾ ਸ਼ੇਰ ਿਜਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ।
ਉਸ ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖੀਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਲ ਦਾ

ਰਾਜਾ, ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਸੀ।
18 ਇਸ ਲਈ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

19 “‘ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।
ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ

ਉੱਗਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਪਹਾੜੀਆ ਂਉੱਤੇ, ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ

ਖਾਵੇਗਾ।’”
20 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਓਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹ

ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਸੱਕੇਗਾ।

ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ

ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”
21 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮਰਾਬਇਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ!
ਪਕੋਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ!

ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ!
ਮਾਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਓ!
ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ!ਂ

22 “ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ।

23 ਬਾਬਲ ਨੂੰ
‘ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਹਬੌੜਾ’ ਸੱਿਦਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

ਪਰ ‘ਹਬੌੜਾ’ ਹੁਣ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
ਬਾਬਲ ਸਭ ਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਬਾਦ ਹੈ।

24 ਬਾਬਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਲ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਫ਼ਸ ਿਗਆ ਹੈਂ।

ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲਿੜਆ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫੜ ਿਲਆ ਿਗਆ।

25 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ-ਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਹਿਬਆਰ ਕੱਢ ਲੇ ਨੇ।

ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਹਿਬਆਰ ਕੱਢੇ ਨੇ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਸਦੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।

26 ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਓ।
ਮਾਲ-ਖਾਨੇ ਤੋੜ ਿਦਓ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਅਨਾਜ ਰੱਖੇ ਨੇ।

ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦਓ।
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਨਾ ਛੱਡੋ।
ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਵੱਡੀਆ ਂਬੋਰੀਆ ਂਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰਾ ਂਵਾਗਂਰ ਲਾਸ਼ਾ ਂਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾ

ਿਦਓ।
27 ਬਾਬਲ ਅੰਦਰ ਸਭ ਜਵਾਨ ਬਲਦਾ ਂ(ਆਦਮੀਆ)ਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਓ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਿਦਓ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।
28 ਲੋਕ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ।

ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ
ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ।

ਬਾਬਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਢਾਿਹਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ
ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

29 ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੋ,
ਜੋ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖੋ।

ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਦਾ ਬਦਲਾ
ਿਦਓ।

ਉਸ ਨਾਲ ਓਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਬਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਬਲ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ ਿਵਹਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਓ।

30 ਬਾਬਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਗਲੀਆ ਂਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਓਸ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ।
31 “ਬਾਬਲ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨੀ ਹੈਂ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਾ।ਂ”
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ।

“ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ।

32 ਗੁਮਾਨੀ ਬਾਬਲ ਚਕਰ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਿਡੱਗੇਗਾ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠਣ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।”

33 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

34 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇਗਾ।
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ।

ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਰਾਮ ਕਰ ਸੱਕੇ।
ਪਰ ਓੱਥੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

35 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਹੇ ਤਲਵਾਰ, ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ।
ਹੇ ਤਲਵਾਰ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ
ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ।

36 ਹੇ ਤਲਵਾਰ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ।
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ਉਹ ਜਾਜਕ ਮੂਰਖ ਬੰਿਦਆ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹੇ ਤਲਵਾਰ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਫੌਜੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ।
ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।

37 ਹੇ ਤਲਵਾਰ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਘੋਿੜਆ ਂਅਤੇ ਰੱਥਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ।
ਹੇ ਤਲਵਾਰ, ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਭਾੜੇ ਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ।
ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ।

ਹੇ ਤਲਵਾਰ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ,
ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟ ਲੇ ਜਾਣਗੇ।

38 ਹੇ ਤਲਵਾਰ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਂਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ,
ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ।

ਬਾਬਲ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੁੱਤ ਨੇ।
ਉਹ ਬੁੱਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਿਕੰਨੇ ਮੂਰਖ ਨੇ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਮੰਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ

39 ਬਾਬਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ, ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਅਤੇ ਮਾਰੂਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਓੱਥੇ ਰਿਹਣਗੇ।
ਪਰ ਓੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

40 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਸਿਬਆ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਸਿਬਆ ਂਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ।
ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਬਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਓੱਥੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”

41 “ਦੇਖੋ! ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।

42 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਕੋਲ ਕਮਾਨਾ ਂਅਤੇ ਬਰਛੀਆ ਂਨੇ।
ਫ਼ੌਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ।

ਫ਼ੌਜੀ ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆ ਂਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ, ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ।
ਬਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨੇ।

43 ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ।
ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਿਗਆ।

ਉਹ ਇਨੰਾ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਿਹੱਲਦੇ।
ਡਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪੇਟ ਦੁੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬੱਚਾ ਜਣਨ ਵਾਲੀ

ਹੋਵੇ।”
44 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀਆਂ
ਸਂਘਣੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਆਵੇਗਾ।

ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ ਘੁੰਮੇਗਾ
ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਨੱਸ

ਜਾਣਗੇ।
ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਭਜਾ ਿਦਆਗਂਾ।

ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਿਕਸ ਨੂੰ ਚੁਣਾ?ਂ
ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸੱਕੇ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਾਗਂਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਯਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ,
ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਿਦਆਗਂਾ।”

45 ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ ਜੋ ਿਵਉਂਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਬਾਬਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ ਿਜਸਦਾ ਿਨਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

“ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਬਲ ਦੇ ਇੱਜੜ (ਲੋਕਾ)ਂ ਦੇ ਲੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਬਲ ਦੀਆ ਂਚਰਾਦਂਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਮਲਾ ਂਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

46 ਬਾਬਲ ਢਿਹ ਪਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਉਸ ਪਤਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਿਹੱਲੇਗੀ।
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਬਾਬਲ ਦੀ
ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੇਬ ਕਾਮਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦੇ

ਿਖਲਾਫ਼ ਵਗਾਵਾਗਂਾ।
2 ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਲਈ ਭੇਜਾਗਂਾ।
ਉਹ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨਗੇ।

ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।
ਫ਼ੌਜਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਿਭਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

3 ਬਾਬਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪਣੇ ਤੀਰ-ਕਮਾਨਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾਬਕਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।

ਬਾਬਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆ ਂਬਾਰੇ ਗ਼ਮ ਨਾ ਕਰੋ।
ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਓ।

4 ਬਾਬਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਸਦੀਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਗੇ।”

5 ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆਂ
ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਿਵਧਵਾ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ। ਨਹੀਂ!
ਉਹ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ।

6 ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੋ।
ਆਪਣੀਆ ਂਜਾਨਾ ਂਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੋ!
ਇੱਥੇ ਠਿਹਰ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਓ!

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ ਿਜਸਦਾ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ।
7 ਬਾਬਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਿਨਹਰੀ ਿਪਆਲੇ ਵਾਗਂ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਬਾਬਲ ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮੈਅ ਪੀਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਦਮਸਤ ਹੋ ਗਏ।

8 ਪਰ ਬਾਬਲ ਅਚਾਨਕ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਲਈ ਰੋਵੋ!

ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਾਰੂ ਕਰੋ!
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸੱਕੇ!

9 ਅਸੀਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ,
ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ,
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਵੇ।

ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਬਾਬਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ।
ਉਹੀ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ, ਿਕ ਬਾਬਲ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।

10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਆਓ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ।

ਆਓ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਕੀਤੀਆ ਂਨੇ।

11 ਆਪਣੇ ਤੀਰਾ ਂਨੂੰ ਿਤੱਖੇ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਸ਼ਕਰਾ ਂਨੂੰ ਭਰ ਲਵੋ!

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਾਦੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।
ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅੰਦਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।

12 ਬਾਬਲ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੋ।
ਹੋਰ ਗਾਰਦ ਿਲਆਵੋ।

ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹ ਦੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਿਦਓ।
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ਗੁਪਤ ਹਮਲੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਓਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਉਹ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵਰੁੱਧ

ਕਰੇਗਾ।
13 ਬਾਬਲ, ਤੂੰ ਅਬਾਹ ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੈਂ।
ਪਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ

ਿਗਆ ਹੈ।
14 ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ

ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ:
“ਬਾਬਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਨਾਲ ਭਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਉਹ ਿਟੱਡੀਦਲ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ।

ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੰਗ ਿਜੱਤ ਜਾਣਗੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਿਜੱਤ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ।”

15 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਸਾਿਜਆ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਂਸਾਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

16 ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਗੱਜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗੜਗੜਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ,

ਉਹ ਿਬਜਲੀ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ-ਖਾਿਨਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

17 ਪਰ ਆਦਮੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕਾਰੀਗਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆਂ
ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਕਾਰਣ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਬੁੱਤ ਝੂਠ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ।

18 ਉਹ ਬੁੱਤ ਿਨਕੰਮੇ ਨੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਖੌਲ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਨਆ ਂਦਾ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

19 ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਉਹ ਿਹੱਸਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਕੰਮੇ ਬੁੱਤਾ ਂਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ,

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬਣਾਇਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਸਾਜੀ,

ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ।
20 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਬਾਬਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਰਜ਼ ਹੈਂ,
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

21 ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੱਥ ਅਤੇ ਰੱਬਵਾਨ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

22 ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੱਭਰੂਆ ਂਅਤੇ ਮੁਿਟਆਰਾ ਂਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

23 ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਨ ਅਯਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਕਸਾਨਾ ਂਅਤੇ ਗਾਵਾ ਂਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਾਕਮਾ ਂਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਭੰਨਣ

ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
24 ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੀਯੋਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਯਹੂਦਾਹ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ
25 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਬਾਬਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਬਤ ਹੈਂ,
ਅਤੇ ਬਾਬਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ ਂਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਰੱਖ ਦੇਵਾਗਂਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਸਖਰਾ ਂਤੋਂ ਧੱਕ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੜਆ ਹੋਇਆ ਪਰਬਤ ਬਣਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।

26 ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ
ਿਲਜਾਣਗੇ।

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਿਮਲਣਗੇ ਜੋ ਿਕਨਾਿਰਆ ਂਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸਦਾ ਲਈ ਟੁੱਟੀਆ ਂਚੱਟਾਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰ

ਹੋਵੇਗਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

27 “ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੋ!
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਅੰਦਰ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾ ਿਦਓ!

ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਦ ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰੋ!
ਅਰਾਰਤ, ਿਮਂਨੀ, ਅਸ਼ਕਨਜ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ ਆਉਣ
ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਦ ਲੜਨ।

ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਾਡਂਰ ਚੁਣ ਲਵੋ।
ਇਨੇੰ ਘੋੜੇ ਭੇਜੋ ਿਕ ਉਹ ਜਾਪਣ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਿਟੱਡੀਦਲ ਹੋਵੇ।

28 ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰੋ,
ਮਾਦੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੋ,

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਲ ਦੇ

ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ।
29 ਧਰਤੀ ਕੰਬੇਗੀ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ,
ਇਹ ਉਦੋਂ ਿਹੱਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਲ ਲਈ

ਿਵਉਂਿਤਆ ਕਰੇਗਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ

ਿਵਉਂਤ ਹੈ,
ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

30 ਬਾਬਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਕਿਲਆ ਂਅੰਦਰ ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ,

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ
ਉਹ ਡਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਔਰਤਾ ਂਵਾਗਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ।

ਬਾਬਲ ਦੇ ਘਰ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਦੀਆ ਂਸਲਾਖਾ ਂਟੁੱਟੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ।

31 ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ,
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਖਬਰ ਿਦੰਦੇ ਨੇ ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

32 ਿਜਹੜੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਨਦੀਆ ਂਪਾਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆ ਂਦਲਦਲਾ ਂਸੜ ਰਹੀਆ ਂਨੇ,
ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਭੈਭੀਤ ਨੇ।”

33 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਆਖਦਾ
ਹੈ:
“ਬਾਬਲ ਇੱਕ ਛੜਨ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ,
ਫ਼ਸਲ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਦਾਿਣਆ ਂਤੋਂ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ
ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਕੁਟ੍ਟਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

34 ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, “ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਅਤੀਤ
ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ,

ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਢ਼ ਕੇ ਦੂਰ ਲੈ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਖਣੇ ਘੜੇ ਵਾਗਂ ਬਣ ਗਏ।

ਉਹ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਜਗਰ
ਵਰਗਾ ਸੀ।

ਜੋ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਦਂਾ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਿਗਆ।
ਉਸ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਲੈ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾ ਂਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।

35 ਬਾਬਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਬਾਬਲ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨ।”
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ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਣਗੇ:
“ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਣਗੇ।

36 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
ਯਹੂਦਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇ।

ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁਕਾ ਿਦਆਗਂਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ਿਮਆ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦਆਗਂਾ।

37 ਬਾਬਲ ਬਰਬਾਦ ਇਮਾਰਤਾ ਂਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਬਲ ਅਵਾਰਾ ਕੁਿਤਆ ਂਦੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਥਾ ਂਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ।

ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ।
ਬਾਬਲ ਅਿਜਹੀ ਥਾ ਂਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

38 “ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ ਗਜਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰਾ ਂਵਰਗੇ ਨੇ।
ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਵਾਗਂਰ ਗੁਰਾਦਂੇ ਨੇ।

39 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤੇਿਜਤ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਨੇ,
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਿਦਆਗਂਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।

ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜ ਮਨਾਉਣਗੇ।
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ
40 “ਬਾਬਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੇਡਾ,ਂ ਦੁਂਿਬਆ ਂਅਤੇ ਬਕਿਰਆ ਂਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਰੇ

ਜਾਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਤਲਗਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਗਂਾ।

41 “ਸ਼ੇਸ਼ਾਕ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਗੁਮਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਦੀਵਾਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ

ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ

42 ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਦੇ ਗੱਜਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣਗੇ।

43 ਬਾਬਲ ਦੇ ਕਸਬੇ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਬਾਬਲ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਮਾਰੂਬਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਗੇ।
ਲੋਕ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।

44 ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਗਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ

ਿਨਗਿਲਆ ਸੀ।
ਬਾਬਲ ਦੀ ਕੰਧ ਢਿਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਕੌਮਾ ਂਬਾਬਲ ਨੂੰ ਆਉਣੋ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

45 ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਬਾਬਲ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਜਾਵੋ।
ਆਪਣੀਆ ਂਜਾਨਾ ਂਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜ ਜਾਵੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਹਾ ਕਿਹਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੋ।

46 “ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਓ, ਗ਼ਮਗੀਨ ਨਾ ਹੋਵੋ।
ਅਫ਼ਵਾਹਾ ਂਫ਼ੈਲਣਗੀਆ,ਂ ਪਰ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ।

ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਆਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਵੇਗੀ।

ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਦੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾ ਂਆਉਣਗੀਆ।ਂ
ਇੱਥੇ ਹਾਕਮਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆ ਂਅਫ਼ਵਾਹਾ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ

47 ਇਹ ਸਮਾ ਂਅਵੱਸ਼ ਆਵੇਗਾ-ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਓੱਥੇ, ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਅੰਦਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਪਏ ਹੋਣਗੇ।

48 ਫ਼ੇਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ੈਅ ਿਜਹੜੀ ਹੈ,

ਬਾਬਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆ ਂਿਕਲਕਾਰੀਆ ਂਮਾਰੇਗੀ।
ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜ ਆਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਸੀ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ
49 “ਬਾਬਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।
ਬਾਬਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਥਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ।
ਇਸ ਲਈ ਅਵੱਸ਼ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਵੇਗਾ!

50 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀਂ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ!

ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ।
ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ

ਰੱਖੋ।”
51 “ਅਸੀਂ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ ਹਾ।ਂ

ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਜਨਬੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਨੇ।”

52 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਓਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮੀ
ਲੋਕ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਣਗੇ।

53 ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਲ ਇਨੰਾ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇ।
ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਲ ਆਪਣੇ ਿਕਿਲ੍ਹਆ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਵੇ।

ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ
54 “ਅਸੀਂ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰੋਿਦਆ ਂਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਕਸਦੀਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ
55 ਯਹੋਵਾਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆ ਂਲਿਹਰਾ ਂਵਾਗਂ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ।
ਪਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗਰਜ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ।

56 ਇੱਕ ਫ਼ੌਜ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਾਬਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਫ਼ੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਮਾਨਾ ਂਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

ਿਕਉਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।

57 ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।

ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲਾ,ਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ
ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ,

ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ।”

ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ,ਂ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ।

58 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਬਾਬਲ ਦੀ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧ ਢਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨਗੇ,
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ।

ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਕੱ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਅੱਗ ਦੀਆ ਂਲਾਟਾ ਂਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਨਗੇ।”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦਾ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ

59 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਰਾਯਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ।
ਸਰਾਯਾਹ ਨੇਰੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਨੇਰੀਯਾਹ ਮਹਸੇਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਸਰਾਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ
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ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਚੌਬਾ ਵਰ੍ਹਾ
ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਰਾਯਾਹ ਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ। 60 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾਂ
ਿਲਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ ਜੋ ਬਾਬਲ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਲ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਲਖੀਆ ਂਸਨ।

61 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਸਰਾਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਰਾਯਾਹ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਜਾਹ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 62 ਿਫ਼ਰ ਆਖੀਂ,
‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ, ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।
ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰੇਂਗਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਾ ਂਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਥਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਖਣੀ ਤੇ ਉਜਾੜ ਰਹੇਗਾ।’ 63 ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ
ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਁੋ ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੀਂ। ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਇਸ ਪੱਤਰੀ
ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੀਂ। 64 ਿਫ਼ਰ ਆਖੀਂ, ‘ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਬਾਬਲ ਵੀ
ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਲ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਭ੍ਭਰੇਗਾ। ਬਾਬਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ
ਗੱਲਾ ਂਕਾਰਣ ਡੁੱਬੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੇਰੇ ਕਾਰਣ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ’”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਤਨ

ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਉਦੋਂ 21ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਬਿਣਆ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ 11 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੂਟਲ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੀ

ਧੀ ਸੀ। ਹਮੂਤਲ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਲਬਨਾਹ ਕਸਬੇ ਦਾ ਸੀ। 2 ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ
ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ
ਇਹ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆ ਂਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਨਾਲ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਨਜ਼ਰਾਂ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। 4 ਇਸ ਲਈ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10 ਵੇਂ ਿਦਨ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਿਦੱਤੀ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਸੀ। ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾ ਿਲਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਦੁਆਲੇ ਢਾਲਾਂ
ਬਣਾ ਲਈਆ ਂਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸੱਕਣ। 5 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ
ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਓਨਾ ਿਚਰ ਘੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਰਾਜੇ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਿਗਆਰ੍ਹਵਾ ਂਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। 6 ਉਸ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਚੌਬੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
9ਵੇਂ ਿਦਨ ਤੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਭੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਚਆ। 7 ਉਸ ਿਦਨ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਿਦੱਤਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ
ਸ਼ਿਹਰ ’ਚੋਂ ਿਨਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਦੋ ਕੰਧਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾ ਂਵੀ ਭੱਜ
ਗਏ। ਉਹ ਮਾਰੂਬਲ ਵੱਲ ਦੌੜ ਗਏ।

8 ਪਰ ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੱਸ ਗਏ।
9 ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਿਰਬਲਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਿਰਬਲਾਹ ਹਮਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਿਰਬਲਾਹ ਿਵਖੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਿਨਆਂ
ਸੁਣਾਇਆ। 10 ਉੱਥੇ ਿਰਬਲਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 11 ਿਫ਼ਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਕੱਢ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਬਂੇ ਦੀਆ ਂਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ
ਿਦੱਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਉਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੀਕ ਿਰਹਾ।

12 ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਸ ਦਸਤੇ ਦਾ ਕਮਾਡਂਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਨੀਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ
ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਬਾਬਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ

ਆਗੂ ਸੀ। 13 ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ
ਦਾ ਮਹੱਲ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸਲਮ ਦੀ
ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਮਾਰਤ ਸਾੜ ਿਦੱਤੀ। 14 ਬਾਬਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਤੋੜ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਸ
ਦਸਤੇ ਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। 15 ਕਮਾਡਂਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਕੀ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ ਿਜਂਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ
ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਗਏ ਮਾਹਰ ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਲੈ ਿਗਆ। 16 ਪਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਗ਼ੀਿਚਆਂ
ਅਤੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

17 ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਾਸਂੀ ਦੇ ਬਮਿਲਆ ਂਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੁਰਸੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਸਂੀ ਦੇ ਹੌਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਸਂੀ ਬਾਬਲ ਲੈ ਗਏ। 18 ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵੀ ਲੈ ਗਈ: ਬਾਟੇ, ਕੜਛੇ, ਗੁਲਤਰਾਸ਼, ਕੌਲੀਆ ਂਅਤੇ ਕਾਸਂੀ ਦੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਭਾਡਂੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। 19 ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਸ
ਦਸਤੇ ਦਾ ਕਮਾਡਂਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ: ਕਟੋਰੇ, ਅੰਗੀਠੀਆ,ਂ ਬਾਟੇ,
ਵਲਟੋਹੇ, ਸ਼ਮਾਦਾਨ, ਕੌਲੀਆ ਂਅਤੇ ਕਟੋਰਦਾਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ
ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਲੈ ਗਏ। 20 ਦੋ ਥੰਮ, ਵੱਡਾ ਹੌਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੇਠਾ ਂਦੇ ਬਾਰਾ ਂਚੋ ਕਾਸਂੀ ਦੇ ਝੋਟੇ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆ।ਂ ਰਾਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਸਂੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆਂ
ਸਨ ਇਨੰੀ ਭਾਰੀ ਸੀ ਿਕ ਤੋਂਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ।

21 ਕਾਸਂੀ ਦਾ ਹਰ ਥੰਮ ਇੱਕਤ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਹਰ ਥੰਮ ਇੱਕੀ ਫੁੱਟ ਘੇਰੇ
ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਰ ਥੰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਸੀ। ਹਰ ਥੰਮ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਿਤੰਨ ਇਚੰ
ਮੋਟੀਆ ਂਸਨ। 22 ਹਰ ਬਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬਿਣਆ ਕਾਸਂੀ ਦਾ ਕਲਸ 8ਫ਼ੁੱਟ ਲੰਮਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਕਲਸ ਉੱਤੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਜਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਸਭ ਕਾਸਂੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੂਸਰੇ ਥੰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਨਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਿਹਲੇ ਥੰਮ ਵਰਗਾ ਸੀ। 23

ਥੰਮਿਲਆ ਂਦੁਆਲੇ ਿਛਆਨਵੇ ਅਨਾਰ ਸਨ। ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਸੌ ਅਨਾਰ
ਜਾਲੀਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਬਮਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਾਲੀਦਾਰ ਨਕਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।

24 ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਸ ਦਸਤੇ ਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨੇ ਸਰਾਯਾਹ ਅਤੇ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦੀ
ਬਣਾ ਿਲਆ। ਸਰਾਯਾਹ ਵੱਡਾ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਉਸਤੋਂ ਅਗਲਾ ਛੋਟਾ
ਜਾਜਕ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਦੇ ਿਤੰਨ ਦਰਬਾਨਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ
ਿਲਆ। 25 ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਸ ਦਸਤੇ ਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨੇ ਲੜਾਕੂਆ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਉਹ
ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮੁਣਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੜ ਿਲਆ
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸੱਠ ਆਮ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। 26 ਕਮਾਡਂਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ
ਿਗਆ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਰਬਲਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਿਰਬਲਾਹ ਹਮਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਓੱਥੇ ਿਰਬਲਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।

ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਜਾਇਆ
ਿਗਆ। 28 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਹੈ:

ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ 3,023 ਬੰਦੇ
ਫ਼ੜੇ ਗਏ।
29 ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠਾਰ੍ਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ 832 ਬੰਦੇ ਫ਼ੜੇ ਗਏ।
30 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੇਈਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ 745 ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਸ ਦਸਤੇ ਦਾ
ਕਮਾਡਂਰ ਸੀ।

ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ 4,600 ਬੰਦੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ।
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ਯੇਹੋਇਿਚਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਮਲੀ

31 ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੇਹੋਇਿਚਨ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਸੈਂਤੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਕੈਦ ਿਰਹਾ।
ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਦੇ 37 ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਵੀਲ-ਮਰੋਦਕ
ਯੇਹੋਇਿਚਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਯੇਹੋਇਿਚਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ
ਿਰਹਾਅ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਵੀਲ-ਮਰੋਦਕ ਬਾਬਲ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ ਸੀ। ਅਵੀਲ-ਮਰੋਦਕ ਨੇ ਯੇਹੋਇਿਚਨ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ

ਪੱਚੀਵੇਂ ਿਦਨ ਕੈਦ ਤੋਂ ਿਰਹਾਅ ਕੀਤਾ। 32 ਅਵੀਲ-ਮਰੋਦਕ ਨੇ ਯੇਹੋਇਿਚਨ ਨਾਲ
ਖਾਸ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਯੇਹੋਇਿਚਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾਂ
ਰਾਿਜਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਸਨ। 33 ਇਸ ਲਈ ਯੇਹੋਇਿਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ
ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਭੋਜਨ
ਕੀਤਾ। 34 ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯੇਹੋਇਿਚਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ
ਯੇਹੋਇਿਚਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੀਕ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ।
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1

ਿਵਰਲਾਪ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਉੱਤੇ ਰੁਦਨ

ਇੱਕ ਵੇਲੇ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਕੰਨਾ ਸੱਖਣਾ ਤੇ ਉਜਾੜ ਹੈ!

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਮਹਾਨਤਮ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੀ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

2 ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਗਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰੋਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀਆ ਂਗੱਲ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਬਹੁਤ ਕੌਮਾ ਂਇਸ ਦੀਆ ਂਿਮੱਤਰ ਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ।

ਸਾਰੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਲਆ ਹੈ।
ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ।

3 ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਖਤ ਗਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਿਗਆ।

ਯਹੂਦਾਹ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।

ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਇਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫ਼ੜ ਿਲਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਂਬ ਵਾਦੀਆ ਂਅੰਦਰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਹੈ।

4 ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਨੇ।
ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸ ਨੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਹੁਣ ਸੀਯੋਨ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟੀਆ ਂਮਨਾਉਣ

ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਯਮੂਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ ਆਹਾ ਂਭਰਦੇ ਨੇ।

ਸੀਯੋਨ ਦੀਆ ਂਮੁਿਟਆਰਾ ਂਚੁੱਕ ਲਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਯੋਨ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ।

5 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਜੱਤ ਗਏ ਨੇ।
ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾ ਂਪਾਪਾ ਂਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ।

ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ

ਸਨ।
6 ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੇ ਿਹਰਨਾ ਂਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ।
ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਿਹਰਨਾ ਂਵਰਗੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਚਰਨ ਲਈ ਿਕਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ

ਸੱਕਦੇ।
ਉਹ ਿਨਤਾਣੇ ਹੋਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

7 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਪਣਾ ਅਤੀਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜਾ ਂਬਾਰੇ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅਤੀਤ

ਿਵੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਸਨ।
ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੁਆਰਾ ਫ਼ੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ

ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਸੇ ਸਨ।
ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੱਸੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

8 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਾਪ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਔਰਤ ਵਾਗਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ,

ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਅਰਬ ਵਾਗਂ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ।

ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਾਹੁਉਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਚਲੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।

9 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਘੱਗਰੀਆ ਂਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ
ਉਸ ਦਾ ਪਤਨ ਹੈਰਾਨੀ ਭਿਰਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖ।
ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਕਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ!”

10 ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫ਼ੈਲਾਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਖੋਹ ਲਈਆ।ਂ

ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਨੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮਾ ਂਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਦਂੀਆ ਂਦੇਖੀਆ।ਂ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ

ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੇ!
11 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਹਾ ਂਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭੋਜਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਿਜਹਾ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਦੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ!
ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ! ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।

12 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹਾ ਂਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ।

ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ।
ਕੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਦ ਹੈ?
ਕੀ ਉਸ ਦਰਦ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਦਰਦ ਹੈ,

ਿਜਸ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ?
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾ ਂਕਿਹਰ ਦੇ ਿਦਨ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗ ਭੇਜੀ।
ਉਹ ਅੱਗ ਮੇਰੇ ਹੱਡਾ ਂਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ।

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਲ ਿਵਛਾਇਆ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਭੁਆ ਿਦੱਤਾ।

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ।
ਿਦਨ ਭਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹਾ ਂਿਬਮਾਰ ਮੈਂ।

14 “ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਜੂਲੇ ਵਾਗਂ ਬੱਝ ਗਏ ਸਨ।
ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਜੂਲਾ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੈਂ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।

15 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ।
ਇਹ ਿਸਪਾਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ।

ਿਵਰਲਾਪ 1:2 577 ਿਵਰਲਾਪ 1:15



2

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੈ ਆਦਂਾ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਲਆਦਂਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਨੂੰ ਮੈਅ ਦੀ ਕੁਲਹਾੜੀ ਅੰਦਰ ਕੁਚੱਿਲਆ ਹੈ।
ਪਾਪ ਦੀ ਕੁਲਹਾੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਦੀ ਹੈ।

16 “ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਲਈ ਰੋਦੀ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਹੰਝੂਆ ਂਨਾਲ ਭਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ।

ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਸੱਕੇ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਵਾਗਂਰਾ ਂਨੇ।
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਜੱਤ ਿਗਆ ਹੈ।”

17 ਸੀਯੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫ਼ੈਲਾਏ।
ਉਬੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ

ਸਨ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਇੱਕ
ਨਾਪਾਕ ਔਰਤ ਵਾਗਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

18 ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਗਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ,
ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਵੱਲ ਦੇਖੋ!

ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਮਰਦ
ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੇ ਗਏ ਹਨ।

19 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਲਾਕੀ ਕੀਤੀ।

ਮੇਰੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

20 “ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵੱਚ ਹਾਂ
ਮੇਰਾ ਿਢੱਡ ਕੜ-ਕੜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੁਠ੍ਠਾ ਹੋਇਆ-ਹੋਇਆ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰ ਿਦਲ ਇਝੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿਵਦ੍ਰੋਹੀ ਰਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਹ੍ਹਾ।ਂ
ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ।
21 “ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਆਹਾ ਂਭਰ ਿਰਹਾ ਹਾ!ਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਿਲਆ ਹੈ।
ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ।

ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋਂਗੇ।
ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਜਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ ਿਦਓ।

22 “ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਕੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ।
ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਕ ਕਰੋਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਜੋ ਤੁਸਾ ਂਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਾਰਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।

ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਭਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਮੈਂ ਆਹਾ ਂਬਾਰ-ਬਾਰ।
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਦਲ ਮੇਰਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ

ਵੇਖੋ ਿਕਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋ੍ਰਧ ਿਵੱਚ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ,
ਇੱਕ ਿਘ੍ਰਨਾਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਵਾਗਂ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼
ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਿਦਨ ਚੇਤੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂਾ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾ ਂਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਸੀ।

2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੇ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧੀ
ਦਾ ਿਕਲਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ।

ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
3 ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਹਰਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਿਖੱਚ ਿਲਆ।
ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ।

ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਬਂੜ ਵਾਗਂ ਮੱਚ ਿਪਆ।
ਉਹ ਉਸ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਗਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਿਲਆ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫ਼ੜ ਲਈ।

ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਧੀਆ ਂਿਦਖਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਤੰਬੂਆ ਂਉੱਪਰ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਡੋਲ੍ਹ

ਿਦੱਤਾ।
5 ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਗਂ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਲ ਿਨਗਲ ਲੇ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਕਲੇ ਿਨਗਲ ਲੇ ਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗ਼ਮਗੀਨ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਲਈ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੰਬੂ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਗ਼ ਹੋਵੇ।

ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਸਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖਾਸ ਸਭਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਖਾਸ ਿਦਹਾੜੇ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਿਹਰਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ।

7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਨਾਮਂਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ।

ਉਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾਂ
ਅਤੇ ਮਿਹਲ ਮਾੜੀਆ ਂਢਾਹੁਣ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਿਦਨ ਵਰਗਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ
ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ।

ਉਸ ਨੇ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ ਕੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਅਗਾਹਂ ਵੱਿਧਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆ ਂਕੰਧਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਰੁਆ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਇਕੱਠੀਆ ਂਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆ ਸਨ।

9 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਧਸ ਗਏ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਦੀਆ ਂਛੜਾ ਂਨੂੰ ਟਕੁਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਤੋੜ

ਿਦੱਤਾ।
ਉਸਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਅੰਦਰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਹਨ।
ਓੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਬੀ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ

ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ।
10 ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਤੇ ਘਟ੍ਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਸੋਗੀ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਮੁਿਟਆਰਾ ਂਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ
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ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆ ਂਨੇ।
11 ਹੰਝੂਆ ਂਨਾਲ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਗਲ ਗਈਆ ਂਨੇ!
ਮੈਂ ਅੰਦਰੇ-ਅੰਦਰ ਦੁੱਖੀ ਹਾ।ਂ

ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਇਵੇਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ੍ਹ ਿਗਆ ਹੋਵੇ!
ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ।

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਿਨਆਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਮ ਰਸਿਤਆ ਂਉੱਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।

12 ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆ ਂਮਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ,
“ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੈਅ ਿਕੱਥੋ ਹੈ?”
ਉਹ, ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਮਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਗੋਦੀਆ ਂਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।

13 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾ?ਂ
ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਕੁਆਰੀਏ ਧੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾ?ਂ

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾ?ਂ
ਤੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਿਜੰਨੀ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹੈ।

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
14 ਤੇਰੇ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੇ।
ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਝੂਠ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਇਹ ਝੂਠੇ, ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਨ।

15 ਰਾਹ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ
ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾਲੀਆ ਂਮਾਰਦੇ ਨੇ

ਉਹ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਸੀਟੀਆ ਂਮਾਰਦੇ ਨੇ।

ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, “ਕੀ ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ
ਜੋ ਅੱਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਿਹਰ” ਅਤੇ
“ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ?”

16 ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਸੀਟੀਆ ਂਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦੇ ਨੇ।

ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਨਗਲ ਿਲਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਦਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾ,ਂ
ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਦਆ ਂਦੇਖ ਿਲਆ ਹੈ।”

17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਿਜਸਦੀ ਉਸ ਨੇ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਸ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਰਣ, ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
18 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਰੋ ਲੈ!
ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀਏ ਕੰਧੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਬਰੂ ਨਦੀ ਵਾਗਂ ਵਗਣ ਦੇ,

ਆਪਣੇ ਅੱਬਰੂ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਵਗਣ ਦੇ।
ਰੁਕ ਨਾ! ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ।

19 ਉੱਠੋ! ਵੈਣ ਪਾ ਲੈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ! ਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਪਿਹਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਵੈਣ ਪਾ
ਲੈ!

ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਗਂਰਾ ਂਉਲਦ੍ਦ ਦੇ!
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਲਟ ਦੇ!
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ।
ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ।

ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਿਜਹੜੇ,
ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਕਾਰਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।

20 ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ!

ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਿਦਓ: ਕੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ?
ਕੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ

ਪਾਿਲਆ ਸੀ।
ਕੀ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਬੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਹਨ?
21 ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ

ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਮੇਰੀਆ ਂਮੁਿਟਆਰਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਭਰੂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ।

ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!

22 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਤੰਕ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਁ
ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਆਤੰਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦ
ਰਹੇ ਹੋਵੋ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਿਚਆ!ਂ
ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਤਸੀਿਹਆ ਂਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹਾ ਂਿਜਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਵੇਖੀਆ ਂਹਨ।
ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸੇ (ਰਾਜ ਦੰਡ)

ਨਾਲ ਕੁਿਟਆ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ!

2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂਾ।

3 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਦ ਮੋੜ ਿਲਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕੀਤਾ।

4 ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਉਧੇੜ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਤੋੜ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜਤ੍ਰਤਨ
ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾ ਂਨਾਲ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ।

6 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲੋਂ ਮਰ

ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਵੇ।
7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ

ਸੱਕਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੇੜੀਆ ਂਪਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

8 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਦਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।

9 ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵੰਗ-ਤਿਲੰਗਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

10 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਇੱਕ ਿਰੱਛ ਵਾਗਂ ਹੈ।
ਉਹ ਿਕਸੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂ ਹੈ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਕੁਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਂਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

12 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਈ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾ ਂਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਿਲਆ।

13 ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਤੀਰ ਮਾਿਰਆ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾ ਂਨਾਲ ਿਵੰਿਨ੍ਹਆ।

14 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ
ਉਹ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ

ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ।
15 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਰ (ਸਜ਼ਾ) ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੌੜੇ ਜ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

16 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾ ਂਤੋਂ ਰੋੜ ਚਬਵਾਏ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਅੰਦਰ ਿਮੱਧ ਿਦੱਤਾ।

17 ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ।
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ਮੈਂ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਿਗਆ।
18 ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।”

19 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ।
ਉਸ ਕੌੜੀ ਜ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

20 ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਾਦ ਨੇ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾ।ਂ

21 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾ ਂਇਹ ਹੈ:

22 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਿਮਹਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ।
ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ।

23 ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ!
ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ।

24 ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ “ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ”

25 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਨੇਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਨੇਕ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

26 ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ,
ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

27 ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਜੂਲਾ ਪਿਹਨਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਪਿਹਨਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।

28 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਜੂਲਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇ।

29 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰ ਧਰਤ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ।
30 ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਬੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਭੁਆ ਦੇਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ।
31 ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਤਆਗਦਾ।

32 ਯਹੋਵਾਹ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਕਾਰਣ ਿਕਰਪਾ ਹੈ।

33 ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

34 ਯਹੋਵਾਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ:
ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਜਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਵਾਨਾ ਂਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠਾ ਂਕੁਚਲ ਦੇਵੇ।
35 ਉਹ ਿਨਆ ਂਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਿਦਆ ਂਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਬ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਦ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ

ਹਨ।
36 ਯਹੋਵਾਹ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ

ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

37 ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ,
ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।

38 ਸਰਬ-ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੰਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਮਾੜੀਆ ਂਦੋਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

39 ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਿਵਤ ਬੰਦਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ,
ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

40 ਆਓ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਿਕ ਅਸਾ ਂਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਈੇ।

41 ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਅਤੇ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀਏ।

42 ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, “ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਿਜ਼ੱਦੀ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ
ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

43 ਤੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਇਆ,
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ!

44 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਅੰਦਰ ਲਪੇਟ ਿਲਆ।
ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸੱਕੇ।

45 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਲਈ
ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।

46 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।

47 ਅਸੀਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਟੋਏ ਅੰਦਰ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ!
ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾ!ਂ”

48 ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੰਝੂਆ ਂਦੇ ਦਿਰਆ ਵਗਦੇ ਨੇ!
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉੱਤੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾ!ਂ

49 ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਬਨਾ ਰੁਕੇ ਵਗਣਗੀਆ!ਂ
ਮੈਂ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹਾਗਂਾ!

50 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਰੋਦਾ ਰਹਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾ ਂਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ।

ਮੈਂ ਰੋਦਾ ਰਹਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ!

51 ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਮੈਨੂੰ ਗ਼ਮਗੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਨੇ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਕੁੜੀਆ ਂਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ।

52 ਉਹ ਲੋਕ ਿਬਨਾ ਕਾਰਣ ਹੀ
ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵਾਗਂ ਮੇਰਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ।

53 ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਏ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ,
ਜਦੋਂ ਿਕ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹੀ ਸਾ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ।

54 ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਤੀਕ ਆ ਿਗਆ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ”

55 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੋਏ ਦੀ ਡੂੰਘ ਿਵੱਚੋਂ,
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਿਰਆ।

56 ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ।

57 ਉਸ ਿਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ।”

58 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਕਰ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸ ਿਲਆ।

59 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰ।

60 ਵੇਖ ਿਕਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਬਦ ਿਵਉਂਤਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਣਾਈਆ।ਂ

61 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ ਸੀ,
ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਨੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੇਰੇ

ਿਵਰੁੱਧ ਬਣਾਈਆ ਂਨੇ।
62 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਅਤੇ ਸੋਚਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ।
63 ਯਹੋਵਾਹ, ਵੇਖ ਉੱਠਦੇ-ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ।

64 ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਵੋ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ!
ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ!

65 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣਾ ਿਦਓ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦਓ।

66 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਭਜਾ!
ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਹੇਠਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ! ਹ ਕਰ ਦੇ!

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤ

ਦੇਖ, ਿਕਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ।
ਦੇਖ, ਿਕਵੇਂ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ।

ਪਿਵੱਤਰ ਹੀਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਬਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ।
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ਉਹ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਿਬਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ।
2 ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਨ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨਾ ਂਵਾਗਂ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭਾਿਂਡਆ ਂਵਰਗਾ ਸਲੂਕ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

3 ਅਵਾਰਾ ਕੁਤ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਦੁੱਧ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
ਿਗਦੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁਘਾਉਂਦੀ

ਹੈ।
ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧੀ (ਯਰੂਸ਼ਲਮ) ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ।
ਉਹ ਸ਼ਤਰ ਮੁਰਗੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।

4 ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਜੀਭ ਿਪਆਸ ਨਾਲ
ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ,

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।

5 ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਸਵਾਿਦਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਖਾਦਂੇ ਸਨ,
ਹੁਣ ਸੜਕਾ ਂਉੱਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨਦੇ ਸਨ
ਹੁਣ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰਾ ਂਦੇ ਆਸੀਂ-ਪਾਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ।

6 ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧੀ (ਯਰੂਸ਼ਲਮ) ਦਾ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ!
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਾਪ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇਰਾ ਸੀ।

ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਿਕਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਥ ਨੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂੀ ਸੀ।

7 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋਏ ਸਨ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਸਨ।

ਉਹ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਚੱਟੇ ਸਨ।
ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਚੱਟੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਦਲ ਮੂੰਿਗਆ ਂਵਰਗੇ ਸੂਹੇ ਸਨ,

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਦਾਢ਼ੀਆ ਂਨੀਲਮ ਵਰਗੀਆ ਂਸਨ।
8 ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਚਹਰੇ ਕਾਲਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗਲੀਆ ਂਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਦੀ ਚਮੜੀ ਢਲਕ ਗਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚਮੜੀ ਹੁਣ ਲੱਕੜ ਵਾਗਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ
ਵੱਧੀਆ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਅਕਾਲ ਕਾਰਣ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਿਨਕਲ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੇਤ ਿਵੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।

10 ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆ ਂਸੁਆਣੀਆ ਂਨੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਮਾਸ ਿਰੰਿਨ੍ਹਆ।

ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆ ਂਮਾਵਾ ਂਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣ ਗਏ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਿਰਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਸਨ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਿਹਰ ਵਰਿਤਆ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਿਹਰ ਉਲਦ੍ਦ ਿਦੱਤਾ।

ਉਸ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਾਲੀ।
ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਨੀਹਾ ਂਤੱਕ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ।

12 ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਰਾਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦੇ ਸਨ।

13 ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਜ਼ਾਜਕਾ ਂਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ

ਉਹ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅੰਦਰ ਧਰਮੀ
ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਵਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।

14 ਨਬੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕ, ਅੰਿਨ੍ਹਆ ਂਵਾਗਂਰਾਂ

ਗਲੀਆ ਂਅੰਦਰ ਭਟਕਦੇ ਿਫ਼ਰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕਲੰਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ,
ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੂਹ ਵੀ ਨਾ ਸੱਕਣ।

15 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, “ਚਲੇ ਜਾਓ!
ਚੱਲੇ ਜਾਓ! ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਹਾ!ਂ”

ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਕੇ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ।”

16 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ।

17 ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੱਕਿਦਆ ਂਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਆਂ
ਨੇ,

ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ।
ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਕੌਮ ਵੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਰੇ ਤੋਂ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖੀ,
ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੌਹੜੀ।

18 ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹੇ।
ਅਸੀਂ ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲ ਸੱਕਦੇ ਸਾ।ਂ

ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ। ਸਾਡਾ ਸਮਾ ਂਮੁੱਕ ਿਗਆ ਸੀ।
ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਆ ਿਗਆ!

19 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਇਆ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਹਾੜੀਆ ਂਤੀਕ ਸਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਗਏ।

20 ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਹ ਵਾਗਂ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਜਉਣ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾ।ਂ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸਾ ਿਲਆ ਿਗਆ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ,

“ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਰਹਾਗਂੇ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

21 ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਅਦੋਨ ਦੇ ਲੋਕੋ।
ਊਜ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ।

ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ
ਆਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਿਪਆਲਾ ਪੀਵੋਂਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਰ-ਬਸਤਰ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ

22 ਸੀਯੋਨ, ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਰ ਅਦੋਨ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦ।

ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ।
ਤੱਕੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਨਰਾਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

2 ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਅਜਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।

3 ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਬਣ ਗਏ ਹਾ,ਂ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ!
ਸਾਡੀਆ ਂਮਾਵਾ ਂਿਵਧਵਾ ਵਰਗੀਆ ਂਬਣ ਗਈਆ ਂਨੇ।

4 ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈ ਿਰਹਾ।
ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ।

5 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਗਰਦਨਾ ਂਤੇ ਜੂਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾ।ਂ
ਬਕੱ ਗਏ ਹਾ ਂਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ ਅਸਾ ਂਨੂੰ।

6 ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂਰੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

7 ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਬਦਲੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

8 ਗੁਲਾਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ।

9 ਭੋਜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ
ਇੱਥੇ, ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਤਲਵਾਰਧਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ।

10 ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਭਠ੍ਠੀ ਵਾਗਂ ਭਖਦੀ ਹੈ।
ਭੁੱਖ ਕਾਰਣ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੈ।

11 ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਅੰਦਰ ਔਰਤਾ ਂਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

12 ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਾਸਂੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ।

13 ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾ ਂਤੋਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਆਟਾ ਿਪਸਵਾਇਆ।
ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਲੱਕੜਾ ਂਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾ ਂਡਗਮਗਾ ਂਗਏ।

14 ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਜਕਾ ਂਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ।

ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।
15 ਸਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਾਡਾ ਨਾਚ ਮਿਰਆ ਓਧਰ ਰੋਣ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ।

16 ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਤਾਜ ਉਤਰ ਿਗਆ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲਾ ਂਹੋਇਆ ਂਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ।

17 ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਦਖਦਾ ਨਹੀਂ।

18 ਸੀਯੋਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ
ਲੰੂਬੜੀਆ ਂਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਨੱਸਦੀਆ ਂਹਨ।

19 ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਿਜਆ ਂਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੇਗੀ।

20 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

21 ਯਹੋਵਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ
ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ
ਜਾਵਾਗਂੇ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਪਿਹਲਾ ਂਵਰਗੀ ਹੀ ਬਣਾ ਿਦਓ।

22 ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਸੀ।
ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
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ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ

ਭੂਿਮਕਾ

ਮੈਂ ਬੂਜ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਜਕ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਕਬਾਰ
ਨਿਹਰ ਲਾਗੇ ਦੇਸ ਿਨਕਾਲਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਫ਼ਟ ਗਏ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਚੌਬੇ

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਿਦਨ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦੇਸ ਿਨਕਾਲੇ ਦੇ
ਪੰਜਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਿਦਨ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ
ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਬਾਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਰਬ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤਖਤ

4 ਮੈਂ (ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ) ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਂਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ।
ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਚਮਕ ਰਹੀ
ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਲਸ਼ਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਗਰਮ
ਧਾਤ ਿਜਹਾ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਭਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। 5 ਬਦ੍ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ
ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਬੰਿਦਆ ਂਵਰਗੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 6 ਪਰ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ
ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖੰਭ ਸਨ। 7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਿਸੱਧੀਆ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪੈਰ ਗਾ ਂਦੇ ਪੈਰਾ ਂਵਰਗੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਲਸ਼ਕਾਏ ਹੋਏ ਿਪੱਤਲ
ਵਾਗਂ ਚਮਕਦੇ ਸਨ। 8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੰਭਾ ਂਹੇਠਾ ਂਮਨੁੱਖੀ ਬਾਹਾ ਂਸਨ। ਓੱਥੇ ਚਾਰ
ਜਾਨਵਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖੰਭ ਸਨ। ਖੰਭ ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਛੰੁਹਦੇ ਸਨ। ਿਹਲਣ ਸਮੇਂ ਜਾਨਵਰ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 9 ਉਹ ਉਸ
ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਿਜੱਧਰ ਉਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ।

10 ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੀ।
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਲਦ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਪੱਛਲਾ
ਪਾਸਾ ਂਬਾਜ਼ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੀ। 11 ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਖੰਭ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਫ਼ੈਲੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਖੰਭਾ ਂਨਾਲ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ
ਛੁਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਖੰਭਾ ਂਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ
ਸੀ। 12 ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਿਰਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਹਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਿਹਲਣ ਸਮੇਂ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ। 13

ਜਾਨਵਰ ਇਝੰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ।
ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿਜਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮਘਦੇ ਕੋਿਲਆ ਂਵਾਗਂ

ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਿਫ਼ਰਦੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਛੋਟੀਆਂ
ਮਸਾਲਾ ਂਵਾਗਂ ਸੀ। ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਚਮਕ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬਜਲੀ ਿਲਸ਼ਕ
ਰਹੀ ਸੀ! 14 ਜਾਨਵਰ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਸਨ-ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ!

15 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸਾ ਂਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਂਵੱਲ
ਿਧਆਨ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹੀਆ
ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਹੀਏ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਪਹੀਏ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਲੇ ਜਵਾਹਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ
ਗਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਪਹੀਏ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਪਹੀਆ ਹੋਵੇ। 17 ਪਹੀਏ ਹਰ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਿਹੱਲ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ,
ਜਾਨਵਰ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ!

18 ਪਹੀਆ ਂਦੇ ਚੱਕੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸਨ। ਚਹੁਂਆ ਂਪਹੀਆ ਂਦੇ ਚੱਕੇ ਲੰਮੇ
ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ! ਚਹੁਂਆ ਂਚਿਕਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾ ਂਸਨ।

19 ਪਹੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨਾਲ ਹੀ ਿਹਲਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਹਵਾ ਿਵੱਚ
ਉੱਚੇ ਜਾਦਂੇ ਪਹੀਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। 20 ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਦਂੇ ਸਨ
ਿਜੱਧਰ ਹਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਜਾਦਂੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। ਿਕਉਂ
ਿਕ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਹਵਾ ਪਹੀਆ ਂਅੰਦਰ ਸੀ। 21 ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਿਹਲਦੇ
ਸਨ ਤਾ ਂਪਹੀਏ ਵੀ ਿਹਲਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਖਲੋ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਤਾ ਂਪਹੀਏ ਵੀ ਰੁਕ

ਜਾਦਂੇ ਸਨ। ਜੇ ਪਹੀਏ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਚੇ ਜਾਦਂੇ, ਤਾ ਂਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ
ਜਾਦਂੇ ਸਨ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਹੀਆ ਂਅੰਦਰ ਹਵਾ ਸੀ।

22 ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਪਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੀ
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਿਪਆਲਾ ਮੂਧਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਿਪਆਲਾ ਬਲੌਰ ਵਾਗਂ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ। 23 ਇਸ ਿਪਆਲੇ ਹੇਠਾ ਂਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਖੰਭ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਲਗਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਤੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਖੰਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਦੋ ਖੰਭ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਇਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਜਦੇ ਹੋਏ।

24 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਖੰਭਾ ਂਦੀ ਸਰਸਰਾਹਟ ਸੁਣੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ
ਿਹਲਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੰਭ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ
ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਾਗਂ ਸ਼ੋਰੀਲੇ
ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜ ਵਾਗਂ ਜਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੀੜ ਵਾਗਂ ਸ਼ੋਰੀਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਜਾਨਵਰ ਿਹਲਣੋ ਹਟ ਜਾਦਂੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਿਸਆ ਂਤੇ ਸੁੱਟ
ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

25 ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੇ ਿਹਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਹੇਠਾ ਂਕਰ ਲੇ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰ ਉਤਲੇ
ਿਪਆਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ। 26 ਉਸ ਿਪਆਲੇ ਦੇ ਿਸਖਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਿਜਹੜੀ
ਤਖਤ ਵਰਗੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਲਮ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਨੀਲੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ
ਸੀ! 27 ਮੈਂ ਉਸਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਤੋਂ ਉਤਾਹਂ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਉਹ ਗਰਮ ਧਾਤ
ਵਾਗਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੀ
ਪਾਸੀਁ ਅੱਗ ਹੋਵੇ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਕਮਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਦੇਿਖਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਦਖਾਈ
ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਵੇ। 28 ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਚਮਕਦੀ ਅੱਗ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚਲੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਸੀ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਝੁਕ ਿਗਆ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ।

ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂਾ।”

2 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਰਾ ਂਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ। 3 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਖੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਹੁਤ
ਵਾਰੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਪਰ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਿਦਲ ਹਨ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ
ਗੱਲ ਕਰੀਂ। ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀਂ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ
ਹੈ।’ 5 ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹਨ-ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀਂ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਜਾਣ
ਲੈਣ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਇੱਕ ਨਬੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

6 “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਆਖੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੰਿਡਆ ਂਵਰਗੇ
ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਸੋਚੇਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਿਬਛੂਆ ਂਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆ ਂਆਖੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਉਹ ਿਵਦਰੋਹੀ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੀ। 7 ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
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ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ! ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਿਵਦਰੋਹੀ ਬੰਦੇ ਹਨ।

8 “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਦਰੋਹੀ ਬੰਿਦਆ ਂਵਾਗਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ। ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਅਤੇ (ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹੀ
ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਾਈ) ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਲੈ।”

9 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ (ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ) ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਦੇਿਖਆ।
ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਫ਼ੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। 10 ਮੈਂ
ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਓੱਥੇ
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੋਗੀ ਗੀਤ, ਸੋਗੀ ਕਹਾਣੀਆ ਂਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆ ਂਸਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾ। ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਜਾਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ।”

2 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਿਲਆ। 3 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ
ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਲੈ! ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਭਰ ਜਾਣ ਦੇ।”

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੱਤਰੀ ਖਾ ਲਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਦ ਵਰਗੀ ਿਮੱਠੀ
ਲਗੀ ਸੀ।

4 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲ ਜਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ। 5 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਕੋਲ
ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ!ਂ 6

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਦੇਸਾ ਂਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਅਿਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਉਹ ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। 7 ਨਹੀਂ!
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵੱਲ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਿਸਰਫ਼, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਿਦਲ ਹੀ ਸਖਤ ਹਨ-ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੱਦੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? 8 ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੇਰਾ ਿਸਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਰਗਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ!
9 ਹੀਰਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲੋਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੇਰਾ ਿਸਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰ ਨਾਲੋਂ
ਪਕੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ! ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਿਜ਼ੱਦੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ
ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ ਿਜਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਨੇ।”

10 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਕੋਲ ਜਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇਸ ਿਨਕਾਲਾ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਆਖ,
‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ।’ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਜਾ ਂਨਾ ਸੁਣਨ,
ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।”

12 ਫ਼ੇਰ ਹਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼
ਸੁਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਗੜਗੜਾਹਟ ਵਾਗਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸਦੀ
ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ!” 13 ਫ਼ੇਰ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਖੰਭ
ਿਹੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੰਭਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਵੱਜੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਪਹੀਆ ਂਨੇ ਉੱਚਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ-ਇਹ ਗੜਗੜਾਹਟ ਿਜੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। 14 ਹਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਤ੍ਰਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਦੂਰ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗ਼ਮਗੀਨ ਸਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਆਤਮੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਤੜਪ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ
ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। 15 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਿਗਆ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਬਾਰ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤੇਲ ਆਬੀਬ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਾ
ਿਰਹਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਹਰੇਦਾਰ

16 ਸੱਤ ਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, 17 “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਹਰੇਦਾਰ
ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ

ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 18 ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾ,ਂ ‘ਇਹ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਅਵੱਸ਼
ਮਰੇਗਾ!’ ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! ਤੈਨੂੰ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਹਟਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ
ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਵੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ! ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਗਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਸੀ।

19 “ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ
ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਖੇਁ, ਅਤੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਵੇਂ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ
ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਰੇਗਾ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਈ।

20 “ਜਾ ਂਇੱਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ
ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਰੱਖਾ ਂਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ
ਮਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ
ਨੇਕ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

21 “ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਹਟ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨੋ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈ।”

22 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ
ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾ ਂਗੱਲ ਕਰਾਗਂਾ।”

23 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਓੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਪਰਤਾਪ ਸੀ-ਿਬਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਮੈਂ ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਕੋਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ। 24 ਪਰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਵਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਰਾ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਘਰ ਜਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। 25 ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਲੋਕ ਰੱਸੇ ਲੈ
ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ
ਦੇਣਗੇ। 26 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਿਚਪਕਾ ਿਦਆਗਂਾ-ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕੇਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਸੱਖਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ
ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 27 ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਆਗਂਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀਂ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ।’ ਜੇ ਕੋਈ
ਬੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾ ਂਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

Warnings About the Attack of Jerusalem

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ। 2 ਫ਼ੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰੀਂ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ

ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਲਵੀਂ (ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ।) ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਜਾਦਂੀ ਇੱਕ ਢਲਵਾਨ ਉਸਾਰੀ। ਲੱਕੜੀ ਦੀਆ ਂਭਾਰੀਆਂ
ਸ਼ਤੀਰਾ ਂਿਲਆਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਁੈਪ ਲਾ ਲਵੀਂ। 3 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ
ਕੜਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਰੱਖ ਲਵੀਂ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ
ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੂੰ ਦਰਸਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰ
ਲਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਵੇਗੀ ਿਕ ਮੈਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ)
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

4 “ਫ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਹੋਕੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ
ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਵੀ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੇਿਟਆ
ਰਹੇਂਗਾ ਤੂੰ ਉਹ ਪਾਪ ਚੁਕੇਂਗਾ। 5 ਤੈਨੂੰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਨੱਬੇ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
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ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਤੀਕ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

6 “ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੂੰ ਚਾਲੀ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟੇਁਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ
ਤੂੰ ਚਾਲੀ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇਁਗਾ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਤੀਕ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।”

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ
ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਹ ਚੜ੍ਹਾ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਂ ਨੂੰ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਾ ਲੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੋਵੇਂ। ਅਿਜਹਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵਜੋਂ
ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। 8 ਹੁਣ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸੀਆ ਂਬੰਨ੍ਹ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਤੂੰ ਉਨਾ ਿਚਰ
ਤੀਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸੱਕੇਂਗਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੀਕ ਤੇਰਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂਾ।”

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਨਾਜ
ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਣਕ, ਜੌਁ, ਫ਼ਲੀਆ,ਂ ਦਾਲਾ,ਂ ਬਾਜਰਾ ਲਵੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰ ਲੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੀਹ
ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਂਗਾ।
ਤੈਨੂੰ 390 ਿਦਨਾ ਂਤੀਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਪਰਨੇ ਲੇਿਟਆ ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਿਦਨ ਰੋਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਆਟੇ ਦੇ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਿਪਆਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ। 11 ਅਤੇ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਤੰਨ
ਿਪਆਲੇ ਪੀ ਸੱਕੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੀ ਸੱਕੇਂਗਾ। 12

ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖੀ (ਗੋਹਾ) ਗੂਂਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਲਦੇ
ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” 13 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਗੱਲ
ਦਰਸਾਵੇਗੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਵਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਨਾਪਾਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ
ਪਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਲਕਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

14 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ (ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ) ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਹ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ
ਤਾ ਂਕਦੇ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਾਸ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਿਜਹੜਾ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਰਆ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਜੰਗਲੀ
ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਾਿਰਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ-ਆਪਣੇ
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੰਦਾ ਮਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਿਪਆ।”

15 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ
ਗਾ ਂਦੇ ਸੁੱਕੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਗੋਹੇ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”

16 ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਕਰਨੀ
ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣਗੇ ਤਾ ਂਬਹੁਤ
ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ। 17 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਓੱਥੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਚੋਖਾ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ-ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਿਦਆ ਂਦੇਖਣਗੇ।

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੀ
ਤਲਵਾਰ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਈ ਦੇ

ਉਸਤਰੇ ਵਾਗਂ ਵਰਤੀਁ। ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾਢ਼ੀ ਮੁਨਵਾ ਲਵੀਂ। ਵਾਲਾ ਂਨੂੰ ਤੱਕੜੀ
ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਂਲੀਁ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਹੱਸੇ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਆਪਣੇ
ਵਾਲਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਿਹੱਸਾ ਉਸ ਇੱਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਲਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ‘ਸ਼ਿਹਰ’ ਿਵੱਚ ਜਲਾ ਦੇਵੀਂ। (ਇਹ
ਗੱਲ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇਗੀ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।) ਫ਼ੇਰ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ
ਕੱਟ ਦੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ (ਇੱਟ) ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਿਖਲਾਰ ਦੇਵੀਂ। (ਇਹ ਗੱਲ
ਦਰਸਾਵੇਗੀ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।) ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ

ਦਾ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਿਹੱਸਾ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਦੇਵੀਂ-ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੂਰ ਵਗਾ ਦੇਵੇ।
(ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਵੇਗੀ) ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੂਤ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ
ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ ਭਜਾ ਿਦਆਗਂਾ। 3 ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (ਇਸਤੋਂ ਇਹ
ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਗਂਾ।) 4

ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਵੇਗੀ ਿਕ ਓੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫ਼ਨਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।”

5 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਔਹ (ਇੱਟ) ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ
ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਸ ਹਨ। 6 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸਾ ਂਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਨੂੰ
ਵੱਧੇਰੇ ਤੋਿੜਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ!”

7 ਇਸ ਲਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਭਆਨਕ
ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਦਆਗਂਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ
ਮੇਰੇ ਵੱਧੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਤੋਿੜਆ! ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਉਹ ਗੱਲਾ ਂਵੀ ਕੀਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ
ਲੋਕ ਮੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ!” 8 ਇਸ ਲਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਾ!ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਜਦੋਂ
ਿਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। 9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ
ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ! ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੀਆ ਂਹੀ
ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। 10 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨੇੰ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ
ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਿਪਆ ਂਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਬਚ ਰਿਹਣਗੇ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਹਵਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਗਂਾ।”

11 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਖੀ
ਰੱਖ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਿਭਆਨਕ
ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਤੂੰ ਅਿਜਹੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਨਾਪਾਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ! 12 ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ
ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਸੂਤ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਤੀਜੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ
ਭਜਾ ਿਦਆਗਂਾ। 13 ਿਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋਣੋ
ਹਟਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਗਂਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲ
ਗਈ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵਰਸਾ ਹਿਟਆ ਸੀ!”

14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ-ਤੂੰ
ਪੱਥਰ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਿਸਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰਾ
ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਹਰ ਤੁਰਨ ਿਫ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇਗਾ।
15 ਤੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ
ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹਰਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਰਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਗਂਾ! 16 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਵੱਲ ਿਭਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਭੇਜਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਭੇਜਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੋਜਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕ ਅਿਜਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਗੇ। 17 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੁੱਖ ਅਤੇ
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਭੇਜਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਤੇਿਰਆ ਂਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾ ਂਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਮਣ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ
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ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਸਨ ਜੋ
ਵਾਪਰਨਗੀਆ-ਂਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ”

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਿਮਿਲਆ। 2 ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਵੱਲ ਮੁੜ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਦੱਸ: ‘ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤੋਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ!
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਪਰਬਤਾ ਂਅਤੇ ਘਾਟੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ
ਹੈ। ਦੇਖੋ! ਮੈਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਿਲਆ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ ਮੈ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 4 ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਢਠ੍ਠ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ!ਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਧੂਫ਼ ਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਚੂਰ
ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋਬਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ
ਿਦਆਗਂਾ। 5 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋਬਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਬੁੱਤਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ
ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਗਂਾ। 6 ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਿਕਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਮਾੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਪਾਸਨਾ
ਸਥਾਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਸੱਕੇ- ਉਹ ਜਗਵੇਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਹੀ ਤਬਾਹ
ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਸ਼ਲੀਲ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਧੂਫ਼ ਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ
ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ
ਜਾਣਗੀਆ!ਂ 7 ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋਬਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਹੀ ਿਡੱਗਣਗੀਆ ਂਫ਼ੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ!ਂ’”

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚ ਕੇ
ਿਨਕਲ ਜਾਣ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸਾ ਂਅੰਦਰ ਰਿਹਣਗੇ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸਾ ਂਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 9 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸਾ ਂਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਚੇ
ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬੇਵਫਾ ਆਤਮਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਬੁੱਤਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਵਾਗਂ ਸਨ ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਨੇਕਾ ਂਿਭਆਨਕ
ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ 10 ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਗਂਾ! ਉਹ
ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਕਾਰਣ ਸਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ।”

11 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਜਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਨਾਲ ਧਰਤੀ ਠੋਕ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬੋਲ ਿਜਹੜੀਆ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਹ
ਿਕ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਜੰਗ ਿਵੱਚ
ਮਰਨਗੇ। 12 ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ ਇਸ ਥਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ
ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ।
ਿਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਟਾਗਂਾ। 13 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਂਗੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਲੋਬਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਦੁਆਲੇ ਪਏ ਦੇਖੋਂਗੇ।
ਉਹ ਲਾਸ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਉਪਸਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੀਆ-ਂਹਰ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਅਤੇ ਪਿਤਆ ਂਵਾਲੇ ਹਰ ਓਕ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ।ਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਲਈ ਿਮੱਠੀ ਸੁਗੰਧ ਵਜੋਂ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਈਆ।ਂ 14 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੈਲਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਇਹ ਿਦਬਲਾਹ ਦੇ ਮਾਰੂਬਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਜਾਣ
ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ!ਂ”

ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। 2 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਹੁਣ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼
ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਹੈ।

“ਅੰਤ।
ਅੰਤ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
3 ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ!
ਮੈਂ ਿਦਖਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕੰਨਾ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਤਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਦਾ ਮੁੱਲ

ਚੁਕਾਵਾਗਂਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਨੇ।
4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ ।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”
5 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ “ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ

ਮਗਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਆਵੇਗੀ! 6 ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ
ਆਵੇਗਾ! 7 ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਰਮ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਹਾੜਾ ਂਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। 8

ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਿਹਰ ਦਰਸਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦੇ
ਕਾਿਰਆ ਂਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਦਾ ਮੁੱਲਾ ਂਚੁਕਵਾਵਾਗਂਾ। 9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ
ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

10 “ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾ ਂਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਡੰਡੀ ਪੁੰਗਰ ਗਈ ਪਈ ਹੈ, ਹਂਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੱਲ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ। 11 ਉਹ
ਿਹਂਸੱਕ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ-ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਭੀੜ
ਿਵੱਚਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਗੂਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

12 “ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਦਾਸ ਨਾ
ਹੋਣ। 13 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਬਚ ਕੇ ਿਨਕਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ
ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਬਚਕੇ
ਿਨਕਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

14 “ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਜੰਗ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ
ਿਕ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਿਦਖਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹਾ।ਂ 15 ਦੁਸ਼ਮਣ
ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਮਾਰੀ
ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾ ਂਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੋਈ
ਿਸਪਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਠਿਹਰੇਗਾ, ਤਾ ਂਭੁੱਖ ਅਤੇ
ਬੀਮਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

16 “ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਚ ਕੇ ਿਨਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ
ਵੱਲ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਘੁੱਗੀ ਵਾਗਂ ਉਦਾਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਕੱਢਣਗੇ। 17 ਲੋਕ ਇਨੇੰ ਬੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ
ਚੁੱਕ ਸੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਪਾਣੀ ਵਾਗਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 18 ਉਹ
ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨਣਗੇ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਿਚਹਰੇ
ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਦੇਖੋਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਮੁਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ
ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ। 19 ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸੁੱਟ
ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਮੂਰਤਾ ਂਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨਾਪਾਕ ਔਰਤ ਵਰਗਾ
ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ ਂਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਦਰਸਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸ
ਜਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀਆ।ਂ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਢੱਡਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਣਗੀਆ।ਂ
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20 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਿਹਿਣਆ ਂਨੂੰ ਬੁੱਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ। ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਤ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਭਆਨਕ
ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨਾਪਾਕ ਔਰਤ ਵਾਗਂ ਪਰ੍ਹਾ ਂਸੁੱਟ ਿਦਆਗਂਾ। 21 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਅਜਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਚੁਕੱਵਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ
ਬਣਾਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 22 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵਾਗਂਾ-ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਨਹੀਂ
ਦੇਖਾਗਂਾ। ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ
ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਿਹਿਸਆ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਿਵੱਤਰ ਕਰ
ਦੇਣਗੇ।

23 “ਬੰਦੀਆ ਂਲਈ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾ ਂਬਣਾਓ! ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾ ਂਿਹੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।
24 ਮੈਂ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਨੰਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦਆਗਂਾ। ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ
ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਸਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

25 “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋਂਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ
ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ। 26 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੀ ਗ਼ਮਗੀਨ ਕਹਾਣੀ
ਸੁਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨਬੀ ਦੀ
ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਂਗੇ। ਜਾਜਕਾ ਂਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ
ਲਈ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਰੋ ਿਰਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂ ਸੋਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨਣਗੇ। ਆਮ
ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾ ਂਦਾ
ਮੁੱਲ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਿਨਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਹੀ
ਕਰਨੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਲੋਕ
ਜਾਨਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

ਇੱਕ ਿਦਨ ਮੈਂ (ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ) ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ (ਆਗੂ) ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਗੱਲ (ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਦੇ) ਛੇਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ (ਿਸਤੰਬਰ) ਦੇ

ਪੰਜਵੇਂ ਿਦਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਜ਼ਲ
ਹੋਈ। 2 ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਿਜਹੜੀ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ
ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਵਰਗੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਕਮਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਵੱਲ ਉਹ ਅੱਗ
ਵਰਗੀ ਸੀ। ਕਮਰ ਤੋਂ ਉਤਾਹਂ ਇਹ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਿਲਸ਼ਕਵਾ ਂਸੀ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ
ਧਾਤ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 3 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਿਜਹੜੀ
ਬਾਹਂ ਵਰਗੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਂ ਅਗੇ ਵੱਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸਰ ਦੇ
ਵਾਲਾ ਂਤੋਂ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਹਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਠਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਅੰਦਰਲੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੱਕ ਲੈ ਿਗਆ-ਉਹ ਫ਼ਾਟਕ ਿਜਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਤ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਈਰਖਾਲੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 4 ਪਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਓੱਥੇ ਸੀ। ਪਰਤਾਪ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੀ
ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ (ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਦੇ ਕੰਢੇ) ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਸੀ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖ!” ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਓੱਥੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਉਹ ਬੁੱਤ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਈਰਖਾਲੂ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

6 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ
ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਓੱਥੇ ਬਣਾਈ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ! ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਆਵੇਂ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਦੇਖੇਂਗਾ!”

7 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸੁਰਾਖ ਦੇਿਖਆ। 8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੀਵਾਰ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਕਰ।” ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇਿਖਆ।

9 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅੰਦਰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਅਤੇ
ਬਦ ਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖ ਿਜਹੜੀਆ ਂਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” 10 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੱਪਾ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਬੁੱਤ

ਦੇਖੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੁੱਤਾ ਂਅਸ਼ਲੀਲ ਬੁੱਤ
ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਓੱਥੇ ਹਰ ਦੀਵਾਰ
ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਉਕਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ!

11 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਫ਼ਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਅਜ਼ਨਯਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 70 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
(ਆਗੂਆ)ਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ, ਠੀਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ! ਅਤੇ ਹਰ
ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੂਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧੁਖਦੀ ਹੋਈ ਧੂਫ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਧੂਆ ਂਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਠ ਿਰਹਾ ਸੀ। 12 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਹਨੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਮਰਾ ਹੈ!
ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।’” 13 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵੇਂ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ
ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕਰਿਦਆ ਂਦੇਖੇਂਗਾ!”

14 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ
ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਔਰਤਾ ਂਬੈਠੀਆ ਂਦੇਖੀਆਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਰੋ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਤੰਮੂਜ਼ ਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ
ਸਨ!

15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਿਭਆਨਕ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੇਖੇਂਗਾ!” 16 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਵੱਲ
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੱਚੀ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਸਜਦੇ ਕਰਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਉਹ ਵਰਾਡਂੇ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਸਨ-ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੂੰਹ ਗ਼ਲਤ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੀ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਪੱਠਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਸਨ। ਉਹ ਝੁਕ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ!

17 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ?
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਿਕ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਇਨੰਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹੋ
ਿਜਹੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕਰਨਗੇ! ਇਹ ਦੇਸ ਿਹੰਸਾ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਵਜੋਂ
ਸਿਤਕਾਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੱਕਾ ਂਿਵੱਚ ਨੱਬਾ ਂਪਾਈਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ! 18 ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਗਂਾ! ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ! ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ-
ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨਗੇ-ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਗਂਾ!”

ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਚੰਾਰਜ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੁਕਾਿਰਆ। ਹਰ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ
ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਿਬਆਰ ਸੀ। 2 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਛੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਉੱਪਰ ਫ਼ਾਟਕ

ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਹਰ
ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਹਿਬਆਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਾਨੀ ਦੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਿਲਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ
ਿਸਆਹੀ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਤਾਬਂੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਗਏ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। 3 ਤਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਕਰੂਬੀ
ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਉੱਪਰੋਂ ਉੱਠੀ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਪਰਤਾਪ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੀਕ
ਿਗਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਹਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਪਰਤਾਪ ਨੇ
ਕਤਾਨੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਲਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਅਤੇ ਿਸਆਹੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ।

4 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਤਾਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਘ। ਅਤੇ ਹਰ ਓਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਬੇ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ
ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੁੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

5 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ, “ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ
ਓਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਓ ਿਜਸਦੇ ਮੱਬੇ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਗੱਭਰੂ ਅਤੇ ਮੁਿਟਆਰ
ਹਨ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਵਾ ਂਹਨ-ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਬਆਰ ਵਰਤਕੇ ਹਰ ਓਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਮੱਬੇ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਹਮ ਨਾ
ਕਰੋ। ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾ ਕਰੋ! ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।” ਇਸ
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
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7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਰ ਿਦਓ-ਇਸ
ਿਵਹੜੇ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰ ਿਦਓ! ਹੁਣ ਜਾਓ!” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ।

8 ਮੈਂ ਓੱਥੇ ਹੀ ਰੁਿਕਆ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ
ਗਏ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝੁਕ ਕੇ ਿਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਹਾਹ ਮੇਰੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਖਆਫ਼ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਦਰਸਾਉਂਿਦਆ ਂਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ! ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਥਾ ਂਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਿਨਆ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਲੋਕ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ
ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ?ਂ’ 10 ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ
ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ-ਮੈਂ ਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਸਦੇ
ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ!”

11 ਫ਼ੇਰ ਕਤਾਨੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾ ਂਅਤੇ ਿਲਖਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ
ਬੋਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼
ਿਦੱਤਾ ਸੀ।”

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਕਰੂਬੀ ਦੇ ਫ਼ਿਰਸਿਤਆ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਪਰ ਮੂਧੇ ਭਾਡਂੇ ਵੱਲ
ਦੇਿਖਆ। ਭਾਡਂਾ ਨੀਲਮ ਵਾਗਂ ਸਾਫ਼ ਨੀਲਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਭਾਡਂੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ

ਸੀ। 2 ਫ਼ੇਰ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਾਨੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਹੇਠਾ ਂਪਹੀਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚਲੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਕਦਮ
ਰੱਖ। ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਅਤੇ
ਜਾਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ।”

ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਿਰਆ। 3 ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਚਲਕੇ ਿਗਆ। ਬੱਦਲ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ
ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ। 4 ਫ਼ੇਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੀ ਸਰਦਲ ਨੇਿੜਓ ਕਰੂਬੀ ਦੇ
ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਉੱਿਠਆ। ਫ਼ੇਰ ਮੰਦਰ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਭਰ
ਿਗਆ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਚੋ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੂਰੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਈ।
5 ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਖੰਭਾ ਂਦਾ ਸ਼ੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰਲੇ
ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁਿਣਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ-ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗਰਜਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ।

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਤਾਨੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾ ਂਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ
ਪਹੀਆ ਂਦੀ ਿਵੱਚਕਾਰਲੀ ਥਾ ਂਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਰਮ ਕੋਲੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਨੇੜੇ ਖਲੋ ਿਗਆ। 7 ਕਰੂਬੀ ਫਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੱਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਵਾਲੀ
ਥਾ ਂਤੋਂ ਕੁਝ ਮਘਦੇ ਕੋਲੇ ਚੁੱਕ ਲੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਉੱਤੇ
ਧਰ ਿਦੱਤੇ। ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 8 ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਖੰਭਾ ਂਹੇਠਾਂ
ਮਨੁੱਖੀ ਬਾਹਾ ਂਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ।

9 ਮੈਂ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਓੱਥੇ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੇੜੇ
ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਸਾਫ਼ ਪੀਲੇ ਜਵਾਹਰ ਵਰਗੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। 10

ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਪਹੀਏ ਅੰਦਰ ਪਹੀਆ ਹੋਵੇ। 11 ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਹਲਦੇ
ਸਨ ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਹਲਣ ਵੇਲੇ
ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਉਸੇ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਿਜਧਰ ਿਸਰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ
ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਹਲਦੇ ਸਨ ਤਾ ਂਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰਾ ਂਉੱਤੇ
ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾ ਂਲੱਗੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਪੱਠਾ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਬਾਹਾ ਂਉੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੰਭਾ ਂਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਹੀਆ ਂਉੱਤੇ ਅੱਖਾ ਂਸਨ। ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਚਹੁਂਆ ਂਪਹੀਆ ਂਉੱਤੇ ਅੱਖਾ ਂਸਨ। 13 ਇਹ ਪਹੀਏ ਉਂਝ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ
ਸੁਿਣਆ ਸੀ, “ਪਹੀਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰਲੀ ਥਾ।ਂ”

14 ਹਰੇਕ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਕਰੂਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੂੰਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਚੌਬਾ
ਿਚਹਰਾ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਿਵਖੇ ਦੇਖੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ
ਚੇਤਾ ਆਇਆ।

ਫ਼ੇਰ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ। 16 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਪਹੀਏ ਵੀ ਉੱਠ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਹਵਾ
ਿਵੱਚ ਉੱਡ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਹੀਏ ਵੀ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ। 17 ਜੇ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਹਵਾ ਿਵੱਚ
ਉਡਦੇ ਤਾ ਂਪਹੀਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ। ਜੇ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਸਿਬਰ ਹੋਕੇ
ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ ਤਾ ਂਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਪਹੀਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ
ਹਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਸੀ।

18 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੋਂ ਉੱਠੀ, ਕਰੂਬੀ
ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ। 19 ਫ਼ੇਰ ਕਰੂਬੀ
ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦਰ
ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਿਂਦਆ ਦੇਿਖਆ। ਪਹੀਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਫ਼ਾਟਕ ਕੋਲ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਸੀ।

20 ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਹੇਠਲੇ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ
ਜਾਨਵਰ ਕਰੂਬੀ ਦੇ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਹੀ ਸਨ। 21 ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਚਾਰ
ਿਚਹਰੇ ਸਨ, ਚਾਰ ਖੰਭ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖੰਭਾ ਂਹੇਠਾ ਂਆਦਮੀ
ਦੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਵਰਗਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। 22 ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ
ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਕੰਢੇ ਦੇਖੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਹੀ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਸਨ। ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਿਸੱਧਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਿਜੱਧਰ ਉਹ ਜਾਦਂੇ ਸਨ।

ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਫ਼ਾਟਕ ਉੱਤੇ
ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਫਾਟਕ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਧਰੋ ਸੂਰਜ
ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ 25 ਆਦਮੀ ਦੇਖੇ।

ਅਜ਼ੂਰ੍ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਅਜ਼ਨਯਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਨਾਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ਲਟਯਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਸਨ।

2 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਇਹੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਦ ਿਵਉਂਤਾਂ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ
ਨੇ। 3 ਇਹ ਆਦਮੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫ਼ੇਰ
ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ
ਕੌਲੇ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!’ 4 ਉਹ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਜਾਹ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ।”

5 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਹਨ: ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। 6 ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ
ਹੈ। ਤੂੰ ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਲਾਸ਼ਾ ਂਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 7 ਹੁਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ
ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਉਹ ਲੋਬਾ ਂਮਾਸ ਹਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਕੌਲੇ ਹੈ। ਪਰ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੌਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ
ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੈਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ’” ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਨਬੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ! 10 ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ 11 ਹਾ,ਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਿਰਂਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ
ਭਾਡਂਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚਲਾ ਿਰਝ੍ਝਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਹੋਵੋਂਗੇ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਥੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। 12 ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੇਮ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋਿੜਆ ਸੀ! ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਕੌਮਾਂ
ਵਾਗਂੂ ਹੀ ਿਜਉਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਸੀ।”

13 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਬਨਾਯਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਫ਼ਲਟਯਾਹ ਮਰ ਿਗਆ! ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਛੁਹਾਕੇ ਿਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਤਾਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ!”
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14 ਪਰ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 15

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੇਤੇ ਕਰ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ! ਪਰ ਹੁਣ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ
ਹਨ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ-ਇਹ
ਸਾਡੀ ਹੈ!’

16 “ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖ: ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ,
ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਵੱਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਅਨੇਕਾ ਂਦੇਸਾ ਂਅੰਦਰ
ਿਖੰਡਾਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਬੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸਾ ਂਅੰਦਰ
ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋਵਾਗਂਾ। 17 ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ
ਦੱਸ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਅੰਦਰ ਿਖੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਪਸ
ਦੇਵਾਗਂਾ। 18 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਿਭਆਨਕ, ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਨ। 19 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਲਆਕੇ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ੍ਠ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਅੰਦਰ ਨਵਾ ਂਆਤਮਾ ਪਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਿਦਲ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਬਾਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਿਦਲ ਧਰ ਿਦਆਗਂਾ। 20 ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਿਕ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ
ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖਾਗਂਾ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ।’”

21 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਭਆਨਕ ਬੁੱਤਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦਆਗਂਾ।” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ 22

ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਿਖਲਾਰੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਡ
ਗਏ। ਪਹੀਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪਰਤਾਪ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। 23 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਿਠਆ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਛੱਡ ਗਈ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਰੁਕ
ਗਈ। 24 ਫ਼ੇਰ ਰੂਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਲ ਵਾਪਸ ਲੈ
ਆਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਦੇਿਖਆ। ਫ਼ੇਰ (ਉਹ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਦੇਿਖਆ ਸੀ।)
ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਗਆ। 25 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੇਸੋਂ ਿਨਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਰਸਾਈਆ ਂਸਨ।

ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਬਾਗ਼ੀ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ-ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ

ਹਨ (ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵੇਖਣ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਣਾਈਆ ਂਹਨ) ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੰਨ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨ
ਲਈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੀਆ ਂਹਨ।) ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਿਕ ਉਹ ਬਾਗ਼ੀ ਲੋਕ ਹਨ। 3 ਇਸ ਲਈ, ਆਦਮੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਿਬਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਰਸਾ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਦੂਰ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਂ। ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ
ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ-ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਗ਼ੀ ਲੋਕ ਹਨ।

4 “ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੀਁ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ
ਸੱਕਣ। ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਰਸਾਈਁ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਬੰਦੀਵਾਨ ਵਾਗਂ ਦੂਰ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਂ। 5 ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਪਾੜ ਲਾ ਲਵੀਂ।
ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉਸ ਪਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੀਁ। 6 ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਆਪਣਾ ਬੈਲਾ ਮੋਢੇ
ਉੱਤੇ ਚੁਕੀਂ ਅਤੇ ਚੱਲਾ ਜਾਵੀਂ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲਵੀਂ ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ
ਸੱਕੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਧਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਂ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ
ਸੱਕਣ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ
ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

7 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ (ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ) ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਲੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਰਸਾਇਆ ਿਜਵੇਂ
ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵਾ।ਂ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਕੰਧ

ਿਵੱਚ ਪਾੜ ਲਾਇਆ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲਾ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਤੁਰ
ਿਪਆ। ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕਣ।

8 ਦੂਸਰੀ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,
9 “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਗ਼ੀ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਇਹ
ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? 10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਸਨ। ਇਹ ਉਦਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਗੂ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਹੈ। 11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੀਂ,
‘ਮੈਂ (ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ) ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਕੀਤੀਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ’ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਿਕਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆ ਂਵਜੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋਂਗੇ। 12 ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਪਾੜ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚੋਰੀ ਿਛਪੇ ਿਨਕਲ
ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਨਾ
ਸੱਕਣ ਉਸਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਣਗੀਆ ਂਿਕ ਉਹ ਿਕੱਧਰ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। 13 ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਲ, ਚਾਲਡੀਨ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। 14

ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਵਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਰ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡਾ
ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ। 15 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਿਖਡਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ
ਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

16 “ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਬੀਮਾਰੀ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ
ਜੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਛੱਡ ਿਦਆਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸੱਕਣ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

17 ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 18

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ
ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹੋਵੇਂ। ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ
ਵੇਲੇ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਅਤੇ ਡਿਰਆ ਹੋਇਆ ਿਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 19 ਤੈਨੂੰ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਮ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ
ਪੀਵੋਂਗੇ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚਲੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ!ਂ ਇਹ ਓੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਹੰਸਾ
ਕਾਰਣ ਹੈ। 20 ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ-ਪਰ ਇਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ! ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ’”

ਛੇਤੀ ਆਵੇਗੀ

21 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,
22 “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਾਉਤ ਿਕਉਂ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ:
‘ਿਦਨ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਪਰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਰਹਾ।’
23 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਕਹਾਉਤ ਨੂੰ ਰੋਕ

ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਫ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ
ਇਹ ਕਹਾਉਤ ਕਿਹਣਗੇ:
‘ਛੇਤੀ ਆਵੇਗੀ ਮੁਸੀਬਤ,
ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।’
24 “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਝੂਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ

ਵਾਪਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਦੂਗਰ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਸੱਚ ਨਹੀਂ ਿਨਕਲਦੀਆ।ਂ 25 ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਓਹੋ ਕੁਝ ਆਖਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੇਗੀ! ਅਤੇ
ਮੈਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣ ਨਹੀਂ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਛੇਤੀ ਆ ਰਹੀਆ ਂਹਨ-
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ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਿਵੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ਼ੀ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆ।ਂ

26 ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 27

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਵੀ
ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਦੂਰ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਕਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਤੂੰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-
ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹ ੇ ਬਾਦ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ 28 ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਖਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਹੋਰ
ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤਾ ਂਇਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਵਾਪਰੇਗਾ!’” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ

ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਬੀ ਓਹੀ ਗੱਲਾ ਂਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ! 3 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਨਬੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਤਿਮਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ
ਹੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।

4 “‘ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਉਜੜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸੱਖਣੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾ ਂਿਵੱਚ
ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਲੰੂਬੜਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। 5 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਟੁੱਟੀਆ ਂਹੋਈਆਂ
ਕੰਧਾ ਂਨੇੜੇ ਿਸਪਾਹੀ ਤੈਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਦੀਵਾਰਾ ਂਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀਆ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਦਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਵੋਂਗੇ!

6 “‘ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਦੂ
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ-ਂਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਝੂਠ
ਬੋਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ-ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੂਠਾ ਂਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ।

7 “‘ਝੂਠੇ ਨਬੀਓ, ਿਜਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ
ਬੋਿਲਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।’”

8 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ! ਉਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਿਜਹੜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਾ!ਂ” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ 9 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਝੂਠੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ
ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾ!ਂ

10 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ
ਉਹ ਟੁੱਟੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਪਤਲਾ ਿਜਹਾ ਪੋਚਾ ਹੀ ਫ਼ੇਰਦੇ ਹਨ। 11

ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਜਹੜੇ ਕੰਧਾ ਂਤੇ ਕਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਮੈਂ ਗੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਬਾਰਸ਼ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ
ਵਗਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਵਾਵਰੋਲਾ ਉੱਠੇਗਾ। 12 ਕਂਧ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ
ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ‘ਉਸ ਪਲਸਤਰ ਦਾ ਕੀ ਬਿਣਆ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਉੱਤੇ
ਬਿਪਆ ਸੀ?’” 13 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਤੇਜ਼ ਬਾਿਰਸ਼ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੜ੍ਹੇ ਵਰ੍ਹਾਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 14 ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ
ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੇਗ
ਿਦਆਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਇਸਦੀਆ ਂਬੁਿਨਆਦਾ ਂਨਾ ਿਦਸ ਜਾਣ ਕੰਧ ਿਡੱਗ
ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ

ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ 15 ਮੈਂ ਕੰਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ
ਦਰਸਾਉਣਾ ਛੱਡ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ
ਆਖਾਗਂਾ, ‘ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।’

16 “ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ
ਉਹ ਨਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆ ਂਨਬੀਆਂ
ਵੱਲ ਦੇਖ। ਉਹ ਨਬੀਆ ਂਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆ।ਂ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਅਵੱਸ਼
ਆਖਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 18 ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ
ਹੈ, ਔਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆ ਂਕਲਾਈਆ ਂਉੱਤੇ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਕਪੜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂਬੰਦ ਿਸਉਂਦੀਆ ਂਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਸਰਾ ਂਤੇ ਪਿਹਨਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਪਟਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਆਖਦੀਆ ਂਹੋ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸਾਉਂਦੀਆ ਂਹੋ! 19 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਾ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹੋ
ਿਕ ਮੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੌਆ ਂਦੀਆ ਂਕੁਝ ਮੁੱਠੀਆ ਂਅਤੇ
ਰੋਟੀਆ ਂਦੇ ਕੁਝ ਟਕੁਿੜਆ ਂਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆ ਂਹੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਉਣ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 20

ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ
ਦੇ ਬਾਜ਼ੂਬੰਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹੋ-ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਜ਼ੂਬੰਦਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਉੱਤੋਂ ਪਾੜ
ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੰਛੀਆ ਂਵਰਗੇ
ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਦਂੇ ਨੇ। 21 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਪਟਿਕਆ ਂਨੂੰ ਪਾੜ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ
ਲਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਿਨਕਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

22 “‘ਨਬੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ
ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਿਹਆ! ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆ!ਂ 23 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਬੇਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਁਗੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਜਾਦੂ
ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ’”

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ
ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 3 “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਲੋਕ

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਸ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਗੰਦੇ ਬੁੱਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਰੱਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਿਕਉਂ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ!
4 ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ! ਤੈਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇਁ। ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ
ਆਖਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਕੋਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਕਸੇ ਨਬੀ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਸਲਾਹ ਮਂਗਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਨਬੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਬੰਦੇ
ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਗਂਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਰੱਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹੋਣ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਉਪਸਨਾ
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂਾ।
5 ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਛੁਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
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ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਬੁੱਤਾ ਂਕਾਰਣ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।’

6 “ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ,
‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ
ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵੋ। 7 ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ
ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦਆਗਂਾ ਭਾਵੇਂ
ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਰੱਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਦਆਗਂਾ: 8 ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਹੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ!ਂ 9 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂਿਕ
ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 10 ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਿਜਸਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ।
11 ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਨਬੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ।’” ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

12 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 13

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ
ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਰੋਕ
ਿਦਆਗਂਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬੰਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦਆ।ਂ 14 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ ਭਾਵੇਂ ਓੱਥੇ
ਨੂਹ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੀ
ਧਰਮੀਅਤਾ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀਆ ਂਜਾਨਾ ਂਬਚਾ ਲਈਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਸਨ।” ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦਆ।ਂ ਅਤੇ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਮਾਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਕਾਰਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਕੇ
ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। 16 ਜੇ ਨੂਹ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, (ਤਾ ਂਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਸੀ।) ਉਹ ਿਤੰਨ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆ ਂਜਾਨਾਂ
ਬਚਾ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦੇ ਸਨ-ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀਆਂ
ਵੀ ਨਹੀਂ! ਉਹ ਬਦੀ ਭਿਰਆ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ!” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ
ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜਾ।ਂ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ-ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 18 ਜੇ ਨੂਹ,
ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਓੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨ ਨੇਕ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਿਤੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾ ਂਬਚਾ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆਂ
ਜਾਨਾ ਂਨਾ ਬਚਾ ਸੱਕਦੇ-ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀਆ ਂਵੀ ਨਹੀਂ! ਉਹ ਮੰਦਾ ਦੇਸ
ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ!” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ
ਬੀਮਾਰੀ ਭੇਜਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਵਰਸਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 20 ਜੇ ਨੂਹ,
ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਓੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੁੰਦੇ (ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾ
ਲੈਂਦਾ।) ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਤੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆ ਂਜਾਨਾ ਂਬਚਾ
ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦੇ-ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਜਾ ਂਧੀਆ ਂਦੀਆ ਂਵੀ
ਨਹੀਂ!” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

21 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ: ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਉਹ ਚਾਰੇ

ਸਜ਼ਾਵਾ ਂਭੇਜਾਗਂਾ! ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫ਼ੌਜੀਆ,ਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦਆਗਂਾ! 22 ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚਕੇ
ਿਨਕਲ ਜਾਣਗੇ! ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਪਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਦੇਖੇਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਿਕੰਨੇ ਬੁਰੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੇਂਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। 23 ਤੂੰ ਦੇਖੇਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਿਕਹੜੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਂਗਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰਣ ਸੀ।” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀਆ ਂਵੇਲਾ ਂਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਟਕੁੜੇ
ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਕੱਟੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਛੋਟੀਆਂ

ਟਾਹਣੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ! 3 ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੀ
ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ? ਨਹੀਂ! ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ
ਲੱਕੜੀ ਦੀਆ ਂਭਾਡਂੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲੀਆ ਂਕੀਲੀਆ ਂਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ? ਨਹੀਂ! 4 ਲੋਕ
ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੋਟੀਆ ਂਿਸਿਰਆ ਂਤੋਂ
ਬਲਣੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ, ਿਵੱਚਕਾਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਦਂੇ
ਹਨ, ਪਰ ਸੋਟੀਆ ਂਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੜਦੀਆ ਂਨਹੀਂ ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਸੜੀ ਹੋਈ ਸੋਟੀ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ? 5 ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਤਾ ਂਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਉਸ ਸੜੀ ਹੋਈ ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼
ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸੱਕੇਂਗਾ! 6 ਇਸ ਲਈ ਅੰਗੂਰ ਦੀਆ ਂਵੇਲਾ ਂਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੋਟੇ ਜੰਗਲ
ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੇ ਹੋਰ ਟਕੁਿੜਆ ਂਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਨੂੰ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਗ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਾੜ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੈਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਆਗਂਾ!” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ 7 “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ
ਕੁਝ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਿਨਕਲਣ, ਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਅੱਗ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੂੰ
ਜਾਣ ਲਵੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ ਂਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਸਜ਼ਾ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 8 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ।” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾਂ
ਬਾਬਤ ਦੱਸ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। 3 ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ

ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਿਦਤਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਤੂੰ ਕਾਨਾਨ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਂਸੀ। ਤੇਰਾ
ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਅਮੂਰੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਿਹੱਤੀ ਸੀ। 4 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ
ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਓੱਥੇ ਤੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਦੀ ਨੜ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਨਮਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਆ ਅਤੇ ਨੁਹਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਲਪੇਿਟਆ। 5 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਕਲਾ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

6 “‘ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਿਘਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓੱਥੇ ਿਪਆ ਂਅਤੇ ਲਹੂ
ਿਵੱਚ ਲੱਤਾ ਂਮਾਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਤੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਬਪਬ ਸੈਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ,
“ਿਜਉਂ!” 7 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਾਗਂ ਵੱਧਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ
ਵੱਿਧਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੁਿਟਆਰ ਬਣ ਗਈ: ਤੇਰੀ ਮਹਾਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰੀਆਂ
ਛਾਤੀਆ ਂਭਰ ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਵਾਲ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੰਗੀ
ਅਤੇ ਿਨਰਬਸਤਰ ਸੀ। 8 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਿਪਆਰ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ
ਨੰਗੇਜ਼ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ।’” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨੇ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ 9 “‘ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਹਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਸਾਫ਼
ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪੰਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਆ। 10 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਨਰਮ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਪਟਕਾ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ
ਸੱਕਾਰਫ਼ ਿਦੱਤਾ। 11 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਹਣੇ ਿਦੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਿਵੱਚ
ਕਂਗਣ ਪਾਏ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। 12 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੱਬ ਲੈ ਕੇ
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ਿਦੱਤੀ, ਕੁਝ ਵਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤਾਜ ਿਦੱਤਾ। 13 ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਗਿਹਿਣਆ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਲਨਨ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪਿੜਆਂ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕੱਢਾਈ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ
ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ!
14 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਾਰਣ ਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਿਜਹੜਾ
ਗੌਰਵ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਇਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨੰੀ ਿਪਆਰੀ ਬਣਾਇਆ।’” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੀ ਤੇਰੇ
ਪਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਦਂੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ
ਵੇਸਵਾ ਵਾਲਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ!
16 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਨਾ ਸਥਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਸ਼ਂਗਾਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਥਾਨਾ ਂਉੱਤੇ ਵੇਸਵਾ ਵਾਲਾ ਿਵਹਾਰ
ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ। 17 ਫ਼ੇਰ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਗਿਹਣੇ ਲਾਹ ਿਦੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੂੰ
ਉਸ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ।
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਵੇਸਵਾ ਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। 18 ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ
ਕੱਪੜੇ ਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਲਈ ਵਸਤਰ ਬਣਾਏ। ਤੂੰ ਉਹ ਅਤਰ ਅਤੇ ਧੂਫ਼ ਲਈ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 19 ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਸ਼ਿਹਦ ਅਤੇ ਤੇਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ
ਿਦੱਤਾ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮੱਠੀ ਸੁਗੰਧ
ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਵੇਸਵਾ ਵਾਲਾ ਿਵਹਾਰ
ਕੀਤਾ!” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਧੀਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਿਦੱਤੀ। ਕੀ ਤੇਰੀ ਵੇਸਵਾਈ ਦਾ ਵਜਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ। 21 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਜਬਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਗਨੀ ਰਾਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਿਦੱਤਾ। 22 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਰੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਸੀ ਤੂੰ
ਨੰਗੀ ਸੈਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਲੱਤਾ ਂਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ।

23 “ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਬਦੀਆ ਂਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, … ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ!” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ 24 “ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਬਾਦ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਣ ਲਈ ਉਹ ਿਟੱਲਾ
ਉਸਾਿਰਆ। ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਦੀ ਹਰ ਨੁਕਰ
ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ। 25 ਤੂੰ ਓਹੋ ਿਜਹੇ ਿਟੱਲੇ ਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ
ਬਣਾਏ। ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਿਲਆ। ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ
ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘੱਗਰੀ ਚੁੱਕ
ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਦੇਖ ਸੱਕਣ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਲਈ
ਵੇਸਵਾ ਵਰਗੀ ਸੈਂ। 26 ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਕੋਲ,
ਿਜਸਦਾ ਿਲੰਗ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ
ਵਾਰੀ ਭੋਗ ਕੀਤਾ। 27 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ
ਿਹੱਸਾ (ਜ਼ਮੀਨ) ਖੋਹ ਿਲਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੀਆ ਂਧੀਆਂ
(ਸ਼ਿਹਰਾ)ਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੰਿਦਆਂ
ਕਾਿਰਆ ਂਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। 28 ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆ ਂਨਾਲ ਜਾਕੇ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ
ਰੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 29 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕਾਨਾਨ ਵੱਲ
ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਬਾਬਲ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 30 ਤੂੰ
ਇਨੰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂ(ਦੇਸਾ)ਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ਤੂੰ
ਿਕਸੇ ਧੌਁਸ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੇਸਵਾ ਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਤੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਵੇਸਵਾ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ
ਆਪਣੀਆ ਂਖਾਇਆ ਂਹਰ ਸੜਕ ਦੀ ਨੁਕਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸਨਾ ਸਥਾਨ ਉਸਾਰੇ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਭੋਗ
ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਵੇਸਵਾ ਵਾਗਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। 32 ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰੀ
ਔਰਤ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਜਨਬੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਂ। 33

ਬਹੁਤੀਆ ਂਵੇਸਵਾਵਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾ ਂਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪੈਸੇ ਿਦੱਤੇ। ਤੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ

ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਕੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਿਦੱਤੇ। 34 ਤੂੰ ਤਾਂ
ਬਹੁਤੀਆ ਂਵੇਸਵਾਵਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈਂ। ਵੱਧੇਰੇ ਵੇਸਵਾਵਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੈਸੇ
ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ
ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਿਦੰਦੀ ਹੈਂ।”

35 ਹੇ ਵੇਸਵਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ। 36 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: “ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਭੋਗ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਖੂਨ
ਡੋਿਲ੍ਹਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਲਈ ਸੁਗਾਤ ਸੀ। 37 ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਿਦਖਾਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨੰਿਗਆ ਂਦੇਖਣਗੇ। 38

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ ਜੋ ਕਤਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੋ ਿਵਭਚਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇਂਗੀ ਿਜਵੇਂ
ਕੋਈ ਕੋ੍ਰਧੀ ਅਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਪਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 39 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੇਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਉਪਾਸਨਾ
ਸਥਾਨਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਗਿਹਣੇ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨੰਗੀ ਬੁਚ੍ਚੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਸੀ। 40 ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ
ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 41 ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਣਗੇ ਿਕ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਦੇਖ ਸੱਕਣ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣੋ
ਰੋਕ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੋ ਹਟਾ ਿਦਆਗਂਾ। 42 ਫ਼ੇਰ
ਮੈਂ ਕਿਹਰਵਾਨ ਅਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ। 43 ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਕਉਂ
ਵਾਪਰਨਗੀਆ?ਂ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆਂ
ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾ ਂਹੋਰ ਵੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਿਵਉਂਤੀਆ ਂਸਨ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

44 “ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ
ਆਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ‘ਿਜਹੀ ਮਾ ਂਤੇਹੀ ਧੀ।’
45 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੀ ਧੀ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਕੋਈ
ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਹੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਆਪਣੇ
ਮਾਿਪਆ ਂਵਰਗੀਆ ਂਹੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾ ਂਿਹੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਅਮੂਰੀ ਸੀ।
46 ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਾਮਿਰਯਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆਂ
(ਕਸਿਬਆ)ਂ ਸੰਗ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਦੂਮ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੱਖਣ
ਵੱਲ ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂ(ਕਸਿਬਆ)ਂ ਸੰਗ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 47 ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਰਗੀਆਂ
ਹੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਮਾੜੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆ!ਂ 48 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਜੀਿਵਤ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੇ
ਉਨੀਆ ਂਮਾੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜੋ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆ ਂਧੀਆ ਂਨੇ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ।”

49 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਧੀਆਂ
ਗੁਮਾਨੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਿਵਹਲਾ ਸਮਾਂ
ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
50 ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਇਨੰੀਆ ਂਗੁਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈਆ ਂਸਨ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆ ਂਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ।”

51 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਤੂੰ ਸਾਮਰੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਧੇਰੇ ਿਭਆਨਕ
ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ! ਤੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਭੈਣਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।
ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ।
52 ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਸਹਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ
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ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀਆ ਂਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆ ਂਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

53 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਕਸਿਬਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਦੁਾਅਲੇ ਦੇ ਸਮਾਰੀਆ ਂਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ (ਯਰੂਸ਼ਲਮ,) ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਪਰ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਉਸਾਰਾਗਂਾ। ਅਤੇ (ਯਰੂਸ਼ਲਮ,) ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੇਰ
ਉਸਾਰਾਗਂਾ। 54 ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਤੇਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ
ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। 55 ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆ ਂਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਉਸਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾ,ਂ ਸਾਮਰੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾ ਂਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਉਸਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ।”

56 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਗੁਮਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ
ਸਦੂਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। 57

ਅਿਜਹਾ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਤੇਰੇ ਗਵਾਢਂੀ
ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਨਗਰ
ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। 58 ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਭਆਨਕ ਕਾਿਰਆਂ
ਲਈ ਅਵੱਸ਼ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

59 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਓਹੋ ਿਜਹਾ
ਿਵਹਾਰ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 60

ਪਰ ਮੈਂ ਓਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਅਸੀਂ ਓਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸੈਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਰਹੇਗਾ! 61 ਮੈਂ ਤੇਰੀਆ ਂਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਤੇਰੀਆ ਂਧੀਆ ਂਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। 62 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੁਨਰ-ਸਬਾਪਤ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂਗੀ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾ।ਂ 63 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਾਗਂਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗੀ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਤੋਂ ਇਨੰੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਂਗੀ ਿਕ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਆਖ ਸੱਕੇਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰਾਗਂਾ। ਤੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗੀ!” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਸੁਣਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਛ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਹੈ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖ:

“ֹ‘ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੰਭਾ ਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ (ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ) ਲਬਾਨੋਨ ਅੰਦਰ
ਆਇਆ।

ਬਾਜ਼ ਦਤ ਝਂਭ ਿਤਤਰੇ ਿਬਤਰੇ ਸਨ ਉਹ ਲਬਾਨੋਨ ਨੂੰ ਅਇਆ ਅਤੇ ਿਦਆਰ
ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਿਟਕ ਿਗਆ।

4 ਬਾਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਿਦਆਰ ਦੇ ਰੁੱਖ (ਲਬਾਨੋਨ) ਦੀ ਿਸਖਰ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨਾਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ।

ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ।
5 ਫ਼ੇਰ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਾਨਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੀਜ਼ (ਲੋਕ) ਲੇ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਬੀਜ਼ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀ

ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਬੀਜ਼ ਿਦੱਤਾ।
6 ਬੀਜ ਉੱਗੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਬਣ ਗਏ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਵੇਲ ਸੀ।

ਇਹ ਉੱਚੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਵੇਲ ਦੇ ਤਣੇ ਉੱਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ
ਵੇਲਾ ਂਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆ ਂਵੱਧ ਗਈਆ।ਂ

7 ਫ਼ੇਰ ਵਿਡਆ ਂਖੰਭਾ ਂਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਜ਼ ਨੇ, ਵੇਲ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ।
ਬਾਜ਼ ਦੇ ਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਨ।

ਵੇਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਨਵਾ ਂਬਾਜ਼ ਉਸਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰੇ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵੱਧਾਈਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਜਢ਼ਾ ਂਇਸ ਬਾਜ਼ ਵੱਲ।

ਉਸਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਇਸ ਬਾਜ਼ ਵੱਲ ਫ਼ੈਲ ਗਈਆ।ਂ

ਟਾਹਣੀਆ ਂਉੱਗ ਕੇ ਉਸ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਬੀਿਜਆ ਗੀਆ ਂਸੀ।

ਵੇਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਨਵਾ ਂਬਾਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ।
8 ਵੇਲ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਉਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਚੋਖੇ ਪਾਣੀ ਕੰਢੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸਨੇ ਟਾਹਣੀਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਬਣ ਸੱਕਦੀ ਸੀ ।”

9 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ
“ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪੌਦਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ! ਨਵਾ ਂਬਾਜ਼ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ।

ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਪੌਦੇ ਦੀਆ ਂਜਢ਼ਾ ਂਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫ਼ੇਰ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਗੇ।
ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਢ਼ੋਁ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੱਥਾ ਂਦੀ
ਜਾ ਂਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
10 ਕੀ ਉੱਗੇਗਾ ਪੌਦਾ ਓੱਥੇ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ?
ਨਹੀਂ! ਗਰਮ ਹਵਾ ਵਗੇਗੀ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਓੱਥੇ ਹੀ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।”
11 ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 12 “ਇਸ

ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਾਓ-ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਦਂੇ
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸ: ਪਿਹਲਾ ਬਾਜ਼ (ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਹੈ) ਬਾਬਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੂੰ
ਫ਼ੜ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ ਲੈ ਆਇਆ। 13 ਫ਼ੇਰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦੱਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਨਵਾ ਂਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ। 14 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਹੋ
ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਿਜਹੜਾ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ
ਰਾਜੇ ਨੇ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ। ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋਿੜਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਖਆਲ ਹੈ
ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਨਵਾ ਂਰਾਜਾ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ
ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਇਨੰੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੱਕੇ ਅਤੇ
ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸੱਕੇ?”

16 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖ ਕੇ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਨਵਾ ਂਰਾਜਾ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ!
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ
ਨੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਣਿਡੱਠ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 17 ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਪਰ ਿਮਸਰ
ਦੀ ਮਹਾਸਂ਼ਕਤੀ ਵੀ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗੀ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ
ਕਚ੍ਚੀਆ ਂ(ਿਮੱਟੀ ਦੀਆ)ਂ ਸੜਕਾ ਂਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾਂ
ਉਸਾਰੇਗੀ, ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ। 18 ਪਰ
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਚਕੇ ਿਨਕਲ ਸੱਕੇਗਾ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਁ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋਿੜਆ।” 19 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:
“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਿਦਆਗਂਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਚੇਤਾਵਨੀਆ ਂਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋਿੜਆ। 20 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਛਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 21 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਸੈਿਨਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚੇ ਹੋਇਆ ਂਨੂੰ
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ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਹਨ।”

22 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ:ਂ
“ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਿਦਆਰ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਲਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟਾਹਣੀ ਲਵਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਬੀਜਾਗਂਾ।

23 ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਬੀਜਾਗਂਾ।
ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਵੱਧਕੇ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਉੱਗਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਫ਼ਲ।
ਇਹ ਿਦਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੰਛੀ ਬੈਠਣਗੇ।
ਬਹੁਤ ਪੰਛੀ ਇਸ ਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਦੀ ਛਾ ਂਅੰਦਰ ਰਿਹਣਗੇ।

24 “ਫ਼ੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰਨਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਿਕ
ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਣ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਧਣ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਹਰੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਕੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ
ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਅਵੱਸ਼ ਮੈਂ ਓਹੀ ਕਰਾਗਂਾ।”

ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ
ਹੋ:

‘ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਖਾਧੇ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ,
ਪਰ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਆਇਆ ਖੱਟਾ ਸੁਆਦ।’”
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। 3 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਇਹ ਆਖਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ। 4 ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਾਗਂਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਪਾ
ਹੈ ਜਾ ਂਬੱਚਾ। ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਹੀ ਮਰੇਗਾ!

5 “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਜੀਵੇਗਾ! ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਕੇ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6 ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਪਰਬਤਾ ਂਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ
ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 7 ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ
ਉੱਠਾਦਂਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼
ਗਿਹਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਧਾਰ
ਚੁਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਉਹ ਗਿਹਣੇ ਧਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਕ
ਬੰਦਾ ਭੁੱਿਖਆ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜਵਂਦਾ ਂਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 8 ਜੇ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਨੇਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੂਦ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦਾ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 9 ਉਹ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਨਆਇਂਆ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਿਸੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੀਵੇਗਾ।

10 “ਪਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ
ਿਜਹੜਾ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਚੁਰਾਦਂਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। 11 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਜਾਦਂਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਮਾੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
12 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਿਨਆਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ
ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਮਾਨਤੀ
ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾਂ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 13 ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ

ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਉਸ ਉਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਮੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਸਨ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

14 “ਹੁਣ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਮੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਵਾਗਂ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਬੇਲਾਗ ਹੋਕੇ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15 ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਝੂਠੇ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਵਾਢਂੀ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 16 ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ
ਉੱਠਾਦਂਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਨਤ
ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਅਮਾਨਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਿਖਆ ਂਨੂੰ
ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜਵਂਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਪੜੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 17 ਉਹ ਗਰੀਬ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ
ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ! ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾ
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਮਾਿਰਆ
ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ! ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵੇਗਾ। 18 ਿਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾ ਂਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ
ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ! ਉਹ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ।

19 “ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ‘ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ?’ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪੁੱਤਰ ਬੇਲਾਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਸਨ! ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ! 20 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ! ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ। ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਕੀ ਿਸਰਫ਼
ਓਸੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ।

21 “ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਉਹ ਜੀਵੇਗਾ, ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਕਰਨੋ ਹਟ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ
ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। 22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਸਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ! ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ
ਜੀਵੇਗਾ!”

23 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਰਨ।
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਿਜਉਂ ਸੱਕਣ!

24 “ਹੁਣ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਿਭਆਨਕ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ,
(ਉਹ ਮੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾ ਂਤਬਦੀਲ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਜਉਂ ਸੱਕਦਾ ਹੈ!)
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਗੱਲ
ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਮਰੇਗਾ।”

25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਖੋ, ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਿਨਆਈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ!’ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਸੁਣ। ਮੈਂ ਿਨਆਈ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਿਨਆਈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ! 26 ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਕਰਕੇ ਅਵੱਸ਼ ਮਰੇਗਾ।
27 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਬਦਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਬਣ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ! 28 ਉਸ ਬੰਦੇ
ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ
ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ! ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ!”
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29 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਹੈ! ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਨਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ!”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਨਰਪੱਖ ਹਾ!ਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਿਨਰਪੱਖ ਨਹੀਂ
ਹੋ! 30 ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਿਨਆ ਂਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ
ਅਮਲਾ ਂਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਗਾ!” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆ।ਂ “ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਓ! ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ
ਿਦਓ! ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਧਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ। 31 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਖਿਹੜਾ ਛੁਡਾ ਲਵੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਂ। ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦਓ! ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਲਈ ਮੌਤ ਿਕਉਂ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੋਂ? 32 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ! ਮੇਰੇ ਵੱਲ
ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਵੋ ਅਤੇ ਜੀਵੋ!” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਬਾਰੇ
ਇਹ ਸੋਗੀ ਗੀਤ ਅਵੱਸ਼ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2 “‘ਤੁਹਾਡੀ ਮਾ ਂਉਸ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਰਗੀ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਸ਼ੇਰਾ ਂਨਾਲ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰਾ ਂਨਾਲ ਲੇਟਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾ ਂਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।

3 ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖ ਿਲਆ ਹੈ
ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾ ਿਲਆ।

4 “‘ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਦਹਾੜ ਸੁਣੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜ ਿਲਅ!

ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਲਗਾਮਾ ਂਪਾ ਿਦੱਤੀਆ,ਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ।

5 “‘ਮਾ ਂਸ਼ੇਰਨੀਨੇ ਆਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਲਆਦਂਾ।
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ।

6 ਉਹ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਫ਼ੜਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰਾ ਂਨਾਲ ਿਗਆ।
ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਿਗਆ!

ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖ ਿਲਆ।
ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਖਾ ਿਲਆ।

7 ਉਸ ਨੇ ਮਿਹਲਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੇ।

ਉਸ ਦੇਸ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨੰਾ ਭੈਭੀਤ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਉਸਦੀ ਦਹਾੜ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।

8 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਿਵਛਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸਾ ਿਲਆ।

9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਮਾ ਂਪਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਾ ਿਲਆ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਦਹਾੜ ਨਹੀਂ ਸੁਣ

ਸੱਕਦੇ।
10 “‘ਮਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਲਾਈ ਹੋਈ
ਇੱਕ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਵਰਗੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਿਮਿਲਆ,
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੇਲਾ ਂਉਗਾ ਲਈਆ।ਂ

11 ਫ਼ੇਰ ਉਗਾ ਲਈਆ ਂਉਸੇ ਲੰਮੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ
ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਵਾਗਂ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ-ਦੰਡ ਵਾਗਂ।

ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਵੇਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਨ ਟਾਹਣੀਆਂ
ਉਸਦੀਆ ਂਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਦੀਆ ਂਹੋਈਆ।ਂ

12 ਪਰ ਪੁੱਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਵੇਲ ਉਹ ਜਢ਼ਾ ਂਤੋਂ,
ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਧਰਤ ਉੱਤੇ।

ਗਰਮ ਹਵਾ ਵਗੀ ਪੁਰੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤੇ ਫ਼ਲ ਉਸਦੇ।
ਟੁੱਟ ਗਈਆ ਂਮਜ਼ਬੂਤ ਟਾਹਣੀਆ।ਂ

ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਉਹ ਅੱਗ ਅੰਦਰ।
13 “‘ਹੁਣ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੇਲ ਉਹ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ।
ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਿਪਆਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ।

14 ਅਗ੍ਗ ਲਗੀ ਵੱਡੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਸਾੜਦੀ ਹੋਈ ਉਸਦੀਆ ਂਵੇਲਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਲਾ ਂਨੂੰ।

ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓੱਥੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੋਟੀ ਕੋਈ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓੱਥੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ-ਦੰਡ ਕੋਈ।’

ਇਹ ਸੋਗੀ ਗੀਤ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸੋਗੀ ਗੀਤ ਵਾਗਂ ਹੀ
ਗਾਇਆ ਿਗਆ।”

ਇੱਕ ਿਦਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋ
ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਏ। ਇਹ ਦੇਸ ਿਨਕਾਲੇ ਦੇ 7ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ 5ਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ (ਅਗਸਤ) ਦਾ 10ਵਾ ਂਿਦਨ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਬੈਠ ਗਏ।
2 ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 3 “ਆਦਮੀ ਦੇ

ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ? ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ’ 4 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੋਂਗੇ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਚੁਿਣਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਕੱ◌ਬੂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ” 6 ਉਸ ਿਦਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ
ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸੀ!

7 “‘ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਭਆਨਕ
ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾ ਂਸੁੱਟ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ
ਮੂਰਤੀਆ ਂਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਨਾ ਹੋਣ। “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ” 8

ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਭਆਨਕ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਿਟਆ। ਉੱਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ) ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ-ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਦੱਤੀ। 9 ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਜਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ-ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਇਸਰਾਏਲੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 10 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ
ਕੀਤੀ। 11 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਨੂੰਨ ਿਦੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਦੱਸ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਬਧੀਆ ਂਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ। 12 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸ ਿਦਨਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਸ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਖਾਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਸ ਬਣਾ
ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ

13 “‘ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ
ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਂਨੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ
ਜੀਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਖਾਸ ਿਦਨਾ ਂਨਾਲ ਇਝੰ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ-ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਦੱਤੀ। 14 ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਰਬਾਦ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਉਂਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ
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ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਬਾਹ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 15 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ
ਧਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾ ਂਨਾਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸੀ!

16 “‘ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ
ਖਾਸ ਿਦਨਾ ਂਨਾਲ ਇਝੰ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲ ਬੁੱਤਾ ਂਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 17 ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। 18 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨਾਲ
ਨਾਪਾਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ
ਮੰਨਣਾ, 19 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ।
ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ 20 ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖਾਸ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆ ਂਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ”

21 “‘ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੀਆ ਂਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ
ਚੰਗੇ ਕਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਜੀਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਵਾਇਆ। 22 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਰੋਕ ਿਲਆ। ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਂਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ
ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾ ਂਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 23 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਾ ਂਕੌਮਾ ਂਅੰਦਰ
ਿਖਡਾਉਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਭੇਜਣ
ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ।

24 “‘ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ
ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ
ਖਾਸ ਿਦਨਾ ਂਨਾਲ ਇਝੰ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 25 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਕਨੂੰਨ ਿਦੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹੇ
ਆਦੇਸ ਿਦੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 26 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਸੁਗਾਤਾ ਂਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਬਲੀ
ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ’ 27 ਇਸ ਲਈ
ਹੁਣ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦੱਸ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਬਣਾਈਆ।ਂ 28 ਪਰ ਮੈਂ
ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਲਆਦਂਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਅਤੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾਂ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਅਤੇ ਕੋ੍ਰਧ ਿਦਵਾਉਣ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਅਿਜਹੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਿਮੱਠੀ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵੀ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 29 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ
ਉਹ ਉੱਚੀ ਥਾ ਂਹਾਲੇ ਵੀ ਓੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।’”

30 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦੱਸ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ

ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਕੇ ਨਾਪਾਕ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 31

ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਿਦਆਂ
ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣ ਦੇਵਾ?ਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਸਾਖੀ ਰੱਖਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ
ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਿਦਆਗਂਾ! 32 ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ
ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ!’”

33 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਗਂ ਰਾਜ ਕਰਾਗਂਾ। ਪਰ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਕਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ! 34 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਲੈ ਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਿਖੰਡਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸਾ ਂਤੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਪਰ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਉੱਠਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ। 35 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਜਾਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਥਾ ਂਅਿਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਹੋਰ
ਕੌਮਾ ਂਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਅਸੀਂ ਆਮ੍ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਕਰਾਗਂ। 36 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਨਆ ਂਕਰਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਬਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਾਰੂਬਲ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

37 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਵਜੋਂ ਿਨਆ ਂਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। 38 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

39 ਹੁਣ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ
ਹੈ, “ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਕਰਨ ਿਦਓ ਉਪਾਸਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ। ਪਰ ਬਾਦ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ! ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਵੱਧੇਰੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ! ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ
ਰਹੋਁਗੇ।”

40 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਵੱਲ
ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਵੱਲ-ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਲਈ। ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹੀ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ
ਲਈ ਆ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲੈ ਕੇ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਸੁਗ਼ਾਤਾ ਂਮੇਰੇ ਲਈ ਓਸੇ ਥਾ ਂਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 41

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਦੀ ਿਮੱਠੀ ਸੁਗੰਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ
ਵਾਪਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾਂ
ਅੰਦਰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜਕੇ
ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਲਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਇਸ ਨੂੰ
ਦੇਖਣਗੀਆ।ਂ 42 ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਗੱਲ
ਤੁਸੀਂ ਓਦੋਁ ਜਾਣੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਇਹ ਓਹੀ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਂ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 43 ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪਾਕ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਬਦ-ਗੱਲਾ ਂਕਾਰਣ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਂਗੇ। 44 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਾਰਣ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
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ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

45 ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 46

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਵੱਲ। ਦੱਖਣ ਦੇ
ਜੰਗਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ। 47 ਦੱਖਣ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਖ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
ਸੁਣੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ:ਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ
ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ ਅੱਗ ਹਰ ਹਰੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ
ਦੇਵੇਗੀ। ਬਲਦੀ ਲਾਟ ਬੁਝੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਤੀਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ। 48 ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ,
ਯਹੋਵਾਹ, ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝੇਗੀ ਨਹੀਂ।’”

49 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ! ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖਾ,ਂ ਤਾ ਂਲੋਕ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਕਹਾਣੀਆ ਂਸੁਣਾ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਰੇਗੀ!”

ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, 2 “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ। 3 ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਖ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ:ਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ!ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ
ਲਵਾਗਂਾ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚਲਁੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦਆਗਂਾ-ਚੰਗੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਵੀ! 4 ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾ
ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵਰਤਾਗਂਾ। 5 ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਫ਼ੇਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।’”

6 ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਿਦਲ ਵਾਲੇ
ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਬੰਦੇ ਵਾਗਂ ਆਵਾਜ਼ਾ ਂਕੱਢ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ।
7 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ‘ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਗੀ ਆਵਾਜ਼ਾ ਂਿਕਉਂ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?’ ਤਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਉਸ ਉਦਾਸ ਖਬਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਜਹੜੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਿਹਰਦਾ ਡਰ ਨਾਲ ਿਪਘਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਗਂ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ।’ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ!ਂ”
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਤਲਵਾਰ ਿਤਆਰ ਹੈ

8 ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 9 “ਆਦਮੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
“‘ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ।
ਅਤੇ ਚਮਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਲਵਾਰ।

10 ਿਤੱਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ।
ਚਮਕਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਿਲਸ਼ਕ ਵਾਗਂ।

ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਭੱਜ ਿਗਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਸੋਟੀ ਕੋਲੋਂ ਿਜਹੜੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਣ ਲਈ।

ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ।
11 ਇਸ ਲਈ ਿਲਸ਼ਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਲਵਾਰ।
ਵਰਤੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ।

ਿਤੱਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਲਸ਼ਕਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਲਵਾਰ।
ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਤਲ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ।
12 “‘ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੀਕਾ ਂਮਾਰ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ! ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੇਰੇ

ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ!
ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਾਕਮਾ ਂਨੇ ਜੰਗ ਚਾਹੀ ਸੀ-ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ
ਤਲਵਾਰ ਆਵੇਗੀ! ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇ ਹੱਥ ਪੱਟਾ ਂਉੱਤੇ ਮਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਕੱਢ! 13 ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਿਸਰਫ਼
ਇਮਿਤਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਤਾ ਂਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾ,ਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ।’” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆ।ਂ

14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰ
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ।

ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਆਉਣ ਿਦਓ, ਹਾ ਂਿਤੰਨ ਵਾਰੀ!
ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ।

ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਿਭਆਨਕ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ!
ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਰ ਦੇਵੇਗੀ।

15 ਿਪਘਲ ਜਾਣਗੇ ਿਦਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਡਰ ਨਾਲ।
ਅਤੇ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ।

ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਲਵਾਰ,
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਉੱਤੇ।

ਹਾ,ਂ ਿਲਸ਼ਕੇਗੀ ਤਲਵਾਰ ਿਬਜਲੀ ਵਾਗਂੂ।
ਿਲਸ਼ਕਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ!

16 ਹੇ ਤਲਵਾਰ, ਿਤੱਖੀ ਹੋ ਜਾ!
ਚੀਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ।

ਚੀਰ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਵੱਲ, ਚੀਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ।
ਹਰ ਓਸ ਥਾ ਂਪਹੁੰਚ ਿਜੱਥੇ ਧਾਰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ!

17 “ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਾਗਂਾ ਤਾੜੀ।
ਅਤੇ ਹਟ ਜਾਵਾਗਂਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਦਰਸਾਉਣੋ।

ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ, ਬੋਿਲਆ ਹਾ!ਂ”

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ

18 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 19

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਉਲੀਕੋ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਤਲਵਾਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸੱਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼
(ਬਾਬਲ) ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। 20 ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ ਿਕ
ਤਲਵਾਰ ਿਕਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੜਕ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਸ਼ਿਹਰ ਰੱਬਾਹ
ਨੂੰ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਕਲ੍ਹੇ ਬੰਦ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ! 21 ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ
ਿਵਉਂਤ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਦੋ ਸੜਕਾ ਂਪਾਟਦੀਆ ਂਨੇ। ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਸਂਕੇਤਾ ਂ(ਜਾਦੂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ
ਕੁਝ ਤੀਰ ਮਾਰੇ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਬੁੱਤਾ ਂਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਿਜਗਰ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ।

22 “ਸੰਕੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਦੀ ਸੜਕ ਫ਼ੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸਦੇ
ਹਨ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ ਸੜਕ ਨੂੰ! ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀਆ ਂਭਾਰੀਆ ਂਸ਼ਤੀਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ
ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰਨਗੇ। ਉਹ ਕੰਧਾ ਂਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਮੱਟੀ
ਦੀ ਢਲਵਾਨ ਬਨਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਦੇ
ਮੁਨਾਰੇ ਬਨਾਉਣਗੇ। 23 ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਅਰਬ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ! ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ
ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

24 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜ
ਲਵੇਗਾ। 25 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਦ ਆਗੂਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵੋਂਗੇ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਿਗਆ ਹੈ! ਅੰਤ ਆ ਿਗਆ ਹੈ!”

26 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਪਗੜੀ ਉਤਾਰ ਿਦਓ! ਤਾਜ
ਉਤਾਰ ਿਦਓ! ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਗੂ ਿਨਮਾਣੇ
ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 27 ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ
ਦੇਵਾਗਂਾ! ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਵਾ ਂਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੀਕ
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ਵਾਪਰੇਗੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ (ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ) ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

28 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖ, ‘ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
“‘ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ!
ਿਮਆਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਲਵਾਰ।
ਿਲਸ਼ਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਲਵਾਰ!

ਿਤਆਰ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਵਾਰ!
ਿਲਸ਼ਕਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਿਬਜਲੀ ਵਾਗਂਰਾ!ਂ

29 “‘ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹਨ।
ਜਾਦੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਹਾਡੀ।
ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ।

ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ।
ਬਣ ਜਾਵਣਗੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਰ।

ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੈ ਆ ਿਗਆ।
ਵਕਤ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਮੁਕਣ ਦਾ।

ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

30 “‘ਪਾ ਲਵੋ ਵਾਪਸ ਤਲਵਾਰ (ਬਾਬਲ) ਨੂੰ ਿਮਆਨ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਲ ਮੈਂ
ਤੇਰਾ ਿਨਆ ਂਓੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੂੰ
ਜੰਿਮਆ ਸੀ। 31 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹਾਗਂਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਤੈਨੂੰ
ਗਰਮ ਹਵਾ ਵਾਗਂ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। 32 ਤੂੰ ਅੱਗ
ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਵਗ ਜਾਵੇਗਾ-ਲੋਕ
ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ, ਬੋਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!’”

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਾਤਲਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਾਰੇ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਂਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ

ਦੱਸੇਁਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ? 3 ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਿਹਰ ਕਾਤਲਾ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ! ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁੱਤ
ਬਣਾਏ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ!

4 “‘ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ
ਬਣਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ
ਅੰਤ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਦੇਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਗੇ। 5 ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਹਾਸਾ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

6 “‘ਦੇਖੋ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਇਨੰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। 7

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅਜਨਬੀਆਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਬਾਵੇਂ ਯਤੀਮਾ ਂਅਤੇ ਿਵਧਵਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 8 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸ ਿਦਨਾ ਂਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਣ ਨਾ ਹੋਣ। 9 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਝੂਠ
ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੇਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ
ਪਹਾੜਾ ਂਉੱਤੇ ਜਾਦਂੇ ਨੇ (ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ (ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ) ਖਾਣ ਲਈ।

“‘ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। 10

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ। 11 ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਵਾਢਂੀ ਦੀ

ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ
ਹੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਧੀ-ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਨਾਲ-ਬਲਾਤਕਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 12 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਰਿਜ਼ਆ ਂਉੱਤੇ ਸੂਦ ਵਸੂਲ
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੋੜੇ ਿਜੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਵਾਢਂੀਆ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।’” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆ।ਂ

13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “‘ਹੁਣ ਦੇਖ! ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੇਠਾਂ
ਮਾਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਗਂਾ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। 14 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣੋਂਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋਂਗੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਾਗਂਾ! ਨਹੀਂ! ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੋ ਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖੀਆ ਂਸੀ!
15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਿਖੰਡਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਅਸ਼ੁੱਧਤਾਵਾ ਂਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 16 ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੂੰ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋ
ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਰਿਦਆ ਂਦੇਖਣਗੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ’”

ਇਸਰਾਏਲ ਿਨਰਾਰਬਕ ਕੂੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ

17 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 18 “ਆਦਮੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਾਸਂੀ, ਲੋਹਾ, ਿਸੱਕਾ ਅਤੇ ਟੀਨ ਿਨਕੰਮੇ ਹਨ।
ਕਾਰੀਗਰ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਦਂੀ
ਿਪਘਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੌਮ ਉਸ ਿਨਕੰਮੇ ਕੂੜੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 19 ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਨਕੰਮੇ ਕੂੜੇ ਵਰਗੇ
ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ। 20

ਕਾਰੀਗਰ ਚਾਦਂੀ, ਕਾਸਂੀ, ਲੋਹੇ, ਿਸੱਕੇ ਅਤੇ ਟੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੂਕਾ ਂਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਧਾਤਾ ਂਿਪਘਲਣ
ਲਗਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਿਪਘਲਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਮੇਰਾ ਭਖਦਾ ਕਿਹਰ ਹੈ। 21 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫ਼ੂਕਾ ਂਮਾਰਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਪਘਲਣ ਲੱਗ ਪਵੋਂਗੇ। 22 ਚਾਦਂੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਿਪਘਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ (ਅਤੇ
ਕਾਰੀਗਰ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਿਨਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।) ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਪਘਲ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਢਾਲ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ।’”

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ

23 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 24 “ਆਦਮੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾ,ਂ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਬਾਿਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
25 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਬੀ ਮੰਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂ
ਹਨ-ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਿਗਆ ਂਦ੍ਦਹਾੜਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਖੋਹ ਲਈਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਾਰਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਿਵਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ।

26 “ਜਾਜਕ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ
ਮੇਰੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ-ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ
ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸ ਿਦਨਾ ਂਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ
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27 “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਬਿਘਆੜ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਗੂ ਿਸਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ
ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

28 “ਨਬੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ-ਉਹ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਾਰੀਗਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ।-ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਸੁਰਾਖਾ ਂਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਫ਼ੇਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਝੂਠ ਹੀ
ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ’ ਪਰ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ-ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ!

29 “ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉੱਠਾਦਂੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਂਗਿਤਆ ਂਦਾ
ਲਾਭ ਉੱਠਾਦਂੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ
ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ-ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਨਆਈਂ ਹਨ!

30 “ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ
ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਿਖਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੰਧਾ ਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੁਰਾਖਾ ਂਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ।
ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਿੜਆ! 31 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ
ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ-ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ! ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕਸੂਰ
ਹੈ!” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਮਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਾਰੇ ਇਹ
ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ। ਦੋ ਭੈਣਾ ਂਸਨ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਾ ਂਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਸਨ। 3

ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲੀ ਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਵੇਸਵਾਵਾ ਂਬਣ ਗਈਆ।ਂ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ, ਪਿਹਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਪਲ
ਛੂਹਣ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਜਵਾਨ ਛਾਤੀਆ ਂਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਿਦੱਤਾ। 4 ਵੱਡੀ
ਧੀ ਦਾ ਨਾ ਂਸੀ ਆਹਾਲਾਹ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾ ਂਵੀ ਆਹਾਲੀਬਾਹ। ਉਹ
ਭੈਣਾ ਂਮੇਰੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਬਣ ਗਈਆ।ਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਆਹਾਲਾਹ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਸਮਿਰਯਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ।

5 “ਫ਼ੇਰ ਆਹਾਲਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ-ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਵਾਗਂ ਰਿਹਣ
ਲਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਲਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ੂਰ੍ਰੀਆ ਂਦੇ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ 6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਨੀਲੀਆ ਂਵਰਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ
ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਘੋੜ-ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ। 7

ਆਹਾਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆ ਂਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਈ। 8 ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਮਸਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਿਮਸਰ ਦਾ ਉਸ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਿਮਸਰ ਉਸਦੀਆਂ
ਜਵਾਨ ਛਾਤੀਆ ਂਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਿਮਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ
ਿਪਆਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। 9 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆ ਂਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ! 10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੋਹ ਲੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

11 “ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਦੀਆਂ
ਦੇਖੀਆ।ਂ ਪਰ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ! ਉਹ
ਆਹਾਲਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਬੇਵਫ਼ਾ ਸੀ। 12 ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ
ਅਫ਼ਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਘੋੜ-ਸਵਾਰ ਿਸਪਾਹੀ
ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਸਨ। 13 ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ
ਦੋਵੇ ਔਰਤਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀਆ ਂਗਲਤੀਆ ਂਨਾਲ
ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਸਨ।

14 “ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ
ਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਉਕਰੀਆ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਤਸਵੀਰਾ ਂਦੇਖੀਆ।ਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਲਾਲ ਵਰਦੀਆ ਂਪਾਈ ਹੋਏ ਚਾਲਦੀ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸਨ। 15

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਕਮਰਾ ਂਦੁਆਲੇ ਪੇਟੀਆ ਂਬੱਧੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਤੇ ਲੰਮੀਆ ਂਪਗੜੀਆ ਂਪਿਹਨੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ
ਆਦਮੀ ਰਬਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਂਵਰਗੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। 16 ਿਜਉਂ ਹੀ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਚਾਲਡੀਨਾ ਂਕੋਲ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ। 17

ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਲ ਦੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸਦੀ ਸੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਿਤਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੰਾ ਨਾਪਾਕ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ!

18 “ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਨੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਬੇਵਫ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਨੇੰ ਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਗਨ ਸ਼ਰੀਰ ਵੇਖਣ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ-ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ
ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 19 ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ
ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸ਼ਕੀ ਚੇਤੇ ਆਈ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 20 ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਯਾਦ ਆਇਆ
ਿਜਸਦਾ ਿਲਂਗ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਵਾਗਂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸੀ।

21 “ਆਹਾਲੀਬਾਹ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਲਈ ਤਰਸ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ
ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਨਪਲ ਛੂਹੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਫ਼ੜੀਆ ਂਸਨ। 22 ਇਸ ਲਈ
ਆਹਾਲੀਬਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨਾਲ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। 23 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ
ਤੋਂ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਦੀਆ ਂਨੂੰ। ਮੈਂ ਿਫਕੋਦ, ਸ਼ੋਆ ਅਤੇ ਕੋਅ ਦੇ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸ਼ੂਰ੍ਰੀਆ ਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ
ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ, ਰਬਵਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆਂ
ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਨ। 24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਭੀੜ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆ ਂਅਤੇ ਰਬਾ ਂਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਉਹ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨੇਜ਼ੇ, ਢਾਲਾ ਂਅਤੇ
ਟੋਪ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਓਹੋ ਕੁਝ
ਦੱਸਾਗਂਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਣਗੇ। 25 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਖਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਿਕੰਨਾ ਈਰਖਾਲੂ ਹਾ ਂਮੈਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ
ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਕੰਨ ਕੱਟ
ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੱਿਚਆ ਂਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ
ਦੇਣਗੇ। 26 ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਿਹਣੇ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। 27 ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਿਮਸਰ ਨਾਲਜ਼ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆ ਂਨੂੰ ਭਂਗ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਲਁੇਗੀ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।’”

28 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। 29 ਉਹ ਤੈਨੂੰ
ਿਦਖਾ ਦੇਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਿਜਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਿਨਰਬਸਤਰ
ਅਤੇ ਨਂਿਗਆ ਂਕਰ ਛੱਡਣਗੇ! ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ
ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦ ਸੁਪਨੇ ਲੇ
ਸਨ। 30 ਇਹ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਬੁੱਤਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 31 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਲਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਿਵਆ। ਤੂੰ ਖੁਦ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਿਪਆਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਫੜ ਿਲਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਖੁਦ ਬਣੀ।” 32 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਤੂੰ ਪੀਵੇਂਗੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਦਾ ਿਪਆਲਾ।
ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਿਪਆਲਾ ਜ਼ਿਹਰ ਦਾ।

ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜ਼ਿਹਰ ਬਹੁਤ।
ਹੱਸਣਗੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਡਾਉਣਗੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇਰਾ।

33 ਲੜਖੜ੍ਹਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਵਾਗਂ।
ਚਕਰਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਿਸਰ ਤੇਰਾ।

ਇਹ ਹੈ ਿਪਆਲਾ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ।
ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਿਪਆਲੇ ਵਰਗਾ ਪੀਤਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ।
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34 ਪੀਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਹਰ ਉਸ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚੋਂ।
ਪੀਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬੂਂਦ ਤੀਕ।

ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਿਪਆਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ!
ਅਤੇ ਨੋਚੇਁਗੀ ਤੂੰ ਛਾਤੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਦਰਦ ਿਵੱਚ।

ਵਾਪਰੇਗਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ।
ਅਤੇ ਆਖੀਆ ਂਸਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ।ਂ
35 “ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ,ਂ ‘ਯਰੂਸ਼ਲਮ

ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾ ਂਅਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਪੱਛਾਹਂ। ਇਸ ਲਈ
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ਵਾਗਂ ਰਿਹਣ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਪਿਨਆ ਂਲਈ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।’”

ਆਹਾਲਾਹ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਨਆਂ

36 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ
ਆਹਾਲਾਹ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਂਗਾ? ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। 37 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਵਭਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਦਕਾਰਾ ਂਵਾਗਂ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ-
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ
ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। 38 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ
ਆਰਾਮ ਦੇ ਖਾਸ ਿਦਨਾ ਂਨਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾ ਂਨਾਲ ਇਝੰ ਵਰਤਾਵਾ
ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਾ ਹੋਣ। 39 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਲਈ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ।

40 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੂਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸਵਾਹਕ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਰੰਗੀਆ,ਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਗਿਹਣੇ ਪਾ ਲੇ। 41 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆ ਂਿਜਸਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਧੂਫ਼ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।

42 “ਯਰੂਸਲਮ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲਗਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ
ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਂਗਣ
ਅਤੇ ਤਾਜ ਿਦੱਤੇ। 43 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਆਪਣੀ
ਬਦਕਾਰੀ ਕਾਰਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਕੀ ਉਹ ਉਸ
ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ?’ 44 ਪਰ ਉਹ ਉਸ
ਕੋਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਦਂੇ ਰਹੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਵੇਸਵਾ ਕੋਲ ਜਾਦਂੇ ਹੋਣ। ਹਾ,ਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬਦ ਔਰਤਾ,ਂ ਆਹਾਲਾਹ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਦਂੇ ਰਹੇ।

45 “ਪਰ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਵਜੋਂ ਿਨਆ ਂਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਬਾਰੇ ਿਵਭਚਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆ ਂਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨਗੇ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਆਹਾਲਾਹ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰਂਗੇ ਹੋਏ ਹਨ!”

46 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ,ਂ “ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰੋ।
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਹਾਲਾਹ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਿਦਓ।
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇਹ ਭੀੜ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਵੇਗੀ। 47 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਭੀੜ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਵੇਗੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਭੀੜ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਔਰਤਾ ਂਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ
ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਜਲਾ
ਦੇਵੇਗੀ। 48 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਓਹੋ
ਿਜਹੀਆ ਂਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। 49

ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੋਂਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾ।ਂ”

ਹਾਡਂੀ ਅਤੇ ਮਾਸ

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਇਹ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ
ਦੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10ਵਾ ਂਿਦਨ ਸੀ। 2 “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ
ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਿਲਖ ਲੈ: ‘ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ

ਰਾਜੇ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ।’ 3 ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ
ਪਿਰਵਾਰ (ਇਸਰਾਏਲ) ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਿਜਹੜਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਦੱਸ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“‘ਹਾਡਂੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦਓ।
ਹਾਡਂੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ।

4 ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਾਓ ਮਾਸ ਦੇ
ਟਕੁੜੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਟਕੁੜੇ ਨੂੰ ਿਵੱਚ ਪਾਓ, ਪੱਟਾ ਂਅਤੇ ਮੋਿਢਆ ਂਨੂੰ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨਾਲ ਭਰ ਿਦਓ ਹਾਡਂੀ ਨੂੰ।
5 ਇੱਜੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ।

ਲੱਕੜਾ ਂਰੱਖੋ ਹਾਡਂੀ ਹੇਠਾਂ
ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਨੂੰ ਉਬਾਲੋ।
ਉਬਾਲੋ ਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆ ਦੇ ਿਰੱਝ ਜਾਣ ਤੀਕ!’

6 “ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
‘ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ
ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਤਲਾ ਂਦੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ ਜੰਗਾਲੀ ਹਾਡਂੀ ਵਰਗਾ
ਅਤੇ ਿਮਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਉਹ ਧੱਬੇ।

ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਡਂੀ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕ ਕੱਢ ਲਵੋ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਉਸ ਹਾਡਂੀ ਿਵੱਚੋਂ!

ਖਾਵੋ ਨਾ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ!
ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਚੁਨਣ ਨਾ ਿਦਓ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ।

7 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ ਜੰਗਾਲੀ ਹਾਡਂੀ ਵਰਗਾ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਕਤਲਾ ਂਦਾ ਖੂਨ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਹੈ ਓੱਥੇ!

ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਖੂਨ ਨੰਗੀ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ!
ਡੋਿਲ੍ਹਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੂਨ ਉਸ ਨੇ ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਢੱਿਕਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ

ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ।
8 ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਨੰਗੀ ਚੱਟਾਨ
ਉੱਤੇ ਤਾ ਂਜੋ ਢੱਿਕਆ ਨਾ ਜਾ ਸੱਕੇ ਇਹ।

ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤਾ ਂਜੋ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਣ ਲੋਕ।
ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ।’

9 “ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾ:ਂ
‘ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਤਲਾ ਂਦੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਲ!
ਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਾਗਂਾ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੱਕੜਾ ਂਅੱਗ ਲਈ।

10 ਹਾਡਂੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਰੱਖੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੱਕੜੀ।
ਅੱਗ ਬਾਲੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਰੰਨ੍ਹੋ  ਮਾਸ ਨੂੰ!

ਮਸਾਲੇ ਪਾਵੋ ਉਸ ਿਵੱਚ।
ਅਤੇ ਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਸੜ ਜਾਣ ਿਦਓ।

11 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਰੱਿਖਆ ਰ੍ਰਿਹਣ ਿਦਓ ਖਾਲੀ ਹਾਡਂੀ ਨੂੰ, ਕੋਿਲਆ ਂਉੱਤੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੰੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਿਦਓ ਿਕ ਇਸਦੇ ਦਾਗ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣ।

ਿਪਘਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਦਾਗ਼।
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੰਗਾਲ।

12 “‘ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਭਾਵੇਂ ਿਮਹਨਤ ਕਰੇ ਸਖਤ
ਆਪਣੇ ਦਾਗ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ।

ਪਰ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗਾਲ ਉਹ!
ਿਸਰਫ਼ ਅੱਗ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਜੰਗਾਲ ਨੂੰ।

13 “‘ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦਾਗ਼ੀ ਪਾਪ ਨਾਲ।
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਧੋਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।

ਪਰ ਿਨਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਾਗ਼।
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹਣ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ!
14 “‘ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਰੋਕਾਗਂਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ
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ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।’ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ”

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ

15 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 16

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਮੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਿਡਗਣਗੇ, 17 ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਸੋਗੀ ਆਵਾਜ਼ਾ ਂਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੱਢਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ
ਪਤਨੀ ਲਈ ਉੱਚੀ ਨਾ ਰੋਵੀ। ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੂੰ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਹਨਦਾ ਹੈਂ। ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਵੀਁ। ਆਪਣੀਆਂ
ਮੁੱਛਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਢੱਕੀ ਿਕ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਾ
ਖਾਵੀਂ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਖਾਦਂੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।”

18 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਓਹੋ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਓਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 19 ਫ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਕਉਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?”

20 ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। ਉਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ 21 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ।
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,
ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। 22 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਿਮਰਤ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁੱਛਾ ਂਨਹੀਂ ਢੱਕੋਂਗੇ
ਆਪਣੀ ਗ਼ਮੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕ
ਿਕਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਖਾਦਂੇ ਹਨ। 23 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਪਗੜੀਆ ਂਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ
ਪਿਹਨੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਉਦਾਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਕਰੋਂਗੇ। 24 ਇਸ ਲਈ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ
ਸਨ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ’”

25 “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾ ਂ(ਯਰੂਸ਼ਲਮ) ਖੋਹ
ਲਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ
ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ।
ਬੱਿਚਆ ਂਹੋਇਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ
ਆਵੇਗਾ। 27 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਖਾਮੋਸ਼
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲ। 3 ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ: ‘ਯਹੋਵਾਹ

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਿਸ਼ਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਦੂਰ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ। 4 ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ
ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ਲ ਖਾਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੀਆ।ਂ

5 “‘ਮੈਂ ਰੱਬਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਊਠਾ ਂਦੀ ਚਰਾਦਂ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਡਾ ਂਦਾ ਵਾੜਾ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ 6 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆ ਂਮਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਪੈਰ ਪਟਕਾਏ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਿਦਆ ਂਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲੀ। 7 ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਗੁਆ ਲਵੋਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਧਰਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ’”

ਮੋਆਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਈਰ ਦੇ ਿਵਰੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

8 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੋਆਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਈਰ ਆਖਦੇ
ਹਨ, ‘ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਬਸ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।’ 9 ਮੈਂ ਮੋਆਬ
ਦਾ ਮੋਢਾ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਗਂਾ-ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਸਰਹੱਦ
ਉੱਤੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਤਾਪ, ਬੈਤ-ਯਸ਼ੀਮੋਬ, ਬਅਲ ਮਅੋਨ ਅਤੇ
ਿਕਿਰਯਾਬਇਮ। 10 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ
ਅੰਮੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ
ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 11 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਵਰੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

12 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅਦੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਦੋਮ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ।” 13 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਮੈਂ ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਅਦੋਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਅਦੋਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ, ਤੀਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਦਦਾਨ ਤੀਕਰ। ਅਦੋਮੀ ਲੋਕ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। 14 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਨਾਲ ਿਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਗਂਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ।
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਅਦੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।” ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਿਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

15 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਿਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੇ ਬਦਲਾ
ਚੁਕਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਿਲਮ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ
ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੀਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਮਘਦੀ ਰੱਖੀ!” 16 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਫਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਕਰੇਤੀਆ ਂਦੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਰਿਹੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 17 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ-ਮੈਂ
ਿਹਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਬਕ
ਿਸੱਖਾਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ!ਂ”

ਸੂਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਸੰਦੇਸ

ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ 11ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਆਦਮੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਸੂਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੰਦਾ ਬੋਿਲਆ ਸੀ: ‘ਆਹਾ!

ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਟਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ! ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹ ਿਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ
ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਚਾਹਵਾ ਂਲੈ ਸੱਕਾ!ਂ’”

3 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ,ਂ ਸੂਰ! ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਉਹ
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਗੀਆ,ਂ ਿਜਵੇਂ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲਿਹਰਾ ਂਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।”

4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਸੂਰ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਢਾਹ
ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਿਮੱਟੀ
ਖੁਰਚ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਚੱਟਾਨ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। 5 ਸੂਰ ਮੱਛੀਆ ਂਦੇ
ਜਾਲਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!” ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸੂਰ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਉਸ ਦੇ ਨਗਰ
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ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ, ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਸੂਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ

7 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸੂਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ
ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਬਲ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ,
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਹੈ! ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ,
ਰੱਥ, ਘੋੜਸਵਾਰ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇਗੀ। 8

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰਾ ਂਨੂੰ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਰੇ ਉਸਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਿਕਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੰਧਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਢਲਵਾਨ
ਬਣਾਵੇਗਾ। 9 ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆ ਂਭਾਰੀਆਂ
ਸ਼ਤੀਰੀਆ ਂਿਲਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਛੜਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰੇਗਾ। 10 ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਇਨੇੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੱਕੱ ਲਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਘੋੜਸਵਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆ,ਂ ਰੱਥਾ ਂਅਤੇ
ਗੱਡੀਆ ਂਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉੱਠਣਗੀਆ ਂਜਦੋਂ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਰਾਹੀਂ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਿਕਸੇ ਢਠ੍ਠੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਦਾਿਖਲ ਹੋਣ ਵਾਗਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਰਾਹੀਂ
ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਘੋਿੜਆ ਂਦੇ ਸੁਂਮ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਠਕ-
ਠਕ ਕਰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਢਿਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 12

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦੌਲਤਾ ਂਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਹੜੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਢਾਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਾਗਂ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ
ਦੇਣਗੇ। 13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤਾ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਰਬਾਬਾ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਨਣਗੇ।
14 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗੀ ਚਟਾਨ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਅਿਜਹੀ ਥਾਂ
ਬਣਾਵਾਗਂਾ ਿਜੱਥੇ ਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਿਵਛਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ
ਨਹੀਂ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ, ਬੋਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!”
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਹੋਰ ਕੌਮਾ ਂਸੂਰ ਲਈ ਰੋਣਗੀਆਂ

15 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਹੋਵਾਹ ਸੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਮੈਡੀਟੇਰੇਨੀਅਨ ਸਮੁੰਦਰ
ਕੰਢੇ ਦੇ ਦੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉੱਠਣਗੇ। ਅਿਜਹਾ ਉਦੋਂ
ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। 16 ਫ਼ੇਰ ਸਮੁੰਦਰ
ਕੰਢੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾ ਂਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਉਤਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਗ਼ਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੋਲੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰ ਵਾਲੇ
ਬਸਤਰ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣਗੇ।
ਉਹ ਇਸ ਤੱਬ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ
ਸੀ। 17 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਗੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ:
“‘ਸੂਰ, ਤੂੰ ਸੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਿਹਰ।
ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰੋ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਲਈ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਂ ਤੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਤੂੰ!
ਤੂੰ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ,

ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ।
ਭੈਭੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ

ਨੂੰ।
18 ਹੁਣ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੇਰਾ ਪਤਨ ਹੋਵੇਗਾ,
ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਦੇ, ਲੋਕ ਕੰਬਣਗੇ ਡਰ ਨਾਲ।

ਬਹੁਤ ਬਸਤੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆ ਂਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ।
ਹੁਣ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗਾ!’”
19 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸੂਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ

ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਖਣਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਓੱਥੇ
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਗਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਮੁੰਦਰ
ਤੈਨੂੰ ਢੱਕੱ ਲਵੇਗਾ। 20 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਉਸ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਆਗਂਾ-ਉਸ

ਥਾ ਂਉੱਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਹਨ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ
ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਪੁਰਾਣੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਵਾਗਂ ਹੇਠਲੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰ ਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲ
ਹੋਵੇਂਗਾ ਿਜਹੜੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾ ਂਚੱਲੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਜਉਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ! 21

ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ। ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਵੇਂਗਾ! ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ
ਸੱਕਣਗੇ!” ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰਾ ਂਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਁੇਦਰ, ਸੂਰ

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੂਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਗੀ ਗੀਤ ਗਾ। 3 ਸੂਰ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖ: ‘ਸੂਰ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ। ਤੂੰ ਵਪਾਰੀ

ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਲਈ। ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਦੇਸਾ ਂਵੱਲ। ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
“‘ਸੂਰ, ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਹਣਾ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਂ!

4 ਮੈਡੀਟੇਰੇਨੀਅਨ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ।
ਤੇਰੇ ਇਮਾਰਤਕਾਰਾ ਂਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ।”
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

5 ਤੇਰੇ ਇਮਾਰਤਕਾਰਾ ਂਨੇ ਸਨੀਰ ਪਰਬਤਾ ਂਦੇ ਚੀਲ ਦੇ
ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਵਰਿਤਆ ਸੀ ਤੇਰੀਆ ਂਤਖਤੀਆ ਂਬਨਾਉਣ ਲਈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਿਦਆਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ
ਵਰਿਤਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਸਤੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਓਕ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਵਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕੱਤੀਮ ਦੇ ਟਾਪੂਆ ਂਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਵਰਿਤਆ ਸੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਕ ਉਤਲੇ ਸਨਬੋਰ ਲਈ।
ਿਸ਼ੰਗਾਿਰਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਬੀ ਦੰਦ ਨਾਲ।

7 ਤੇਰੀ ਪਾਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਬਣੀ ਰੰਗਦਾਰ ਕਤਾਨੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲ ਸੀ ਝੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਿਬਨ ਦੇ ਕੱਜਣ ਸਨ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਬੈਁਗਨੀ।
ਿਲਆਦਂੇ ਸਨ ਓਹ ਿਕਰਮਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ।

8 ਸੀਦੋਨ ਅਤੇ ਅਰਵਦ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਕਸ਼ਤੀਆ ਂਦੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਏ।
ਸੂਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਪਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾ ਂਦੇ।

9 ਰਾਬਲ ਦੇ ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਫ਼ਿਟਆ ਂਿਵੱਚਲੀਆ ਂਦਰਾੜਾ ਂਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ

ਲਈ।
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਆਏ ਸਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।
10 “‘ਫ਼ਾਰਸ, ਲੂਦ ਅਤੇ ਫੂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ। ਉਹ ਸਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗੀ ਲੜਾਕੇ। ਟੰਗੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਟੋਪ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ
ਪਰਤਾਪ ਿਲਆਦਂਾ। 11 ਅਰਵਦ ਅਤੇ ਿਸਸਰੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਸੈਿਨਕ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਗਾਮਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਢਾਲਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਟਂਗੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

12 “‘ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਗਾਹਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚਾਦਂੀ, ਲੋਹੇ,
ਟੀਨ ਅਤੇ ਿਸੱਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆ ਂਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਵਪਾਰ
ਕੀਤਾ। 13 ਯਾਵਾਨ, ਤੂਬਲ, ਅਤੇ ਮਸ਼ਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਦਲੇ
ਗੁਲਾਮਾ ਂਅਤੇ ਕਾਸਂੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 14 ਤੋਂਗਰਮਾਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਘੋਿੜਆ,ਂ ਜੰਗੀ ਘੋਿੜਆ ਂਅਤੇ ਖੱਚਰਾਂ
ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 15 ਦਦਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਹੁਤ ਬਾਈਁ ਵੇਚੀਆ।ਂ ਲੋਕੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਹਾਬੀ ਦੰਦ ਅਤੇ ਆਬਨੂਸ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 16 ਅਰਾਮੀ ਦਾ

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 26:7 602 ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 27:16
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ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਂਨ, ਅਰਗਵਾਨੀ ਕੱਪੜੇ, ਕੱਢਾਈ ਦੇ ਕੰਮ, ਮਹੀਨ ਕਸੀਦੇ, ਕਤਾਨ
ਅਤੇ ਮਂਗਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ।

17 “‘ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵੇਚੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਮੁੱਲ ਕਣਕ, ਜ਼ੈਤੂਨ, ਅਗੇਤੇ
ਅੰਜੀਰਾ,ਂ ਸ਼ਿਹਦ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਲਹਮ ਨਾਲ ਤਾਿਰਆ। 18 ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ
ਗਾਹਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਵਪਾਰ
ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਲਬੋਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਿਚੱਟੀ ਉਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ
ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। 19 ਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵਾਦਾਨ ਅਤੇ ਯਾਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨਾਲ
ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ, ਅਤਰ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ। 20 ਦਦਾਨ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਕਾਠੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਘੋੜ-ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। 21 ਅਰਬ ਅਤੇ
ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਲੇਿਲਆ,ਂ ਭੇਡੂਆ,ਂ
ਬੱਕਰੀਆ ਂਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। 22 ਸ਼ਬਾ ਅਤੇ ਰਅਮਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਸਾਿਲਆ ਂਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। 23

ਹਾਰਾਨ, ਕੰਨੇਹ, ਅਦਨ, ਸ਼ਬਾ, ਅੱਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਿਕਲਮਦ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। 24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪਿੜਆ,ਂ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ
ਕੱਢਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪਿੜਆ,ਂ ਅਨੇਕਾ ਂਰਂਗਾ ਂਦੇ ਗਲੀਿਚਆ,ਂ ਕਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹੇ
ਹੋਏ ਰੱਿਸਆ ਂਅਤੇ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ
ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
25 ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵੇਚੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਜਾਦਂੇ ਸਨ।
“ਸੂਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਾਲਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾ।
ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹੈਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਦੌਲਤਾ ਂਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ।

26 ਤੇਰੇ ਪਤਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਦੂਰ-ਵਗਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।
ਪਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹਵਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇਰੇ ਸਮੁੰਦਰ

ਿਵੱਚਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾ ਂਨੂੰ।
27 ਅਤੇ ਡੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ।
ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ-ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈਂ-ਡੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ।
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਝੀ-ਜਹਾਜਰਾਨਾ,ਂ ਕਪਤਾਨਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ

ਨੇ ਦਰਾੜਾ ਂਤੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾ ਂਦੇ ਫ਼ਿਟਆ ਂਿਵੱਚਲੀਆ-ਂ
ਡੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ।

ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਿਸਪਾਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ।
ਇਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਂਗਾ!

28 “‘ਿਪਂਡ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਤਾਨਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਕਾਂ
ਸੁਣਨਗੇ!

29 ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਲਾਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ।
ਜਹਾਜ਼ਰਾਨ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਤਰ ਜਾਣਗੇ

ਕੰਢੇ ਤਾਈਂ।
30 ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਵਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ।
ਰੋਵਣਗੇ ਉਹ, ਘਟ੍ਟਾ ਪਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲੇਟਣਗੇ ਰਾਖ

ਿਵੱਚ।
31 ਿਸਰ ਮੁਨਾਵਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ।
ਪਿਹਨਣਗੇ ਉਹ ਸੋਗੀ ਵਸਤਰ।

ਰੋਵਣਗੇ ਉਹ ਿਜਵੇਂ ਰੋਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਮਰ ਗਏ ਬੰਦੇ ਲਈ।
32 “‘ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਉਦਾਸ ਗੀਤ

ਗਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਣਗੇ।
“‘ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂਰ ਵਰਗਾ!
ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਸੂਰ ਅੱਧ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ!

33 ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆ ਂਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸਮੁੰਦਰੋ ਪਾਰ!
ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਅਤੇ

ਆਪਣੀਆ ਂਵੇਚੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ।
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਅਮੀਰ!

34 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਂਨੇ ਪਏ ਹੋ ਸਮੁੰਦਰਾ ਂਦੇ
ਅਤੇ ਡੂੰਿਘਆ ਂਪਾਣੀਆ ਂਦੇ।

ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ,

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ!
35 ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਲੋਕ ਹਨ ਭੈਭੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ।

ਰਾਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨੇ ਅੱਤ ਭੈਭੀਤ।
ਿਚਹਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ।

36 ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਟੀਆ ਂਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ।
ਵਪਾਰੀਆ ਂਨੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨਗੀਆ ਂਉਹ ਲੋਕਾਂ

ਨੂੰ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਹੁਣ।’”

ਸੂਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੂਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਆਖ, ‘ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:

“‘ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨੀ ਹੈਂ ਤੂੰ!
ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ, “ਮੈਂ ਹਾ ਂਇੱਕ ਦੇਵਤਾ!

ਬੈਠਾ ਹਾ ਂਮੈਂ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ
ਆਸਨ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ।”

“‘ਪਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ!
ਤੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਦੇਵਤਾ ਹੈਂ।”

3 ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਿਸਆਣਾ ਹੈ ਦਾਨੀਏਲ ਨਾਲੋਂ!
ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਤੂੰ ਿਕ ਭੇਤ ਲੱਭ ਲਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ।

4 ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤੀਆ ਂਨੇ ਤੂੰ ਦੌਲਤਾ ਂਆਪਣੇ ਲਈ।

ਅਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਦਂੀ
ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਿਵੱਚ।

5 ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਿਸਆਣਪ
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੱਧਾ ਲਈ ਹੈ ਦੌਲਤ ਆਪਣੀ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਮਾਨੀ ਹੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੌਲਤਾ ਂਕਾਰਣ।

6 “‘ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
ਸੂਰ, ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਤੂੰ ਿਕ ਤੂੰ ਹੈਂ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਵਰਗਾ।
7 ਮੈਂ ਅਜਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।
ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਅੱਤ ਿਭਆਨਕ ਨੇ!

ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਧੂ ਲੈਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵਰਤਣਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੇਰੀ ਿਸਆਣਪ

ਨੇਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀਆ।ਂ
ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ।

8 ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਕਬਰ ਅੰਦਰਲੈ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
ਤੂੰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਮੋਇਆ ਸੀ।

9 ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ।
ਕੀ ਤੂੰ ਤਾ ਂਵੀ ਆਖੇਂਗਾ, “ਮੈਂ ਹਾ ਂਦੇਵਤਾ!” ਨਹੀਂ!

ਵਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ।
ਦੇਖ ਲਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਿਕ ਤੂੰ ਹੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ!

10 ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਸੁੰਨਤੀਏ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਾਗਂ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ।
ਅਜਨਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ।

ਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ!’”
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਖੀਆ ਂਇਹ ਗੱਲਾ।ਂ
11 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 12 “ਆਦਮੀ ਦੇ

ਪੁੱਤਰ, ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲਈ ਇਹ ਉਦਾਸ ਗੀਤ ਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ, ‘ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
“‘ਤੂੰ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦਾ।
ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਤੂੰ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ।
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਤੂੰ।

13 ਤੂੰ ਸੀ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਅੰਦਰ।
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹਰ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਪੱਬ-ਲਾਲ ਅਕੀਕ-ਸ਼ੁਨਿਹਲਾ,
ਦੁਿਧਯਾ, ਿਬਲੌਰ, ਓਨੇਸ ਅਤੇ ਬੈਰੂਜ,
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ਸ਼ਲੇਮਾਨੀ, ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਜਬਰਜਦ।
ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੀ ਸੋਨੇ ਿਵੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੈਨੂੰ।
ਉਸ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਿਗਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ।

14 ਤੂੰ ਸੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਰੂਬੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪਂਖ ਤੇਰੇ,
ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ

ਅਤੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ।
ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹੀਿਰਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਚਮਕਦੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਅਗਨੀ ਵਾਗਂ।

15 ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨੇਕ ਸੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ।
ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਬਣ ਿਗਆ ਬਦ।

16 ਵਪਾਰ ਤੇਰੇ ਨੇ ਿਲਆਦਂੀਆ ਂਬਹੁਤ ਦੌਲਤਾ ਂਤੇਰੇ ਲਈ।
ਪਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੂੰ।

ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼।
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।

ਤੂੰ ਖਾਸ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੀ-ਪੰਖ ਤੇਰੇ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਤਖਤ
ਉੱਤੇ!

ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੀਿਰਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਚਮਕਦੇ
ਸਨ ਜੋ ਅਗਨੀ ਵਾਗਂ।

17 ਗੁਮਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੇ।
ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤੇਰੀ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ।

ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੇਠਾ ਂਧਰਤ ਉੱਤੇ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਤਕਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ।

18 ਕੀਤੀਆ ਂਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਗੱਲਾ।ਂ
ਤੂੰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਪਾਰੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਗ ਿਲਆਦਂੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ।
ਇਸਨੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਤੈਨੂੰ!

ਸੜਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਿਗਆ ਤੂੰ ਧਰਤ ਉੱਤੇ।
ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨੂੰ।

19 “‘ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋ
ਗਏ ਸਨ ਦੇਖਕੇ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ।

ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਵਾਪਿਰਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ।
ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ ਤੂੰ!’”

ਸੈਦਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੰਦੇਸ਼

20 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 21 “ਆਦਮੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਸੈਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲ। 22 ਆਖ,
‘ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
“‘ਮੈਂ ਹਾ ਂਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਸੈਦਾ!
ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਿਸੱਖ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ!

ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਮੈਂ ਸੈਦਾ ਨੂੰ।
ਫ਼ੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕ ਮੈਂ ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ।

ਫ਼ੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਹੋ ਿਜਹਾ।

23 ਭੇਜਾਗਂਾ ਮੈਂ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸੈਦਾ ਵੱਲ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।

ਤਲਵਾਰ (ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਸਪਾਹੀ) ਸ਼ਿਹਰੋ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ।
ਫ਼ੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕ ਮੈਂ ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ।’”

ਕੌਮਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣੋ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ

24 “‘ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸਾ ਂਨਾਲ ਮਾੜੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਓੱਥੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਤਰ ਜਾ ਂਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆਂ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ’”

25 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ,ਂ “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਓਸ ਸਮੇਂ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 26 ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਗੇ।
ਉਹ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਗੀਚੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਾ।ਂ”

ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼

ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 12 ਵੇਂ ਿਦਨ ਮੈਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਆਦਮੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫਰਊਨ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ

ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲ। 3 ਆਖ, ‘ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
“‘ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫਰਊਨ, ਮੈਂ ਹਾ ਂਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ।
ਤੂੰ ਹੈਂ ਇੱਕ ਿਵਕਰਾਲ ਜੀਵ ਨੀਲ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ।

ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਤੂੰ, “ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਦੀ ਹੈ!
ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਨਦੀ!”

4 “‘ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਬਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਕੰੁਡੀਆ ਂਪਾ ਿਦਆਗਂਾ।
ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਿਚਪਕ ਜਾਣਗੀਆ ਂਤੇਰੇ ਕੰਿਡਆ ਂਨਾਲ।

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਨੂੰ ਤੇਰੀਆ ਂਨਦੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦਆਗਂਾ।

ਿਡੱਗ ਪਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਦਫ਼ਨਾਏਗਾ।

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਪੰਛੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣੇਁਗਾ।

6 ਫ਼ੇਰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ!

“‘ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਕਉਂ ਕਰਾਗਂਾ?
ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਝੁਕੇ ਸਨ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰੇ ਲਈ।
ਪਰ ਿਮਸਰ ਤਾ ਂਸੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਜਹਾ ਘਾਹ ਦਾ ਪੱਤਾ।

7 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਝੁਕੇ ਸਨ ਿਮਸਰ ਵੱਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ।
ਪਰ ਿਮਸਰ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਅਤੇ ਮੋਿਢਆ ਂਨੂੰ ਸੀ ਿਵਂਿਨ੍ਹਆ।

ਝੁਕੇ ਸਨ ਉਹ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ, ਸਹਾਰੇ ਲਈ,
ਪਰ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਿਦੱਤੀ ਿਪੱਠ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ।’”

8 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾ:ਂ
“ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਿਲਆਗਂਾ।
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ।

9 ਵੀਰਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਮਸਰ।
ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ।”
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਕਉਂ ਕਰਾਗਂਾ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ

ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।’ 10 ਇਸ
ਲਈ, ਮੈਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੀਆ ਂਅਨੇਕਾਂ
ਸ਼ਾਖਾਵਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਿਮਗਦੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਨੇਹ ਤੀਕ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੀਕ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀਰਾਨ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ। 11 ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਂਜਾਨਵਰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਚਾਲੀ
ਸਾਲਾ ਂਤੀਕ ਕੁਝ ਵੀ ਓਬੋਁ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ ਜਾ ਂਿਟਕੇਗਾ। 12 ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਨੂੰ
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਚਾਲੀ ਸਾਲਾ ਂਤੀਕ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀਰਾਨ ਰਿਹਣਗੇ! ਮੈਂ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਿਖੰਡਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਧਰਤੀਆ ਂਉੱਤੇ ਅਜਨਬੀ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।”

13 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਿਖੰਡਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਪਰ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾ ਂਮਗਰੋਂ ਮੈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 14 ਮੈਂ ਿਮਸਰੀ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਿਲਅਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੂੰ ਫਤਰੋਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਰਾਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ
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ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸੱਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਨੰਾ
ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ। 16 ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਰਾਏਲੀ
ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ-ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਉਹ ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਪਰਤੇ
ਸਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

ਬਾਬਲ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ

17 ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ 27 ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਮੈਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 18 “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਸੂਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜੰਗ
ਕਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਰ ਿਸਪਾਹੀ ਦਾ ਿਸਰ ਮੁਂਨ ਿਦੱਤਾ। ਹਰ ਮੋਢਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ
ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਣ ਰਗੜ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਸਖਤ
ਿਮਹਨਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ।” 19 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਿਮਸਰ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। 20 ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਸਦੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ!” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ!ਂ

21 “ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ
(ਇਸਰਾਏਲ,) ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ
ਜਾਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲ। ਆਖ, ‘ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:

“‘ਰੋਵੋ ਅਤੇ ਆਖੋ,
“ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ।”

3 ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਹ ਿਦਨ!
ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਆ ਂਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਇਹ ਬਦਲਵਾਈ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੌਮਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਦਾ!

4 ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇਗੀ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ!
ਕੂਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਬਣਗੇ ਡਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਿਮਸਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਬਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ।
ਢਾਹ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਬੁਿਨਆਦਾ ਂਿਮਸਰ ਦੀਆ!ਂ
5 “‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਮਸਰ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ

ਇਬੋਪੀਆ, ਫੂਟ, ਲੂਦ, ਸੰਪੂਰਣ ਅਰਬ ਅਤੇ ਿਲਿਬਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ,
ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ!

6 “‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ
ਉਸਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਮਗਦੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਵਾਨ ਤੀਕ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ।”
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਖੀਆ ਂਇਹ ਗੱਲਾ!ਂ

7 ਿਮਸਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਿਮਸਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੀਰਾਨ ਧਰਤੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

8 ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲਾਵਾਗਂਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ!ਂ
9 “‘ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਉਹ ਕੂਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਦੇਣ

ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕੂਸ਼ੀਆ ਂਹੁਣ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਿਮਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਕੂਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣਗੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।’”

10 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾ:ਂ
“ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਗਂਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ।
ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਕਰਾਗਂਾ।
11 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਿਭਆਨਕ, ਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਨ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ।

ਸੂਤ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਿਮਸਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼।
ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾ ਂਨਾਲ।

12 ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਨੀਲ ਨਦੀ ਨੂੰ।
ਫ਼ੇਰ ਵੇਚ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਗਂਾ ਮੈਂ ਅਜਨਬੀਆ ਂਦਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ।
ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬੋਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!”

ਿਮਸਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

13 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾ:ਂ
“ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ।
ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਨੋਫ ਤੋਂ।

ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ।
ਅਤੇ ਪਾ ਿਦਆਗਂਾ ਡਰ ਮੈਂ, ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ।

14 ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਵੀਰਾਨ ਮੈਂ ਫਤਰੋਸ ਨੂੰ ਸੋਆਨ ਿਵੱਚ ਲਾ ਿਦਆਗਂਾ ਅੱਗ
ਮੈਂ।

ਦੇਵਾਗਂਾ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨੋ ਨੂੰ।
15 ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਾਵਾਗਂਾ ਮੈਂ ਕਿਹਰ ਆਪਣਾ, ਸੀਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਕਲਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ

ਿਮਸਰ ਦਾ!
ਨੋ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਤਬਾਹ ਮੈਂ।

16 ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਮੈਂ ਲਾ ਿਦਆਗਂਾ,
ਡਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਿਹਰ,

ਸੀਨ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਾ ਧਮਕਾਣਗੇ ਿਸਪਾਹੀ ਨੋ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ,
ਅਤੇ ਨੋਫ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆ ਂਿਨਤ ਨਵੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ।ਂ

17 ਆਵਨ ਅਤੇ ਚੀ-ਬਸਖ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ।
ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਵਾ।

18 ਿਮਸਰ ਦਾ ਕਾਬੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋੜਾਗਂਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਹਨੇਰ ਤਹਫਨਹੇਸ ਅੰਦਰ।
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਿਮਸਰ ਦੀ!

ਬਦਲ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ,
ਅਤੇ ਧੀਆ ਂਓਸਦੀਆ ਂਫ਼ੜਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ

19 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਮਸਰ ਨੂੰ।
ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ!”

ਿਮਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

20 ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ 11ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 7 ਵੇਂ ਿਦਨ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 21 “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਰਾਜੇ, ਿਫਰਊਨ ਦੀ ਬਾਹਂ ਤੋੜ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੀ ਬਾਹਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ
ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਾ। ਇਹ ਤੰਦਰੁਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਬਾਹਂ ਇਨੰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਸੱਕੇ।”

22 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ,
ਿਫਰਊਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀਆ ਂਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾ ਂਭੰਨ ਿਦਆਗਂਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਹਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਂ ਵੀ ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਸ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਡੇਗ ਿਦਆਗਂਾ। 23 ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੂੰ ਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਖੰਡਾ ਿਦਆਗਂਾ।
24 ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਿਫਰਊਨ ਦੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਭੰਨ
ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਿਫਰਊਨ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਾ ਂਮਾਰੇਗਾ, ਅਿਜਹੀਆ ਂਚੀਕਾਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। 25 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਦੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ, ਪਰ ਿਫਰਊਨ ਦੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਿਡੱਗ
ਪੈਣਗੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ

“ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫ਼ੜਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਲਾਏਗਾ। 26 ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੂੰ
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ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਿਖੰਡਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ!ਂ”

ਅੱਸ਼ੂਰੀਆ ਿਦਆਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ

ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ 11 ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਮੈਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਆਦਮੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫਰਊਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ

ਨੂੰ ਆਖ:
“‘ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਇਨੇੰ!
ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾ ਂਮੈਂ ਤੁਲਨਾ ਤੁਹਾਡੀ?

3 ਅੱਸ਼ੂਰ ਸੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਿਦਆਰ ਦਾ ਲਬਾਨੋਨ ਅੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਵਾਲਾ ਜੰਗਲੀ ਛਾ ਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ।
ਟੀਸੀ ਇਸਦੀ ਸੀ ਬੱਦਲਾ ਂਅੰਦਰ!

4 ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਗਾਇਆ ਰੁੱਖ ਨੂੰ।
ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਡੂਂਗੀ ਨਦੀ ਨੇ।

ਿਜੱਥੇ ਰੁੱਖ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਇਸਦੇ ਥਾ ਂਦੁਆਲੇ ਨਦੀਆ ਂਵਗਦੀਆ ਂਸਨ।
ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੋਰਨਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਵੱਲ ਵਗਦੀਆਂ

ਸਨ।
5 ਇਸ ਲਈ ਲਂਮੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁੱਖ ਖੇਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨਾਲੋਂ।
ਅਤੇ ਉਗੀਆ ਂਇਸਦੀਆ ਂਅਨੇਕਾ ਂਟਾਹਣੀਆ।ਂ

ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਓੱਥੇ ਇਸ ਲਈ
ਫ਼ੈਲ ਗਈਆ ਂਸਨ ਟਾਹਣੀਆ ਂਰੁੱਖ ਦੀਆ।ਂ

6 ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆ ਂਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਆਲ੍ਹਣੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ
ਟਾਹਣੀਆ ਂਅੰਦਰ।

ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ,
ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਹੇਠਾ।ਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਮਹਾਨ ਕੌਮਾ ਂਸਨ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾ ਂਹੇਠਾ।ਂ

7 ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਰੁੱਖ।
ਿਕੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ!

ਿਕੰਨੀਆ ਂਲੰਮੀਆ ਂਸਨ ਟਾਹਣੀਆ ਂਇਸ ਦੀਆ;ਂ
ਜਢ਼ਾ ਂਇਸ ਦੀਆ ਂਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ।

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਦਉਦਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰੇ।

ਅਰਮੋਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਨਹੀਂ ਸਨ ਟਾਹਣੀਆ ਂਇਨੰੀਆ।ਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਸੁਹਣਾ।

9 ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ।

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਗ਼,
ਅਦਨ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਈਰਖਾ ਇਸ ਨਾਲ!’”
10 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: “ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੱਧਕੇ

ਲੰਮਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸਦੀ ਚੋਟੀ ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਗੀ। ਇਹ ਇਨੰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਿਕ ਗੁਮਾਨੀ ਬਣ ਿਗਆ! 11 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਇਹ ਰੁੱਖ ਲੈਣ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਹਾਕਮ ਨੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ
ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। 12

ਅਜਨਬੀਆ-ਂਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਇਸਦੀਆਂ
ਟਾਹਣੀਆ ਂਨੂੰ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਟੁੱਟੇ ਅੰਗ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਗਦੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਹੇਠਾ ਂਨੂੰ ਰੁਢ਼ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੁੱਖ
ਹੇਠਾ ਂਕੋਈ ਛਾ ਂਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਗਏ। 13 ਹੁਣ ਉਸ ਿਡੱਗੇ
ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪੰਛੀ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਦੀਆ ਂਟੁੱਟੀਆ ਂਹੋਈਆਂ
ਟਾਹਣੀਆ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

14 “ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਗੁਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ
ਬੱਦਲਾ ਂਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁੱਖਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਫ਼ਢ਼ਾ ਂਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ
ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਹੇਠਲੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ-ਮੌਤ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਿਸ਼ਓਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਡੂੰਘੀ
ਮੋਰੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ।”

15 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਿਦਨ
ਰੁਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਿਸ਼ਓਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਕੱਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸਦੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਲਬਾਨੋਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ
ਿਦੱਤਾ। ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਉਸ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸੋਗ ਿਵੱਚ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। 16 ਮੈਂ
ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ-ਅਤੇ ਕੌਮਾ ਂਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਡਰ ਨਾਲ
ਕੰਬ ਉੱਠੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਮੌਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਹੋਰਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਮੋਰੀ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾ ਂਚੱਲੇ ਗਏ
ਸਨ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਲਬਾਨੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ, ਰੁੱਖਾ,ਂ ਅਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੇ ਉਹ
ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੇਠਲੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸੁਖੀ ਸਨ। 17 ਹਾ,ਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੀ
ਉਸ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਾ ਂਮੌਤ ਦੀ ਥਾ ਂਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਗਏ ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਨੇ
ਹੋਰਨਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਉਸ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ
ਦੀ ਛਾ ਂਹੇਠਾ ਂਰਹੇ ਸਨ।

18 “ਿਮਸਰ, ਉਬੇ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰੁੱਖ ਸਨ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ!ਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੇਠਾਂ
ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ
ਥਾ ਂਤੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਓੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਲੇਿਟਆ ਹੋਵੇਂਗਾ
ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

“ਹਾ,ਂ ਇਹ ਕੁਝ ਿਫਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ
ਵਾਪਰੇਗਾ!” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਿਫਰਊਨ: ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਾ ਂਅਜਗਰ

ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਮੈਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2 “ਆਦਮੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਿਫਰਊਨ ਲਈ ਇਹ ਉਦਾਸ ਗੀਤ ਗਾ।

ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ:
“‘ਤੂੰ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾ ਂਅੰਦਰ ਗੁਮਾਨ ਨਾਲ

ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਤੂੰ ਹੈਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਝੀਲਾ ਂਦੇ ਅਜਗਰ ਵਰਗਾ।

ਤੂੰ ਨਾਿਲਆ ਂਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਂ।
ਗੰਧਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਂਆਪਿਣਆ ਂਨਾਲ।
ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦਿਰਆਵਾ ਂਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ।’”
3 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾ:ਂ

“ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ।
ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ।
ਿਖੱਚ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ।

4 ਸੁੱਟ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤ ਉੱਤੇ।
ਸੁੱਟ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੇਤਾ ਂਅੰਦਰ।

ਆਉਣ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆ ਂਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ।
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਗਂਾ ਹਰ ਥਾ ਂਤੋਂ ਅਤੇ ਰੱਜਕੇ ਖਾਣ

ਦੇਵਾਗਂਾ ਤੈਨੂੰ।
5 ਿਖੰਡਾ ਿਦਆਗਂਾ ਤੇਰੇ ਮਾਸ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਭਰ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਮੈਂ ਵਾਦੀਆ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ।

6 ਿਛੜਕ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਖੂਨ ਤੇਰਾ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ,
ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਸਂਮ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਰ ਜਾਣਗੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਤੇਰੇ ਨਾਲ।

7 ਅਲੋਪ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ।
ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢੱਕ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਬੁਝਾ ਿਦਆਗਂਾ ਤਾਿਰਆ ਂਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ।
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਜ ਲਵਾਗਂਾ ਬੱਦਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਚਮਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦਰਮਾ।

8 ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚਮਕਦੀਆਂ
ਰੋਸ਼ਨੀਆ ਂਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ।

ਹਨੇਰ ਪਾ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ।”
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਖੀਆ ਂਇਹ ਗੱਲਾ।ਂ

9 “ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਕੌਮਾ,ਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 10 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 31:2 606 ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 32:10



33

ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਘੁਮਾਵਾਗਂਾ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਿਡੱਗੇਁਗਾ, ਰਾਜੇ
ਹਰ ਪਲ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣਗੇ। ਹਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਭੈਭੀਤ
ਹੋਵੇਗਾ।”

11 ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: “ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਆਵੇਗੀ। 12 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ। ਉਹ ਿਸਪਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ
ਿਭਆਨਕ ਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ
ਿਮਸਰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 13 ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ
ਨਦੀਆ ਂਕੰਢੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ! ਹੁਣ ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗਾਵਾ ਂਦੇ ਖੁਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਗੰਧਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 14 ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਨਦੀਆ ਂਨੂੰ
ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਵਗਣ ਿਦਆਗਂਾ-ਉਹ ਤੇਲ ਵਾਗਂ ਕੂਲੇ ਹੋਣਗੇ।” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ 15 ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਗਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾ!ਂ

16 “ਇਹ ਉਹ ਸੋਗੀ ਗੀਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਿਮਸਰ ਲਈ ਗਾਉਣਗੇ। ਹੋਰਨਾਂ
ਕੌਮਾ ਂਦੀਆ ਂਧੀਆ ਂਿਮਸਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਗੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਉਦਾਸ ਗੀਤ ਵਜੋਂ ਗਾਉਣਗੀਆ।ਂ” ਮੇਰੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ!ਂ

ਿਮਸਰ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ

17 ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਿਦਨ, ਮੈਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 18 “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਰੋ। ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮਾ ਂਦੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਧੀਆ ਂਦੀ
ਕਬਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹੇਠਲੀ ਦੁਨੀਆ ਂਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾਂ
ਚੱਲੇ ਗਏ ਸਨ।

19 “ਿਮਸਰ, ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾ।
ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਸੁੰਨਤੀਆ ਂਸੰਗ ਲੇਟ।

20 “ਿਮਸਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ
ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੂ ਿਲਆ ਹੈ।

21 “ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਹੇਠਾ ਂਮੌਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ, ਿਜਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਸਨ, ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਹਮਾਇਤੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।

22 “ਅੱਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਓੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਉਸ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾ ਂਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਿਸਪਾਹੀ ਜੰਗ
ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਉਸਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ-ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

24 “ਏਲਾਮ ਵੀ ਓੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ਦੁਆਲੇ
ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾ ਂਡੂੰਘੇ
ਚੱਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾ ਂਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾ ਂਚੱਲੇ ਗਏ। 25 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਏਲਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਲਈ ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਸਨ, ਇੱਕ ਿਬਸਤਰ ਿਵਛਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਏਲਾਮ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ
ਤਾ ਂਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਡੂੰਘੀ
ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾ ਂਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਿਜਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

26 “ਮਸ਼ਕ ਤੂਬਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਓੱਥੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਕਬਰਾ ਂਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। 27 ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਹੇਠਾ ਂਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾਂ
ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੰਗੀ ਹਿਬਆਰਾ ਂਸਮੇਤ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਹੇਠਾ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦੇ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਉੱਤੇ ਹਨ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ।

28 “ਿਮਸਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੇਠਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਅਸੁੰਨਤੀਆਂ
ਨਾਲ ਲੇਟੇਁਗਾ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨਾਲ ਲੇਟੇਁਗਾ ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ
ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

29 “ਅਦੋਮ ਵੀ ਓੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਵੀ ਓੱਥੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਓੱਥੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਓੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਸੁੰਨਤੀਆਂ
ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਓੱਥੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ
ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸਨ।

30 “ਉੱਤਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਓੱਥੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ! ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਿਸਦੋਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਸਪਾਹੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗੇਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਸੁੰਨਤੀਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਿਵੱਚ
ਹੇਠਾ ਂਲੈ ਗਏ ਸਨ।

31 “ਿਫਰਊਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਹੇਠਾ ਂਮੌਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਗਏ
ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਿਮਲੇਗਾ। ਹਾ,ਂ
ਿਫਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

32 “ਜਦੋਂ ਿਫਰਊਨ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ,
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਨਾਲ ਲੇਟੇਗਾ। ਿਫਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰ
ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨਾਲ ਲੇਟੇਗੀ ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ

ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਖ, ‘ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ

ਿਸਪਾਹੀ ਿਲਆਵਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੌਕੀਚਾਰ ਵਜੋਂ
ਚੁਣਦੇ ਹਨ। 3 ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆਂ
ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 4 ਜੇ
ਲੋਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਸੁਿਣਆ ਂਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੁਦ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਉਸ ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ,
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਅਣਸੁਿਣਆ ਂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ
ਓਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਚੇਤਾਨਵੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਉਹ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।

6 “‘ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆਂ
ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਚੌਕੀਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ
ਬੰਦਾ ਪਰ੍ਹਾ ਂਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੌਕੀਦਾਰ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।’

7 “ਹੁਣ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਸਤੇ
ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਁ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਅਵੱਸ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 8 ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾ,ਂ
‘ਇਹ ਬਦ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ।’ ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਵੱਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਬਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ। 9

ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨੋ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ
ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

10 “ਇਸ ਲਈ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਣ, ‘ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ
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ਤੋਿੜਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਬਤਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਸੜਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਿਜਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ?ਂ’

11 “ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖਕੇ, ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ
ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਰਿਦਆ ਂਦੇਖਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ-ਬਦ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਵੀ! ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਮਰਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ
ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ
ਲੈਣ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਜਉਂ ਸੱਕਣ! ਇਸ ਲਈ ਪਰਤ ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ! ਮੰਦੇ
ਕੰਮ ਕਰਨੋ ਹਟ ਜਾਵੋ! ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਿਕਉਂ ਪਵੇ?’

12 “ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ: ‘ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਤੀਤ
ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਉਸ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਗੇ
ਜੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’

13 “ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਾ ਂਿਕ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇਕ
ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲੱਗ
ਪਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਨੇਕ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਗਂਾ! ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਾਰਣ ਮਰੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

14 “ਜਾ ਂਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਾ ਂਿਕ ਉਹ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੇਕ ਅਤੇ
ਿਨਰਪੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ। 15 ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਲਈਆ ਂਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ
ਆਪਣੀਆ ਂਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇਮਾਂ
ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਿਜਹੜੇ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਹਟ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦਾ ਅਵੱਸ਼ ਜੀਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। 16 ਮੈਂ
ਉਸਦੀਆ ਂਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਬਦ ਕਰਨੀਆ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।
ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਂ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ!

17 “ਪਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ‘ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ! ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ!’

“ਪਰ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਨਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ
ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! 18 ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ
ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ
ਮਰੇਗਾ। 19 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਬਦੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਂਣਾ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਜੀਵੇਗਾ!
20 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਨਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਿਨਆ ਂਉਸ ਦੇ
ਅਮਲਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ!”

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ

21 ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ 12 ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ 10 ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 5 ਵੇਂ ਿਦਨ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ!”

22 ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਸੱਕਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਬੋਲਣ ਿਦੱਤਾ। 23 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, 24 “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਿਸਰਫ਼
ਅਬਰਾਹਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ
ਸਾਡੀ ਹੈ! ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ!’

25 “ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਖਾਦਂੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਿਕਉਂ ਦੇਵਾ?ਂ 26 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਲਵਾਰ
ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਵਾਢਂੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਸੱਕਦੀ!’

27 “‘ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ
ਹਾ,ਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ! ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾ ਂਤੋਂ
ਮਰਵਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਿਕਿਲਆ ਂਅਤੇ
ਗੁਫ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ। 28 ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਵੀਰਾਨ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਗਵਾ ਲਵੇਗਾ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ
ਵੀ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। 29 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਭਆਨਕ ਕਾਰੇ
ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

30 “‘ਅਤੇ ਹੁਣ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਕੰਧਾ ਂਨਾਲ ਝੁਕੇ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਆਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਕੇ ਸੁਣੀੇਁ ਯਹੋਵਾਹ ਕੀ
ਆਖਦਾ ਹੈ।” 31 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਉਂਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੈਠਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ
ਹੋਣ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਓਹੋ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਓਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ
ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

32 “‘ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਪਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇੱਕ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਓਹੋ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
ਜੋ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ। 33 ਪਰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਤੂੰ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਉਹ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।’”

ਇਸਰਾਏਲ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਇੱਜੜ ਵਰਗਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਜੜੀਆ ਂਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਕ

ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਜੜੀਆ ਂਤੇ
ਲਾਹਨਤ ਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਜੜੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਜੜ
ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 3 ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਮੋਟੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜੜ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 4

ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਭੇਡਾ ਂਤੇ ਪਟ੍ਟੀਆ ਂਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆ।ਂ ਕੁਝ ਭੇਡਾ ਂਦੂਰ ਭਟਕ
ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ
ਿਲਆਦਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਆਚੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੀ-ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ!

5 “‘ਅਤੇ ਹੁਣ ਭੇਡਾ ਂਿਖਲਰ ਗਈਆ ਂਹਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜੜੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਈਆ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਿਖੰਡ ਗਈਆ।ਂ 6 ਮੇਰਾ ਇੱਜੜ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾ ਂਅਤੇ ਹਰ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ
ਭਟਿਕਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਜੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਿਖੰਡ ਿਗਆ। ਓੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।’”

7 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਆਜੜੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, 8 “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਫ਼ੜ ਲਈਆ।ਂ ਹਾ,ਂ ਮੇਰਾ ਇੱਜੜ
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ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੋਈ
ਅਸਲੀ ਆਜੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਜੜੀਆ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਜੜੀਆ ਂਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਜੜ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”

9 ਇਸ ਲਈ, ਆਜੜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ! 10 ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਜੜੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ!ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ! ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਮੇਰੇ
ਆਜੜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਗੇ! ਫ਼ੇਰ ਆਜੜੀ ਆਪਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ”

11 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ, ਖੁਦ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਜੜੀ ਹੋਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਾਗਂਾ। 12 ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਆਜੜੀ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਭਟਕਣ ਲਗਦੀਆਂ
ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾਂ
ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਿਜੱਧਰ ਉਹ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਬਦਲਵਾਈ
ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਖੰਡ ਗਈਆ ਂਸਨ। 13 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ, ਨਦੀਆ ਂਕੰਢੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਾਗਂਾ। 14 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾ ਂਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਗਂਾ।
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਦੀ ਉੱਚੀ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਓੱਥੇ ਉਹ ਚੰਗੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਘਾਹ ਖਾਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ
ਉੱਤੇ ਵੱਧੀਆ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਚਰਨਗੀਆ।ਂ 15 ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ
ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਵੱਲ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਾਗਂਾ।” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

16 “ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਗੁਆਚੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਖੰਡ ਗਈਆ ਂਸਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੇ
ਪਟ੍ਟੀਆ ਂਬਂਨ੍ਹਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਤਕੜੀਆ ਂਕਰਾਗਂਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੋਟੇ
ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਜੜੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਸਦੇ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ।”

17 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਇੱਜੜ, ਮੈਂ ਇੱਕ
ਭੇਡ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭੇਡ ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਨਆ ਂਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਭੇਡੂਆ ਂਅਤੇ ਬਕਿਰਆਂ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਨਆ ਂਕਰਾਗਂਾ। 18 ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਘਾਹ ਚਰ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਲਤਾੜਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਡਾਂ
ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਡਾ ਂਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ? 19 ਮੇਰੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠਾਂ
ਿਮਿਧਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਓਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਿਪਆ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ
ਨਾਲ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ!”

20 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ, ਖੁਦ, ਮੋਟੀਆਂ
ਅਤੇ ਪਤਲੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਿਨਆ ਂਕਰਾਗਂਾ। 21 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਿਸਆਂ
ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸੰਗਾਂ
ਨਾਲ ਹੇਠਾ ਂਡੇਗ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੀਕ ਧੱਕਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ।
22 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭੇਡ ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਨਆਂ
ਕਰਾਗਂਾ। 23 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਜੜੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ, ਨੂੰ
ਲਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਜੜੀ ਬਣੇਗਾ। 24

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ
ਦਾਊਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ,
ਬੋਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

25 “ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਫ਼ੇਰ ਭੇਡਾ ਂਮਾਰੂਬਲ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਸੌਂ
ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ। 26 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਅਤੇ
ਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰਸ਼ਾ ਂਹੋਣ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ
ਅਸੀਸਾ ਂਵਰ੍ਹਾਉਣਗੀਆ।ਂ 27 ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਭੇਡਾ ਂਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਤਲੇ ਜੂਲੇ ਤੋੜ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ 28 ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ
ਕੌਮਾ ਂਕੋਲੋਂ ਜਾਨਵਰਾ ਂਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਫ਼ੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਨਹੀਂ
ਖਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। 29 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣ
ਸੱਕੇਗੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ
ਵੀ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 30 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹਨ!” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ!ਂ

31 “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਹੋ, ਮੇਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼
ਮਨੁੱਖ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆ।ਂ

ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੰਦੇਸ਼

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਈਰ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ। 3 ਇਸ ਨੂੰ ਆਖ, ‘ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ

ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:
“‘ਸ਼ਈਰ ਪਰਬਤ, ਮੈਂ ਹਾ ਂਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ!
ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ।
ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰਾਨ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ।

4 ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ।
ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀਰਾਨ ਤੂੰ।

ਫ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ
5 “‘ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ

ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਆਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵੇਲੇ।’” 6 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਭਜਾਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਭਜਾਵੇਗੀ। 7 ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਈਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰਾਨ
ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਓਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 8 ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾ ਂਨਾਲ ਢੱਕੱ
ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾ ਂਤੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ,ਂ ਵਾਦੀਆ ਂਤੇ ਤੇਰੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਘਾਟੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 9 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀਰਾਨ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

10 ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਇਹ ਦੋ ਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਲਵਾਗਂੇ।”

ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਥੇ ਹੈ! 11 ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖਕੇ
ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਇਆ ਸੀ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ 12 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ
ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸੁਣ ਿਲਆ ਹੈ।

“ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਬੋਿਲਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਇਸਰਾਏਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਾਗਂ
ਚਬਾ ਜਾਵਾਗਂੇ!’ 13 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਮਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆਂ
ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਿਖਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ
ਸੁਣ ਿਲਆ ਹੈ! ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਿਲਆ ਸੀ।”

14 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਾਗਂਾ। 15 ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਾਗਂਾ।
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ਸ਼ਈਰ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫ਼ੇਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ
ਕਰ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਲਈ
ਆਖ! 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ! ਆਹਾ! ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰਬਤ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।’

3 “ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦੱਸ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ। ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪਾਿਸਓ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਾਨਾਫੂਸੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ’”

4 ਇਸ ਲਈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ!
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਬਤਾ,ਂ ਪਹਾੜੀਆ,ਂਨਿਹਰਾ,ਂ ਵਾਦੀਆ,ਂ ਵੀਰਾਨ ਉਜਾੜਾਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਬਾਰੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਦੀਆ ਂਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਵੱਲੋਂ ਲੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਹੱਿਸਆ ਿਗਆ
ਹੈ। 5 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਬਲਵਾਨ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਿਦਆਗਂਾ! ਮੈਂ ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਵਾਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ
ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਉਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਧਰਤੀ
ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਲੈ ਲਈ ਤਾ ਂਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੱਕਣ!”

6 “ਇਸ ਲਈ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖ। ਪਰਬਤਾ,ਂ
ਪਹਾੜੀਆ,ਂ ਨਿਹਰਾ ਂਅਤੇ ਵਾਦੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਬਲਵਾਨ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਅਤੇ
ਕਿਹਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਿਦਆਗਂਾ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਵੱਲੋਂ
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।’”

7 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ
ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ! ਮੈਂ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ
ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆ ਂਲਈ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।

8 “ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਨਵੇਂ
ਰੁੱਖ ਉਗਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। 9

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣਗੇ।
ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਪਾਉਣਗੇ। 10 ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਰਵਾਰ-ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨਵੀਆ ਂਵਾਗਂ
ਫ਼ੇਰ ਉਸਾਰੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ 11 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ
ਦੇਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਹੁਤ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ
ਅਤੀਤ ਵਾਗਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ
ਪਿਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ 12 ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਕਰਾਗਂਾ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇਁਗਾ।”

13 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ,
ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਖੋਹ ਲੇ। 14

ਪਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਫੇਰ
ਨਹੀਂ ਖੋਹੇਁਗਾ।” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

15 “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ
ਿਦਆਗਂਾ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ
ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਵੋਂਗੇ।” ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆ।ਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ

16 ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 17

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਨਾਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਵਰਗੇ ਸਨ ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ
ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਡੋਿਲ੍ਹਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਨਾਪਾਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਕਿਹਰਵਾਨ
ਸਾ।ਂ 19 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਧਰਤੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ
ਕੰਮਾ ਂਕਰਕੇ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 20 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਅੰਦਰ
ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਵੇਂ? ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ,
‘ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ। ਇਸ
ਲਈ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ!’

21 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ, ਮੇਰਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ
ਹੋਇਆ। 22 ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਤੂੰ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਿਗਆ,
ਮੇਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਸਰਾਏਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ! ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਖਾਤਰ ਕਰਾਗਂਾ। 23 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸਾ ਿਦਆਗਂਾ
ਿਕ ਮੇਰਾ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਨੇਕਨਾਮੀ
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ! ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ’” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆ।ਂ

24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਗਂਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ। 25 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਿਛੜਕਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ
ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੋ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਘਰਿਣਤ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ
ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੋ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।”

26 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾ ਂਆਤਮਾ ਪਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ
ਿਦਲ ਕੱਢ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਮਨੁੱਖੀ ਿਦਲ ਦੇਵਾਗਂਾ। 27 ਅਤੇ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਦਲ
ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਂਗੇ। 28 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹੋਁਗੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੋਵਾਗਂਾ।” 29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਚਾਵਾਗਂਾ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਦਾ
ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਗਂਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। 30 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖਾ ਂਤੇ ਫ਼ਲਾ ਂਦੀਆ ਂਵੱਡੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਵਾਢੀਆ ਂਦੇਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਬਗਾਨੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀ
ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। 31 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ
ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਨਹੀਂ ਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਭਆਨਕ ਕਾਿਰਆ ਂਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਂਗੇ।”

32 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ: ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ! ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ
ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ!ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ
ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਿਰਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!”

33 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਿਦਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਪ ਧੋਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਗਂਾ। ਉਹ
ਵੀਰਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਫ਼ੇਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 34 ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾ ਂਜੋ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ
ਫ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। 35 ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ‘ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀਰਾਨ
ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਗ਼ੇ ਅਦਨ ਵਾਗਂ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
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ਉਹ ਵੀਰਾਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬਚਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ।’”

36 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਜਾਣ ਲੈਣਗੀਆ ਂਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉਜੜੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵਸਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਉਜਾੜ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਬੀਜੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਰਨ
ਦੇਵਾਗਂਾ!”

37 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖਾਤਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੱਧਣ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ-
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਨਣ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਇੱਜੜ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ। 38 ਖਾਸ
ਿਤਉਹਾਰਾ ਂਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆ ਂਦੇ ਇੱਜੜ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ,
ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਥਾਵਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਇੱਜੜਾ ਂਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

ਸੁੱਕੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਈ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ
ਚੁੱਕ ਕੇ (ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਦੀ ਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਵਾਦੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆਂ

ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਹੱਡੀਆਂ
ਪਈਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੱਡੀਆ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੁਰਨ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਹੱਡੀਆ ਂਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਸਨ।

3 ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਇਹ
ਹੱਡੀਆ ਂਮੁੜਕੇ ਿਜਉਂਦੀਆ ਂਹੋ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ?”

ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ
ਜਵਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।”

4 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖ, ‘ਖੁਸ਼ਕ ਹੱਡੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ!
5 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੀਆ ਂਹੋ ਜਾਵੋਁਗੀਆ!ਂ 6 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਡੌਿਲਆ ਂਨੂੰ ਪਾਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ
ਨਾਲ ਢੱਕੱ ਿਦਆਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਭਰ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ
ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਹੋ ਜਾਵੋਁਗੀਆ!ਂ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਹਾ।ਂ’”

7 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਡੀਆ ਂਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉੱਚਾ
ਸ਼ੋਰ ਸੁਿਣਆ। ਹੱਡੀਆ ਂਕੜਕਣ ਲੱਗੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਦੂਜੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ
ਜੁੜਨ ਲਗੀ। 8 ਓੱਥੇ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਅਤੇ
ਪੱਠੇ ਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ।

9 ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ
ਲਈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਹਵਾਏ, ਹਰ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਆ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸਾਹ ਫ਼ੂਕ ਦੇ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਸਾਹ ਫ਼ੂਕ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੇਰ
ਿਜਉਂਦੀਆ ਂਹੋ ਜਾਣਗੀਆ!ਂ’”

10 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਹ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰਾ ਂਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਜਉਂ ਪਏ ਅਤੇ
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਓੱਥੇ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸਨ-ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ
ਸੀ।

11 ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ
ਹੱਡੀਆ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਵਾਗਂ ਹਨ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ
ਹਨ, ‘ਸਾਡੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ, ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਾ!ਂ’ 12 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਗੱਲ ਕਰੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ
ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਗਂਾ! ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਬਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ

ਿਲਆਵਾਗਂਾ। 13 ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਖੋਲ੍ਹ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ 14 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ
ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ।’” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਸਨ।

ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ

15 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 16

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਲਖ ਲੈ:
‘ਇਹ ਸੋਟੀ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਹੈ।’ ਫ਼ੇਰ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਟੀ ਲੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਿਲਖ, ‘ਇਹ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਸੋਟੀ ਯੂਸੁਫ਼
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਦੀ ਹੈ’ 17 ਫ਼ੇਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਸੋਟੀਆਂ
ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੀਂ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਟੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ

18 “ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਬ
ਹੈ। 19 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਸੋਟੀ ਲਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ
ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇੱਕ
ਸੋਟੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ!’

20 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੋਟੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੜ। ਤੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੋਟੀਆ ਂਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਿਲਖੇ ਸਨ। 21 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਮੈਂ ਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲਵਾਗਂਾ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਪਾਿਸਓ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। 22 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਉਤਲੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਇੱਕ
ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੋ ਕੌਮਾ ਂਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ
ਰਿਹਣਗੀਆ ਂਉਹ ਫ਼ੇਰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਦੋ ਰਾਜਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆ ਂਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ
23 ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਮੂਰਤੀਆ ਂਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾ ਂਪਾਪਾ ਂਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਬਨਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵਾਗਂਾ ਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ।

24 “‘ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦਾ
ਓੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਆਜੜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਿਜਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਓਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਖਾਗਂਾ। 25 ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣਗੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਓੱਥੇ
ਰਿਹਣਗੇ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਓੱਥੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਸਦਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ
ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹਾ।ਂ 27 ਮੇਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
28 ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ
ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਰੱਖਕੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ’”

ਗੋਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੰਦੇਸ਼

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 2

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੋਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੋਗ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਉਹ
ਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੂਬਲ ਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਗੂ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੋਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ। 3 ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਗੋਗ ਤੂੰ ਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੂਬਲ ਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਗੂ ਹੈਂ! ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ।ਂ 4 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
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ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘੋਿੜਆ ਂਅਤੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰੁਡੀਆ ਂਪਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ, ਆਪਣੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾ ਂਸਮੇਤ,
ਆਪਣੀਆ ਂਵਰਦੀਆ ਂਪਿਹਨੇ ਹੋਣਗੇ। 5 ਫ਼ਾਰਸ, ਕੂਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਟ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਅਤੇ ਟੋਪ ਪਿਹਨੇ
ਹੋਣਗੇ। 6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਗੋਮਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ ਜਿਬਆ ਂਨਾਲ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ
ਸਮੂਹਾ ਂਸਮੇਤ ਤੋਂਗਰਮਾ ਦੀ ਕੌਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਦੀਵਾਨਾ ਂਦੀ ਉਸ ਪਰੇਡ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ।’

7 “‘ਿਤਆਰ ਰਹੀਁ। ਹਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰ,
ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਿਤਆਰ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8 ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ਰਜ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਬਾਦ
ਦੇ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਿਵੱਚ ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵੇਂਗਾ ਿਜਹੜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤਂਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। 9 ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ
ਆਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਗਂ ਆਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਵਾਲੇ ਗਰਜਦਾਰ
ਬੱਦਲ ਵਾਗਂ ਆਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਤੇਰੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਜੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ।’”

10 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: “ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਫ਼ੁਰਨਾ ਫ਼ੁਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਂਗਾ। 11 ਤੂੰ
ਆਖੇਂਗਾ, ‘ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਸਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਕੰਧਾ ਂਤੋਂ ਸੱਖਣੇ
ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਵਾਰਾ ਂਨਹੀਂ
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਤਾ ਂਫ਼ਾਟਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ! 12 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਲੜਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਦਰ ਲੋਕ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’

13 “ਸ਼ਬਾ, ਦਦਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ‘ਕੀ ਤੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲੁੱਟਣ
ਆਇਆ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ ਿਜੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ
ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਹੜਪ ਸੱਕਁੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ, ਸੋਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ
ਨੂੰ ਿਲਜਾ ਸੱਕਁੇ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ
ਸੀ?’”

14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੋਗ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ! ‘ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘੋਿੜਆ ਂਤੇ ਸਵਾਰ
ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇਂਗਾ। 16 ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮੇਰੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਆਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ
ਬੱਦਲ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਫੇਰ, ਗੋਗ ਕੌਮਾ ਂਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੀਆ ਂਿਕ
ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾ!ਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣ
ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਗਂਾ।’”

17 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਯਾਦ
ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ
ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।”

18 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਸਮੇਂ, ਗੋਗ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ। 19

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ:ਂ ਮੈਂ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਭੁਚਾਲ ਆਵੇਗਾ। 20 ਉਸ ਸਮੇਂ,
ਸਾਰੀਆ ਂਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਜਾਣਗੀਆ ਂਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆ ਂਮੱਛੀਆ,ਂ
ਹਵਾ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਖੇਤਾ ਂਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੀਁਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਬਤ ਿਡੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾ ਂਢਿਹ
ਪੈਣਗੀਆ।ਂ ਹਰ ਕੰਧ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗੀ!”

21 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਮੈਂ
ਗੋਗ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਤੰਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਸ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ
ਇਨ੍ਨੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਾਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। 22 ਮੈਂ ਗੋਗ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ
ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਗੋਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ
ਉਸ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ ਜਿਬਆ ਂਉੱਤੇ ਗਿੜਆ,ਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਵਰੱਖਾ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। 23 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਿਦਖਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ।ਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆਂ
ਦੇਖਣਗੀਆ ਂਉਹ ਿਸੱਖ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ”

ਗੋਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੌਤ

“ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੋਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ
ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਗੋਗ, ਤੂੰ ਮਸ਼ਕ
ਅਤੇ ਤੂਬਲ ਦੇ ਦੇਸਾ ਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਗੂ ਹੈਂ! ਪਰ ਮੈਂ

ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ।ਂ 2 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। 3 ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਕਮਾਨ
ਸੁੱਟਵਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਤੀਰਾ ਂਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾ ਂਸੁਟਵਾ ਿਦਆਗਂਾ।
4 ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਦੇ ਸਮੂਹ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ। 5 ਤੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ!’” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਮਾਗੋਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਰਿਹੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅੱਗ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ, ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ 7 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ
ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਿਦਆਗਂਾ। ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹਸਤੀ
ਹਾ।ਂ 8 ਉਹ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਰੇਗਾ!” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆ।ਂ “ਇਹੀ ਉਹ ਿਦਨ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

9 “ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਿਬਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ
ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਕਮਾਨਾ ਂਅਤੇ ਤੀਰਾ,ਂ ਗੁਰਜਾ ਂਅਤੇ ਬਰਿਛਆ ਂਨੂੰ
ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਿਬਆਰਾ ਂਦੀ ਸੱਤਾ ਂਸਾਲਾ ਂਤੀਕ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨਗੇ। 10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੱਕੜੀ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਜਾ ਂਜੰਗਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਹਿਬਆਰਾ ਂਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ
ਵਰਤਣਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲੈ ਲੈਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸੋਂ ਚੁਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਖੋਹੀਆ ਂਸਨ।” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਗੋਗ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਾਗਂਾ। ਉਹ ਡੈਡ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰਾਂ
ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾ ਂਦਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕ
ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਗੋਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਉਸ ਥਾ ਂਦਫ਼ਨ
ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਗ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਦੀ ਆਖਣਗੇ। 12 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
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ਅਿਜਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 13 ਆਮ
ਆਦਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਰਦਾ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਿਮਆ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾ ਂਕੰਮ ਿਮਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਮੇ
ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਂਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਕਰਨਗੇ। 15 ਉਹ ਕਾਮੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਿਦਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਨਾ ਿਚਰ ਤੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਹੱਡੀ ਨੂੰ
‘ਗੋਗ ਦੀ ਫ਼ੌਦ ਦੀ ਵਾਦੀ’ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ। 16 ਮੁਰਦਾ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ (ਕਬਿਰਸਤਾਨ) ਹਮੋਨ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣਗੇ।”

17 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ,ਂ “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆ ਂਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਲਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖ,
‘ਇੱਥੇ ਆਓ! ਇੱਥੇ ਆਓ! ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਬਲੀ ਨੂੰ ਖਾਵੋ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਬਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ, ਮਾਸ ਖਾਵੋ ਅਤੇ ਖੂਨ ਪੀਵੋ। 18 ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ ਸਰੀਰਾ ਂਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦਾ ਖੂਨ
ਪੀਵੋਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਭੇਡੂਆ,ਂ ਲੇਿਲਆ,ਂ ਬਕਿਰਆ ਂਅਤੇ ਮੋਟੇ ਝੋਿਟਆ ਂਵਰਗੇ
ਹੋਣਗੇ। 19 ਿਕੰਨੀ ਵੀ ਚਰਬੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖੂਨ ਪੀ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਬਲੀ ਨੂੰ ਖਾਵੋ ਪੀਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਿਜਬਾਹ ਕਰਾਗਂਾ। 20 ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਸ
ਹੋਵੇਗਾ। ਓੱਥੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰਬਵਾਨ, ਤਾਤਕਵਰ ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ
ਲੜਾਕੂ ਆਦਮੀ ਹੋਣਗੇ।’” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਿਦਖਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆ!ਂ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵਰਤੀ ਸੀ। 22

ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ 23 ਅਤੇ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਿਕਉਂ ਿਲਜਾਦਂਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਿਦੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਮਲਾ ਂਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।”

25 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: “ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼
ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ। 26 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਸਿਮਆ ਂਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 27 ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸਾ ਂਤੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ
ਦੀਆ ਂਧਰਤੀਆ ਂਤੋਂ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾਂ
ਦੇਖਣਗੀਆ ਂਿਕ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ।ਂ 28 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡਣ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਦਂਾ। 29 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਗਂਾ।” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਨਵਾ ਂਮੰਦਰ

ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀਵਾਨਾ ਂਵਜੋਂ ਿਲਜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ,
ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਿਦਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਲ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਦ
ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਿਦਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਿਵੱਚ ਓੱਥੇ ਲੈ ਿਗਆ।

2 ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਿਗਆ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੇਠਾ ਂਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਗਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ।
3 ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਓੱਥੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਓੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਲਸ਼ਕਾਈ
ਹੋਈ ਕਾਸਂੀ ਵਾਗਂ ਚਮਕੀਲਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਦਾ
ਇੱਕ ਫ਼ੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। 4 ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਅਤੇ ਕੰਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਉਸ ਹਰ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਹ ਿਜਹੜੀ ਮੈ ਤੈਨੂੰ
ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦਖਾ ਸੱਕਾ।ਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ
ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖੇਁ।”

5 ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਕੰਧ ਦੇਖੀ ਿਜਹੜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਹੁਂਆ ਂਪਾਿਸਆਂ
ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਪਣ ਵਾਲਾ ਫੁੱਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ 6 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀ ਨੇ ਕੰਧ ਦੀ
ਮੋਟਾਈ ਨਾਪੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਿਜੰਨੀ ਮੋਟੀ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਚਾਈ
ਨਾਪੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਿਜੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸੀ।

6 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੂਰਬੀ ਫ਼ਾਟਕ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਆਦਮੀ ਇਸਦੀਆਂ
ਪੌੜੀਆ ਂਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਥਾ ਂਨੂੰ ਨਾਿਪਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ
ਚੌੜੀ ਸੀ। 7 ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਦੇ ਕਮਰੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਚੌੜੇ
ਸਨ। ਕਮਿਰਆ ਂਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂ5 ਹੱਥ ਮੋਟੀਆ ਂਸਨ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ
ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਵਰਾਡਂੇ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਚੌੜਾ ਸੀ। 8 ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ
ਨੇ ਵਰਾਡਂੇ ਨੂੰ ਨਾਿਪਆ। 9 ਇਹ 8 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ
ਪਾਿਸਆ ਂਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਨੂੰ ਨਾਿਪਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੰਧ 2 ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਵਰਾਡਂਾ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। 10 ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਹੀਁ ਪਾਸੀਁ
ਿਤੰਨ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਕਮਿਰਆ ਂਦਾ ਨਾਪ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਇੱਕੋ ਨਾਪ ਦੀਆ ਂਸਨ। 11 ਆਦਮੀ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਨਾਿਪਆ। ਇਹ 10 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 13 ਹੱਬ ਲੰਬਾ ਸੀ। 12

ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੀਵੀਁ ਕੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਧ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੋਟੀ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਵਰਗਾਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੱਧ 6 ਹੱਥ ਲੰਬੀ ਸੀ।

13 ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ
ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਸਰੇ ਤੀਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਾਿਪਆ। ਇਹ 25 ਹੱਥ
ਸੀ। ਹਰ ਦਰਵਾਜੇ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। 14 ਆਦਮੀ ਨੇ
ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਵਰਾਡਂੇ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਸਮੇਤ ਪਾਿਸਆ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਕੰਧਾ ਂਦੇ ਮਿਬਆ ਂਨੂੰ ਨਾਿਪਆ। ਕੁਲ ਜੋੜ 60 ਹੱਥ ਸੀ। 15 ਬਾਹਰਲੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਾਡਂੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਪ 50 ਹੱਥ ਸੀ। 16

ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਗਾਰਡਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਰਆ,ਂ ਪਾਿਸਆ ਂਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਅਤੇ ਵਰਾਡਂੇ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਛੋਟੀਆ ਂਿਖੜਕੀਆ ਂਸਨ। ਿਖੜਕੀਆ ਂਦਾ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲਾ ਿਹੱਸਾ ਰਸਤੇ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਹਾ ਂਪਾਿਸਆ ਂਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਬਾਹਰਲਾ ਿਵਹੜਾ

17 ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਓੱਥੇ ਤੀਹ ਕਮਰੇ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਪਟੜੀ ਦੇਖੀ ਿਜਹੜੀ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਕੰਧ
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਰੁੱਖ ਪਟੜੀ ਵੱਲ ਸੀ। 18 ਪਟੜੀ ਫ਼ਾਟਕਾਂ
ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਜੰਨੀ ਹੀ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਪਟੜੀ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ
ਸੀ। ਇਹ ਨੀਵੀਁ ਪਟੜੀ ਸੀ। 19 ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਸਰੇ ਤੋਂ
ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਈਂ ਨਾਪ ਿਲਆ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਤੇ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ 100 ਹੱਥ ਸੀ।

20 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫ਼ਾਟਕ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਿਮਣੀ। 21 ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਕੋਠੜੀਆ,ਂ
ਿਤੰਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੰਮ ਤੇ ਡਾਟਾ ਂਪਿਹਲੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੇਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਲੰਬਾਈ 50 ਹੱਥ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
50 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 25 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸੀ। 22 ਇਸ ਦੀਆ ਂਿਖੜਕੀਆ ਂਅਤੇ
ਵਰਾਡਂਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਪਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਨਾਪ ਦੇ
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ਸਨ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੀਕ ਜਾਦਂੀਆ ਂਸੱਤ ਪੌੜੀਆ ਂਸਨ। ਇਸਦਾ
ਵਰਾਡਂਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਸੀ। 23 ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਰੀ ਫ਼ਾਟਕ
ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਟਕ ਵਰਗਾ ਸੀ।
ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤਾਈ
ਨਾਪ ਿਲਆ। ਇਹ ਫ਼ਾਟਕ ਤੋਂ ਫ਼ਾਟਕ ਤੱਕ 100 ਹੱਥ ਸੀ।

24 ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੰਧ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਕੰਧ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇਿਖਆ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਪਾਸੇ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਅਤੇ ਵਰਾਡਂੇ ਨੂੰ
ਨਾਿਪਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਮਣਤੀ ਹੋਰਨਾ ਂਫਾਟਕਾ ਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੀ। 25 ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਵਰਾਡਂੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪਾਸੀਁ ਹੋਰਨਾ ਂਫਾਟਕਾ ਂਵਾਗਂ ਿਖੜਕੀਆ ਂਸਨ।
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਰਸਤਾ 50 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 25 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸੀ। 26 ਇਸ ਫਾਟਕ
ਤਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸੱਤ ਪੌੜੀਆ ਂਸਨ। ਇਸਦਾ ਵਰਾਡਂਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਪਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਹੀਁ ਪਾਸੀਁ ਸਨ। 27 ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ
ਦੱਖਣੀ ਿਸਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ
ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੀਕ ਨਾਪ ਿਲਆ। ਇਹ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਫਾਟਕ ਤੀਕ 100
ਹੱਥ ਸੀ।

ਅੰਦਰਲਾ ਿਵਹੜਾ

28 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਤੀਕ ਲੈ
ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਪ ਿਲਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ
ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਫਾਟਕਾ ਂਦੇ ਨਾਪ ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। 29 ਇਸਦੇ
ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ,ਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਅਤੇ ਵਰਾਡਂਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫਾਟਕਾ ਂਿਜੰਨਾ ਹੀ ਸੀ।
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਰਾਡਂੇ ਦੇ ਸਾਰੀਁ ਪਾਸੀਁ ਿਖੜਕੀਆ ਂਸਨ।
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਰਸਤਾ 50 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 25 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸੀ। 30 ਵਰਾਡਂਾ 25
ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 5 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਸੀ। 31 ਇਸਦਾ ਵਰਾਡਂਾ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਲਗਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੀ। ਪਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀ ਿਸ਼ਲਪਕਾਰੀ
ਫਾਟਕਾ ਂਵੱਲ ਜਾਦਂੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਹੀਁ ਪਾਸੀਁ ਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਾਟਕ ਵੱਲ
ਜਾਦਂੀਆ ਂਅੱਠ ਪੌੜੀਆ ਂਸਨ।

32 ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਫਾਟਕ ਦਾ ਨਾਪ ਿਲਆ। ਇਹ ਨਾਪ ਵੀ ਹੋਰਨਾ ਂਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ
ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। 33 ਇਸਦੇ ਕਮਰੇ, ਪਾਿਸਆ ਂਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਅਤੇ ਵਰਾਡਂਾ ਵੀ ਬਾਕੀ
ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਦੇ ਨਾਪ ਦੇ ਸਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਾਡਂੇ ਦੇ
ਸਾਰੀ ਪਾਸੀਁ ਿਖੜਕੀਆ ਂਸਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ 50 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 25
ਹੱਬ ਚੌੜਾ ਸੀ। 34 ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਡਉੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ
ਦੀਵਾਰਂਾ ਂਉੱਤੇ ਪਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀਆ ਂਅੱਠ ਪੌੜੀਆਂ
ਸਨ।

35 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਦਾ
ਨਾਪ ਿਲਆ। ਇਸਦਾ ਨਾਪ ਵੀ ਹੋਰਨਾ ਂਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਦੇ ਨਾਪ ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। 36

ਇਸ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਅਤੇ ਵਰਾਡਂਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਪ ਦਾ ਸੀ।
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਰਾਡਂੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੀਁ ਿਖੜਕੀਆ ਂਸਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਦਾ ਰਸਤਾ 50 ਹੱਬ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 25 ਹੱਬ ਚੌੜਾ ਸੀ। 37 ਇਸਦਾ ਵਰਾਡਂਾ
ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਪਾਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਾਟਕ ਵੱਲ
ਜਾਦਂੀਆ ਂਅੱਠ ਪੌੜੀਆ ਂਸਨ।

ਬਲੀਆ ਂਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਕਮਰੇ

38 ਉਬੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਫਾਟਕ ਦੇ ਵਰਾਡਂੇ ਵੱਲ
ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਓਹੀ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ ਜਾਜਕ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ
ਧੋਁਦੇ ਹਨ। 39 ਇਸ ਵਰਾਡਂੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੀ ਦੋ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਪਾਪ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। 40 ਇਸ ਵਰਾਡਂੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ
ਕੰਧ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਦੋ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 41 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅੰਦਰਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਚਾਰ
ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ-ਅੱਠ ਮੇਜ਼, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਜਕ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਬਲੀ
ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। 42 ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਬੇ ਪੱਥਰ ਦੇ
ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮੇਜ਼ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਜ਼ 1-1/2 ਹੱਬ ਲੰਮੇ 1-1/2 ਹੱਬ ਚੌੜੇ ਅਤੇ।

1-1/2 ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੇਜ਼ਾ ਂਉੱਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਰੱਖਦੇ
ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਬਲੀਆ ਂਲਈਁ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। 43 ਇਸ ਥਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ,
ਿਤੰਨ ਇਚੰ ਲੰਮੀਆ ਂਮਾਸ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹੁੱਕਾ ਂਸਨ। ਭੇਟਾ ਂਦਾ ਮਾਸ ਮੇਜ਼ਾਂ
ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਕਮਰੇ

44 ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ
ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ ਦੱਖਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਸੀ
ਿਜਸਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸੀ। 45 ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਕਮਰਾ
ਿਜਸਦਾ ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 46 ਪਰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਿਜਸਦਾ ਮੂੰਹ
ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਹੈ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼
ਿਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਜਕ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਜਕਾ ਂਦਾ
ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਮੂਹ ਸਦੋਕ ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਅਿਜਹੇ
ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾ ਸੱਕਦੇ
ਹਨ।”

47 ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦਾ ਨਾਪ ਿਲਆ। ਿਵਹੜਾ ਪੂਰਨ ਚੌਕੋਰ ਸੀ।
ਇਹ 100 ਹੱਬ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 100 ਹੱਬ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਜਗਵੇਦੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਸੀ।

ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਰਾਡਂਾ

48 ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਰਾਡਂਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵਰਾਡਂਾ ਦੇ
ਦੋਹਾ ਂਪਾਿਸਆ ਂਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਨੂੰ ਨਾਿਪਆ। ਹਰ ਕੰਧ 5 ਹੱਬ ਮੋਟੀ ਅਤੇ 3 ਹੱਬ
ਚੌੜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ (ਿਵੱਚਕਾਰਲੀ) ਖੁਲ੍ਹੀ ਥਾ ਂ14 ਹੱਬ ਸੀ। 49 ਵਰਾਡਂਾ 20
ਹੱਬ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 12 ਹੱਬ ਲੰਮਾ ਸੀ। ਵਰਾਡਂਾ ਤੱਕ ਦਸ ਪੌੜੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ।
ਵਰਾਡਂਾ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਦੇ ਦੋ ਬਮਲੇ ਸਨ-ਹਰ ਕੰਧ ਲਈ ਇੱਕ।

ਮੰਦਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ

ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ
ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਨੂੰ ਨਾਿਪਆ। ਪਾਿਸਆ ਂਦੀਆਂ
ਉਹ ਕੰਧਾ ਂਹਰ ਪਾਿਸਓ 6 ਹੱਥ ਮੋਟੀਆ ਂਸਨ। 2 ਦਰਵਾਜ਼ਾ 10

ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪਾਿਸਓ 5 ਹੱਥ ਸਨ। ਆਦਮੀ
ਨੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਨਾਿਪਆ। ਇਹ 40 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 20 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸੀ।

ਮੰਦਰ ਦਾ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ

3 ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਅੰਤਲੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਦੀਆ ਂਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਨੂੰ ਨਾਿਪਆ। ਹਰ ਵੱਖੀ ਦੀ ਕੰਧ 2 ਹੱਥ ਮੋਟੀ ਅਤੇ
7 ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਰਸਤਾ 6 ਹੱਬ ਚੌੜਾ ਸੀ। 4 ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਪੀ। ਇਹ 20 ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਅਤੇ 20 ਹੱਬ ਚੌੜੀ ਸੀ।
ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ।”

ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ

5 ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਾਿਪਆ। ਇਹ 6 ਹੱਥ ਮੋਟੀ ਸੀ।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਇਹ 4 ਹੱਥ ਚੌੜੇ ਸਨ। 6

ਪਾਿਸਆ ਂਦੇ ਕਮਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ, ਿਤੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਂਿਜ਼ਲਾ ਂਉੱਤੇ ਸਨ। ਹਰ
ਮੰਿਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 30 ਕਮਰੇ ਸਨ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੰਧ ਛਿਜਆ ਂਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਿਸਆ ਂਦੇ ਕਮਰੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਛਿਜਆ ਂਉੱਤੇ ਿਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ
ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। 7 ਵੱਖੀ ਦੇ ਕਮਿਰਆ ਂਦੀ ਹਰ ਮੰਿਜ਼ਲ ਿਜਹੜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀ, ਹੇਠਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਮਿਰਆਂ
ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਉੱਚੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਲੀਆ ਂਮੰਜ਼ਲਾ ਂਦੇ ਕਮਰੇ ਚੌਰੇੜੇ ਸਨ। ਹੇਠਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਉੱਚੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੱਕ ਿਵੱਚਕਾਰਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਪੌੜੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ।

8 ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸਦੇ ਸਾਿਰਆ ਂਪਾਿਸਆ ਂਤੋਂ
ਉੱਚਾ ਉੱਿਠਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਿਸਆ ਂਦੇ ਕਮਿਰਆ ਂਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਛੇ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਸੀ। 9 ਪਾਿਸਆ ਂਦੇ ਕਮਿਰਆ ਂਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ
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5 ਹੱਥ ਮੋਟੀ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਾਿਸਆ ਂਦੇ ਕਮਿਰਆਂ 10 ਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ
ਕਮਿਰਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਹ 20 ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੀ। 11 ਪਾਿਸਆ ਂਦੇ ਕਮਿਰਆ ਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਚੇ
ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਵੱਲ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉੱਿਠਆ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਿਸਓ
5 ਹੱਬ ਚੌੜਾ ਸੀ।

12 ਸੀਮਾ ਬੱਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਸੀ। ਇਹ
ਇਮਾਰਤ 70 ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਅਤੇ 90 ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੰਧ ਹਰ
ਪਾਿਸਓ 5 ਹੱਥ ਮੋਟੀ ਸੀ। 13 ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਿਪਆ। ਮੰਦਰ
100 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਸੀ। ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਸਣੇ ਸੀਮਾਬੱਧ ਖੇਤਰ
100 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਸੀ। 14 ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੀਮਾ ਬੱਧ ਖੇਤਰ, ਿਜਹੜਾ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 100 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਸੀ।

15 ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਪੱਛਵਾੜੇ ਦੇ ਸੀਮਾਬੱਧ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਨਾਪੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਧ ਤੀਕ 100 ਹੱਥ ਸੀ।

ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਰਾਡਂਾ ਿਜਸਦਾ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰਲੇ
ਿਵਹੜੇ ਵੱਲ ਸੀ, 16 ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਫ਼ੱਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ
ਸਨ। ਸਾਰੀਆ ਂਿਖੜਕੀਆ ਂਅਤੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ
ਝਾਲਰ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਕੋਲ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
ਿਖੜਕੀਆ ਂਤੀਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਫ਼ੱਟੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲੀ 17 ਕਂਧ
ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਤੱਕ ਜਾਦਂੇ ਸਨ।

ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ 18 ਕਰੂਬੀ
ਦੇ ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੀ ਨਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੂਬੀ ਦੇ
ਫਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਹਰ ਕਰੂਬੀ ਦੇ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦੋ
ਿਚਹਰੇ ਸਨ। 19 ਇੱਕ ਿਚਹਰਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ
ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਿਚਹਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਕਰੇ
ਹੋਏ ਸਨ। 20 ਫ਼ਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉਤਲੇ ਿਹੱਸੇ ਤੀਕ, ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।

21 ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਚੌਕੋਰ ਸਨ। ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਿਜਹੜੀ 22 ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ 3 ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਅਤੇ 2 ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ
ਕੋਨੇ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਸੇ ਲਕੜੀ ਦੇ ਸਨ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਇਹੀ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।”

23 ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਦੋਹਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ 24 ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੋ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਦੋ ਝੂਲਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ। 25 ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੂਬੀ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਰਗੇ ਹੀ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਕੰਧਾ ਂਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਰਾਡਂਾ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ। 26 ਵਰਾਡਂਾ ਦੀਆ ਂਦੋਹਾਂ
ਪਾਿਸਆ ਂਦੀਆ ਂਕੰਧਾ,ਂ ਵਰਾਡਂਾ ਉਤਲੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਕਮਿਰਆ ਂਉੱਤੇ ਫ਼ਰੇਮ ਵਾਲੀਆ ਂਿਖੜਕੀਆ ਂਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਨ।

ਜਾਜਕਾ ਂਦਾ ਕਮਰਾ

ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਫਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਮੇਰੀ
ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦੇ ਕਈ ਕਮਰੇ ਸਨ ਿਜਹੜੀ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ

ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੱਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸੀ। 2 ਇਹ ਇਮਾਰਤ
100 ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਅਤੇ 50 ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਿਸਓ
ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 3 ਇਮਾਰਤ ਿਤੰਨ ਮਂਜ਼ਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਛਜ੍ਜੇ ਸਨ। 20 ਹੱਥ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਿਵਹੜਾ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਪਟੜੀ ਵੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। 4

ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ 10 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 100 ਹੱਥ
ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। 5 ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਿਤੰਨ ਮਂਜ਼ਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਬਮਿਲਆਂ
ਵਰਗੇ ਬਮਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚਕਾਰਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ
ਮੰਿਜ਼ਲ ਦੇ ਕਮਿਰਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹਟਵੇਂ ਸਨ। ਉਪਰਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ
ਿਵੱਚਕਾਰਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਚੌੜਾਈ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਹੇਠਲੀ ਮੰਿਜ਼ਲ

ਨਾਲੋਂ ਚੌੜਾਈ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਸੀ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸ ਥਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛਿਜਆ ਂਰ੍ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ। 7 ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਕਮਿਰਆ ਂਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਰਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ 50 ਹੱਥ
ਤੱਕ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। 8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਮਿਰਆ ਂਦੀ ਕਤਾਰ ਿਜਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਦਂੀ ਸੀ, 50 ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਮਾਰਤ
ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 100 ਹੱਥ ਸੀ। 9 ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਮਿਰਆ ਂਦੇ ਹੇਠਾ ਂਇਮਾਰਤ ਦੇ
ਪੂਰਬੀ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸੱਕਣ। 10 ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਿਵਹੜੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਿਵੱਚ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਬੱਧ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ।

ਓੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਸਨ। ਓੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ। 11 ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਮਿਰਆਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਮਿਰਆ ਂਵਰਗੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਉਨੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹੋ ਿਜਹੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ। 12

ਦੱਖਣੀ ਕਮਿਰਆ ਂਦਾ ਦਾਖਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ
ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਿਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸੱਕਣ।

13 ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸੀਮਾ ਬੱਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤਰੀ ਕਮਰੇ
ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਮਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜੱਥੇ ਜਾਜਕ ਸਭ ਤੋਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾ ਂਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਚੜ੍ਹਾਿਵਆ ਂਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਥਾ ਂਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ
ਹਨ: ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਪਾਪ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ।ਂ 14

ਿਜਹੜੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ
ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ
ਜਾਜਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਮਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

ਬਾਹਰਲਾ ਿਵਹੜਾ

15 ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਿਲਆ
ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ
ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਨਾਿਪਆ। 16 ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ
ਨਾਿਪਆ ਇਹ 500 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਸੀ। 17 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ
ਨਾਿਪਆ। ਇਹ 500 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਸੀ। 18 ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ
ਨਾਿਪਆ। ਇਹ 500 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਸੀ। 19 ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਿਪਆ। ਇਹ 500 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਸੀ। 20 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਹੁਂਆਂ
ਕੰਧਾ ਂਨੂੰ ਨਾਿਪਆ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੰਦਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਦਂੀਆ ਂਸਨ। ਕੰਧ 500
ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਅਤੇ 500 ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਹੇਗਾ

ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ। 2 ਓੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ

ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ
ਉਹ ਉਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਮੈਂ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਿਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। 4 ਯਹੋਰਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ
ਫਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ।

5 ਫ਼ੇਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਆਦਂਾ। ਮੰਦਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ
ਿਕ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ
ਸੀ। 7 ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਖਤ ਅਤੇ ਪੈਰ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਥਾ ਂਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਾਗਂਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਰਜਾ, ਿਜਨਸੀ
ਪਾਪਾ ਂਰਾਹੀਂ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਥਾ ਂਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮਂਿਦਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 8 ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਰਦਲ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਆਪਣੀ
ਸਰਦਲ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਚੁਗਾਠ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਆਪਣੀ ਚੁਗਾਠ ਬਣਾਕੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਸਰਫ਼
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ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੀ ਵੱਖਿਰਆ ਂਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਪ
ਕਰਦੇ ਜਾ ਂਉਹ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। 9 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਬਦਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਰਾਿਜਆ ਂਦੀਆ ਂਦੇਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ
ਦੂਰ ਿਲਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਾਗਂਾ।

10 “ਹੁਣ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ।
ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਕਿਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ
ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 11 ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਦਓ ਿਕ ਇਸਦੀ
ਉਸਾਰੀ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਿਨਕਾਸ ਿਕੱਥੋ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ
ਉਤਲੀ ਸਾਰੀ ਨਕਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਦਓ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨਾਂ
ਅਤੇ ਿਬਧੀਆ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਲਖ ਲਵੀ
ਤਾ ਂਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸੱਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 12 ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ: ਇਨ੍ਹਾ ਂਹੱਦਾ ਂਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦਾ
ਕਨੂੰਨ ਇਹੀ ਹੈ।

ਜਗਵੇਦੀ

13 “ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਦਆ ਂਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ
ਨਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ। ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ
ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਂਪਾਿਸਓ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਸੀ ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਿਕਂਗਰੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਇੱਕ ਿਗਠ੍ਠ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਇਨੰੀ ਉੱਚੀ ਸੀ: 14 ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਨੁਕਰ ਤੀਕ, ਆਧਾਰ ਦਾ ਨਾਪ 2
ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਨਾਪ, ਛੋਟੇ ਿਕਂਗਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਿਕਂਗਰੇ
ਤੀਕ, 4 ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸੀ। 15 ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਲਈ
ਸਥਾਨ 4 ਹੱਬ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਿਕਨਾਰੇ ਿਸੰਗਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਨ। 16

ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਲਈ ਸਥਾਨ 12 ਹੱਬ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 12 ਹੱਬ ਚੌੜਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪੂਰਨ ਚੌਕੋਰ ਸੀ। 17 ਿਕੰਗਰਾ ਵੀ ਚੌਕੋਰ ਸੀ, 14 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 14
ਹੱਥ ਿਸਰਾ। ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਚੱਕਾ 1/2 ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਗਟਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਜਗਵੇਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਪੌੜੀਆਂ
ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਨ।”

18 ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਨੇਮ ਇਹ ਹਨ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਵੇਦੀ
ਬਣਾਓ ਤਾ ਂਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਿਛੜਕਣ ਲਈ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵਧੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 19 ਤੁਸੀਂ ਸਦੋਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਇੱਕ ਵਿਹੜਕੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵਜੋਂ ਦੇਵੋਂਗੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਜਕ ਹਨ। ਇਹ ਓਹੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਟਾ ਂਿਲਆਕੇ
ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।’” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ 20

“ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੜਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚਹੁਂਆ ਂਿਸੰਗਾ ਂਉੱਤੇ,
ਿਕਂਗਰੇ ਦੇ ਚਹੁਂਆ ਂਿਕਨਾਿਰਆ ਂਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਰਮ ਉੱਤੇ ਿਛੜਕਁੋਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਚਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਦੇਵੋਂਗੇ। 21 ਫ਼ੇਰ ਵਿਹੜਕੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਜੋਂ
ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚਲੇ ਖਾਸ
ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾੜੋ।

22 “ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਬੱਕਰਾ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂਗੇ। ਇਹ
ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਜਕ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਤਆਰ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਵੇਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਹੜਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 23 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕਁੋਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਵਿਹੜਕਾ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਭੇਡੂ ਚੜ੍ਹਾਵੋਂਗੇ। 24 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼
ਕਰੋਂਗੇ। ਜਾਜਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਨਮਕ ਿਛੜਕਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਵਿਹੜਕੇ ਅਤੇ
ਭੇਡੂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। 25 ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਿਤਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਵਿਹੜਾ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕਰੋਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ
ਦੋਸ਼-ਰਿਹਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 26 ਸੱਤ ਿਦਨ ਜਾਜਕ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਚਤ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ। 27 ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਬਾਦ, ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ

ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਹੋਮਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਅਵੱਸ਼
ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਗਂਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚਲੇ ਪੂਰਬੀ ਫ਼ਾਟਕ ਕੋਲ
ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਫ਼ਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾ ਂਅਤੇ ਫ਼ਾਟਕ ਬੰਦ
ਸੀ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਫ਼ਾਟਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਵੱਸ਼
ਹੀ ਬੰਦ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਿਸਰਫ਼ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਹਾਕਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ
ਵਰਾਡਂਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ

4 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਫ਼ਾਟਕ ਿਵੱਚੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਿਗਆ।
ਮੈਂ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਝੁਕ ਿਗਆ। 5

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ!
ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਅਤੇ ਕੰਨਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵੱਲ ਦੇਖ। ਅਤੇ ਹਰ
ਓਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਅਤੇ
ਿਬਧੀਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਨਕਾਸਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। 6 ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਹ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਖ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ: ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਰ ਿਲਆ ਹੈ!
7 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਅਜਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆਦਂਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚ
ਸੁੰਨਤੀੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੁੰਨਤੀਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ
ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ, ਿਘਉ ਅਤੇ ਖੂਨ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ।ਂ 8 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ
ਰੱਿਖਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਸੁੰਨਤੀਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
ਸੌਂਪੀ!’”

9 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਜਸਦੀ ਉਸ
ਦੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ-ਉਸ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ। 10 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਲਆ ਸੀ, ਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। 11 ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਚੋਣ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ ਮਾਿਰਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। 12 ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੇਵੀਆ ਂਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ! ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ:ਂ ‘ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।’”
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ।

13 “ਇਸ ਲਈ ਲੇਵੀਆ ਂਜਾਜਕਾ ਂਵਾਗਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਟਾ ਂਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ
ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾ ਂਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ
ਆਉਣਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ
ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਦੇ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। 14 ਪਰ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੰਮ
ਕਰਨਗੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨਗੇ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

15 “ਜਾਜਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ। ਪਰ ਿਸਰਫ਼
ਸਦੋਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ
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ਜਦੋਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਸਰਫ਼
ਸਦੋਕ ਦੇ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਟਾ ਂਿਲਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਖਲ੍ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਹ
ਬਲੀ ਦੇਣਗੇ।” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ!ਂ 16 “ਉਹ ਮੇਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ। 17 ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਿਵੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਕਤਾਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ
ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਉਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਗੇ। 18 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕਤਾਨੀ ਦੀਆ ਂਪਗੜੀਆ ਂਪਿਹਨਣਗੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਕਤਾਨੀ ਦੇ ਕਛ੍ਛੇ ਪਿਹਨਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਪਿਹਨਣਗੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ। 19 ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਉਹ
ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਕਪਿੜਆ ਂਨੂੰ ਉਤਾਰ
ਦੇਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਿਹਨੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਕੱਪਿੜਆ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਮਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੱਪੜੇ
ਪਿਹਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਿਵੱਤਰ ਕੱਪਿੜਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਛੂਹਣ ਦੇਣਗੇ।

20 “ਇਹ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਮੇ ਵਾਲ
ਉਗਾਣਗੇ। ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾ ਂਦੇ ਵਾਲਾ ਂਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਕਤਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। 21 ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਜਕ ਮੈਅ ਨਾ ਪੀਵੇ। 22

ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਧਵਾ ਜਾ ਂਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਕੁਆਰੀ
ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਜਾਜਕ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

23 “ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ
ਅਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇਹ ਜਾਨਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਕ ਕੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਪਾਕ ਕੀ ਹੈ। 24 “ਜਾਜਕ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਿਨਆਕਂਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ
ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲੱਿਗਆ ਂਮ੍ਮੇਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਖਾਸ ਦਾਵਤਾ ਂਦੇ ਮੌਿਕਆ ਂਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਿਬਧੀਆ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਖਾਸ ਿਦਨਾ ਂਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। 25 ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੰਦੇ
ਮੁਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਾਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀ ਭਰਾ ਜਾ ਂਅਣਿਵਆਹੀ ਭੈਣ ਹੈ। 26 ਇਹ ਗੱਲ
ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ,
ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 27 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟਾਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

28 “ਉਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੀ ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਜੈਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ: ਮੈਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਦੌਲਤ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਜੈਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਹਾ!ਂ 29 ਉਹ ਆਨਾਜ਼ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਪਾਪ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਭੋਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 30 ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਤੌਣ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਵੀ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵੋਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇਗੀ। 31 ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਪੰਛੀ
ਜਾ ਂਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਿਜਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਿਰਆ ਹੈ ਜਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਾਰਕੇ ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਵੱਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ

“ਤੁਸੀਂ ਗੁਣੇ ਪਾਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੋਂਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ
ਲਵੌਗੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਮੀਨ 25,000 ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਅਤੇ 20,000 ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਇੱਕ ਚੌਕੋਰ ਖੇਤਰ ਿਜਹੜਾ ਦੋਹਾ ਂਪਾਿਸਆ ਂਤੋਂ 500
ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੰਦਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਖੁਲ੍ਹੀ

ਥਾ ਂਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜੀ 50 ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਪਿਵੱਤਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
25,000 ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਅਤੇ 10,000 ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਥਾ ਂਨਾਪੋਗੇ: ਮੰਦਰ ਇਸ ਖੇਤਰ
ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

4 “ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਿਹੱਸਾ, ਜਾਜਕਾ,ਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਂਲਈ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ
ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਮਕਾਨਾ ਂਦੀ ਥਾ ਂਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਇੱਕ ਹੋਰ
25,000 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 10,000 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸਥਾਨ ਲੇਵੀਆ ਂਲਈ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਹੜੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਰਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ
ਵੀਹ ਚੈਁਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

6 “ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 5,000 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 25,000 ਹੱਥ ਲੰਮਾ
ਖੇਤਰ ਿਦਓਗੇ। ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਖੀ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। 7 “ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਪਿਵੱਤਰ ਖੇਤਰ
ਦੇ ਦੋਹੀਁ ਪਾਸੀਁ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ
ਪਿਵੱਤਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨੀ ਹੀ
ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਧੁਰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬੀ
ਸਰਹੱਦ ਤੀਕ ਜਾਵੇਗੀ। 8 ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਜੈਦਾਦ
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਕਿਠਨ
ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹਾ ਂਲਈ ਦੇਣਗੇ।”

9 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ,ਂ “ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਾਕਮੋ! ਜ਼ਾਲਮ ਬਨਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਚੁਰਾਉਣੀਆ ਂਛੱਡ
ਿਦਓ! ਬੇਲਾਗ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰੋ! ਮੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਛੱਡ ਿਦਓ!” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ:ਂ

10 “ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਸਹੀ ਤੱਕੜੀਆ ਂਅਤੇ ਵਿਟਆ ਂਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ! 11 ਏਫ਼ਾਹ (ਸੁੱਕਾ ਮਾਪ) ਅਤੇ ਬਬ (ਤਰਲ ਮਾਪ) ਇੱਕੋ ਨਾਪ ਦਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਫਾ ਨੂੰ 1/10 ਹੋਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪ ਹੋਮਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਣਗੇ। 12 ਇੱਕ ਸ਼ੈਕਲ
20 ਗੇਰਾਹਾ ਂਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਨਾ 60 ਸ਼ੈਕਲਾ ਂਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 20 ਸ਼ੈਕਲ ਜਮ੍ਹਾ ਂ25 ਸ਼ੈਕਲ ਜਮ੍ਹਾ ਂ15
ਸ਼ੈਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

13 “ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੇਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
1/6 ਏਫਾ ਕਣਕ, ਹਰ ਹੋਮਰ ਕਣਕ ਲਈ;
1/6 ਏਫਾ ਜੌਁ, ਹਰ ਹੋਮਰ ਜੌਁ ਲਈ;
14 1/10 ਬਾਬ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਰ ਲਈ ਯਾਦ
ਰੱਖੋ।
(ਦਸ ਬਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਮਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਦਸ ਬਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰ
ਬਣਦਾ ਹੈ।)
15 ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹਰ 200 ਭੇਡਾ ਂਬਦਲੇ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਸੋਿਮਆ ਂਤੋਂ।
“ਇਹ ਖਾਸ ਭੇਟਾ,ਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ, ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ ਅਤੇ

ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਭੇਟਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਹਨ।” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

16 “ਦੇਸ ਦਾ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾ ਂਦੇਵੇਗਾ।
17 ਪਰ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਲੋੜੀਁਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਅਨਾਜ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਨਵੇਂ ਚਂਦ ਲਈ,
ਸਬਤ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਖਾਸ ਦਾਵਤਾ ਂਲਈ,
ਦੇਵੇ। ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ,ਂ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਵੇ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।”

18 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ,
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਵਿਹੜਕਾ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਵਿਹੜਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 19 ਜਾਜਕ ਪਾਪ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਤੋਂ ਕੁਝ ਖੂਨ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਮੰਦਰ ਦੀਆ ਂਦਿਹਲੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਕਂਗਰੇ ਦੇ ਚਹੁਂਆ ਂਿਕਨਾਿਰਆ,ਂ ਅਤੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਦਰਾ ਂਉੱਤੇ ਿਛੜਕੇਗਾ। 20 ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 7ਵੇਂ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ
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ਇਹੀ ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਸ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਂਅਣਜਾਿਣਆਂ
ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰ ਦੇਵੋਂਗੇ।

ਪਸਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਭੇਟਾਂ

21 “ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 14ਵੇਂ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ
ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਿਤਉਹਾਰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 22 ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਵੱਛਾ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਛਾ ਪਾਪ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵਜੋਂ
ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਦਾਵਤ ਦੇ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਦੌਰਾਨ, ਹਾਕਮ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਬਲਦ ਅਤੇ
ਸੱਤ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਭੇਡੂ ਭੇਟ ਕਰੇਗੀਆ।ਂ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਹਾਕਮ, ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਹਰ ਿਦਨ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਪ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। 24

ਹਾਕਮ ਜੌਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ◌ੇਫਾ ਹਰ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ
ਜੌਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਇਫ਼ਾਹ ਹਰ ਭੇਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਅਨਾਜ
ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਫ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 25

ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਡੇਿਰਆ ਂਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਸੱਤਾ ਂਿਦਨਾ ਂਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਤਉਹਾਰ 7 ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭੇਟਾ ਂਪਾਪ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ,ਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਤੇਲ
ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ”

ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪਰਬਾਂ

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਦਾ
ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੰਮ ਦੇ ਛੇ ਿਦਨਾ ਂਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ
ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਂਦ ਦੇ ਿਦਨ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2

ਹਾਕਮ ਇਸ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਵਰਾਡਂਾ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੀ ਚੌਖਟ ਕੋਲ
ਖਲੋਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਹਾਕਮ ਫ਼ਾਟਕ ਦੀ ਸਰਦਲ ਉੱਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3

ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਦੇ ਿਦਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ।

4 “ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਹਾਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚਢ਼ਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ
ਛੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਭੇਡੂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5 ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਫ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਤੀਕ ਲੇਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਿਜੰਨਾ
ਚਾਹੇ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਇਫ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀਨ
ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6 “ਨਵੇਂ ਚਂਦ ਦੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਬਲਦ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਭੇਡੂ ਵੀ ਭੇਟ
ਕਰੇਗਾ। 7 ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਫ਼ਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ, ਅਤੇ ਦੁਂਬੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਫ਼ਾ ਦੀ ਭੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਤੀਕ ਲੇਿਲਆ ਂਦੇ
ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਿਜੰਨਾ ਚਾਹੇ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ
ਨੂੰ ਹਰ ਏਫ਼ਾ ਅਨਾਜ ਲਈ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

8 “ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਵਰਾਡਂਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

9 “ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਦਾਵਤਾ ਂਸਮੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ
ਆਉਣ, ਤਾ ਂਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਫ਼ਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ
ਦੱਖਣੀ ਫ਼ਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੱਖਣੀ ਫ਼ਾਟਕ ਰਾਹੀਂ
ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਫ਼ਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ
ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਿਜਧਰੋ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ
ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਓੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤਾ ਂਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ
ਆਉਣ ਤਾ ਂਹਾਕਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ।

11 “ਦਾਵਤਾ ਂਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮਾ ਂਸਮੇਂ ਹਰ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਦੇ
ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਫ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਦੁਂਬੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਫ਼ਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਿਜੱਥੇ ਤੀਕ ਲੇਿਲਆ ਂਦੇ
ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਿਜੰਨਾ ਚਾਹੇ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ

ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਏਫ਼ਾ ਅਨਾਜ ਲਈ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

12 “ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਇਹ ਹੋਮ ਦੀ
ਭੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਜਾ ਂਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਵੀ ਹੋ
ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸਬਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਭੇਂਟ

13 “ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਲੇਲਾ ਭੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਬੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰੋਂਗੇ।
14 ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਵੇਰ, ਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਟੇ ਦਾ 1/6 ਏਫ਼ਾ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਿਬਂਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 1/3
ਹੀਨ ਤੇਲ ਭੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ
ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਰ ਸਵੇਰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ
ਲੇਲਾ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।”

ਹਾਕਮ ਲਈ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨ

16 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। 17 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਕਮ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੀਕ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਸੁਗਾਤ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਸਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਹੀ ਹਾਕਮ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ! 18 ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਝੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਖਾਸ ਰਸੋਈਆ

19 ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ
ਿਗਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਮਿਰਆਂ
ਤੱਕ ਲੈ ਿਗਆ ਓੱਥੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇਿਖਆ। 20

ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹੀ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜੱਥੇ ਜਾਜਕ ਦੋਸ਼ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ
ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਨੂੰ ਪਕਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਜਕ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਨੂੰ
ਸੇਕਣਗੇ। ਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਭੇਟਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਣਗੇ।”

21 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਿਨਆ ਂਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ
ਛੋਟੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇਖੇ। 22 ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੰਦ ਖੇਤਰ ਸੀ।
ਹਰੇਕ ਛੋਟਾ ਿਵਹੜਾ 40 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 30 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਖੇਤਰਾ ਂਦਾ
ਨਾਪ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। 23 ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਟਾ ਂਦੀ ਕੰਧ
ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਟਾ ਂਦੀ ਕੰਧ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਥਾਵਾ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆਂ
ਸਨ। 24 ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਹ ਰਸੋਈਆ ਂਹਨ ਿਜੱਥੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਿਵਆ ਂਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।”

ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ

ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਗਆ
ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਁੋ ਪਾਣੀ ਿਨਕਲਿਦਆਂ
ਦੇਿਖਆ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮੰਦਰ ਦੇ

ਦੱਖਣੀ ਿਸਰੇ ਦੇ ਹੇਠਁੋ ਵਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। 2

ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਫ਼ਾਟਕ ਬਾਣੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਬਾਹਰਲੇ ਫ਼ਾਟਕ ਵੱਲ ਬਾਹਰਵਾਰ ਲੈ ਿਗਆ। ਪਾਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ
ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵਗ ਿਰਹਾ ਸੀ।
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3 ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਾਪਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ 1,000 ਹੱਥ ਨਾਿਪਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ
ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਚਲਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਪਾਣੀ ਿਗਟ੍ਟੇ ਿਜੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। 4 ਆਦਮੀ
ਨੇ 1,000 ਹੱਥ ਹੋਰ ਨਾਿਪਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਓੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਿਡਆ ਂਤੀਕ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੇਰ
1,000 ਹੱਥ ਨਾਿਪਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ
ਆਿਖਆ। ਓੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਮਰ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। 5 ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਥ
ਹੋਰ ਨਾਿਪਆ। ਪਰ ਓੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇਨੰਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਿਕ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸੱਕਦਾ। ਇਹ ਦਿਰਆ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਇਨੰਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਤੈਿਰਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਨੰਾ ਡੂੰਘਾ ਦਿਰਆ ਸੀ ਿਕ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸੱਕਦਾ। 6 ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਿਖਆ?”

ਫ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ-ਕੰਢੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਗਆ। 7 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਰਆ
ਦੇ ਕੰਢੇ-ਕੰਢੇ ਵਾਪਸ ਤੁਿਰਆ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋਹੀਁ ਪਾਸੀਁ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇਖੇ।
8 ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੇਠਾ ਂਅਰਾਬਾਹ ਵਾਦੀ
ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਹੈ। 9 ਇਹ ਪਾਣੀ ਿਮਰਤ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਡਗਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ
ਉਸ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਿਜੱਧਰ ਇਹ ਦਿਰਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਜਾਨਵਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 10 ਤੁਸੀਂ ਏਨ ਗਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਨ-ਅਗਲਇਮ ਤੀਕ
ਦਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਮਛੇਿਰਆ ਂਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਦਆ ਂਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜਿਦਆ ਂਦੇਖ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ। ਿਮਰਤ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਿਕਸਮ ਦੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਹਨ ਿਜੰਨੀ
ਿਕਸਮ ਦੀਆ ਂਮੈਡੀਟੇਰੇਨੀਅਨ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਹਨ। 11 ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਲਦਲੀ
ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਿਗੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਨਮਕ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ
ਜਾਣਗੇ। 12 ਦਿਰਆ ਦੇ ਦੋਹੀਁ ਪਾਸੀਁ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਉੱਗਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਿਡਗਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਫ਼ਲ
ਉਗਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਰੁੱਖ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫ਼ਲ ਦੇਣਗੇ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਰੁੱਖਾ ਂਲਈ ਪਾਣੀ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾ ਂਦੇ ਫ਼ਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੱਤੇ
ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ

13 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦਾ ਂਹਨ। ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ ਦੋ
ਿਹੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। 14 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

15 “ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਇਹ ਹਨ: ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ
ਮੈਡੀਟੇਰੇਨੀਅਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਬਲੋਨ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਹਮਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹ
ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾਦ ਵੱਲ, 16 ਬੇਰੋਬਾਹ, ਿਸਬਰਈਮ ਨੂੰ ਜਾਦਂੀ ਹੈ
(ਿਜਹੜਾ ਦਂਿਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਮਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੈ) ਅਤੇ ਹਸ਼ੇਰ-ਹਤ੍ਰਤੀਕੋਨ ਨੂੰ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਹੌਰਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੈ। 17 ਇਸ ਲਈ ਹੱਦ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਮਾਬ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹਸਰ-ਏਨੋਨ ਤੱਕ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗੀ।

18 “ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੱਦ ਹੌਗਨ ਅਤੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹਸਰ-ਏਨੋਨ
ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚਕਾਰ ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਦਂੀ ਹੋਈ ਪੂਰਬੀ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਧੁਰ ਤਮਾਰ ਤੀਕ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇਗੀ।

19 “ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੱਦ ਤਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਬੋਬ-ਕਾਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਧੁਰ
ਨਖਿਲਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਿਮਸਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ
ਹੋਈ ਮੈਡੀਟੇਰੇਨੀਅਨ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇੇਗੀ।

20 “ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਡੀਟੇਰੇਨੀਅਨ ਸਾਗਰ ਧੁਰ ਲੇਬੋ ਹਮਾਬ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਵੇਗੀ।

21 “ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਲਈ ਵੰਡ ਲਵੋਂਗੇ। 22 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਪਣੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਵੰਡ ਲਵੋਂਗੇ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆ ਂਲਈ, ਿਵਰਸਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਇਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ-ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਜੰਮੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਲਵੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 23 ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ।” ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ!ਂ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਲਈ ਜ਼ਮੀਨ

“ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਟੇਰੇਨੀਅਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹਬਲੋਨ
ਨੂੰ ਹਮਾਬ ਦਰੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਧੁਰ ਹਸਰ-ਏਨਾਨ ਤੀਕ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਂਿਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਮਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ

ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਰਹੱਦਾ ਂਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ
ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੀਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਹਨ: ਦਾਨ,
ਆਸ਼ੇਰ, ਨਫ਼ਤਾਲੀ, ਮਨੱਸ਼ਹ, ਅਫ਼ਰਾਈਮ, ਰਊਬੇਨ, ਯਹੂਦਾਹ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਾਸ ਿਹੱਸਾ

8 “ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ
25,000 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜੰਨੀ ਹੋਰਨਾ ਂਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕਰ ਿਦਓਗੇ।
ਇਹ 25,000 ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਅਤੇ 20,000 ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ
ਇਹ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਦਰਿਮਆਨ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ।

“ਜਾਜਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ 25,000 ਹੱਥ ਲੰਮੀ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ 10,000 ਹੱਥ ਚੌੜੀ,
ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪੱਚੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਦੋਕ ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਜਕਾ ਂਵਜੋਂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ।
ਸਦੋੋਕ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ
ਛੱਿਡਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12 ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਸ ਿਹੱਸਾ ਖਾਸ
ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੇਵੀਆ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।

13 “ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਲੇਵੀਆ ਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ 25,000 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ 10,000 ਹੱਬ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ—25,000 ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਅਤੇ
20,000 ਹੱਬ ਚੌੜੀ। 14 ਲੇਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਵੇਚਣਗੇ ਨਹੀਂ
ਜਾ ਂਉਸਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਹੱਸਾ ਵੇਚ
ਨਹੀਂ ਸੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਟਕੁੜੇ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ! ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ-ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ
ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਹਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਿਹੱਸੇ

15 “ਓੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ, 5,000 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 25,000 ਹੱਥ
ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ
ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ, ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀਆ ਂਚਰਾਦਂਾ ਲਈ ਅਤੇ
ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਹਰ ਇਸਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਪ ਇਹ
ਹੈ: ਉੱਤਰੀ ਪਾਸਾ 4,500 ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਪਾਸਾ 4,500 ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂਰਬੀ ਪਾਸਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਸਾ 4,500 ਹੱਥ
ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤਰ
ਵੱਲ 250 ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੋ
ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 250 ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ। 18 ਪਿਵੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਖੀ
ਵੱਲ ਿਜਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ 10,000 ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੱਛਮ
ਵੱਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਵੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਿਹਰੀ ਕਾਿਮਆ ਂਲਈ ਅਨਾਜ ਉਗਾਵੇਗੀ। 19 ਸ਼ਿਹਰੀ
ਕਾਮੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ।
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20 “ਇਹ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਚੌਕੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ
25,000 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਂਤਵਾ ਂਲਈ ਜ਼ਰੂਰ
ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਲੇਵੀਆ ਂਲਈ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਹੈ।

21 “ਉਸ ਖਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ
ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਚੌਕੋਰ ਹੈ। ਇਹ 25,000 ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 25,000 ਹੱਥ
ਚੌੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ
ਿਹੱਸਾ ਲੇਵੀਆ ਂਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਮੰਦਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਨੂੰ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਿਮਲੇਗਾ।

23 “ਇਸ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਿਹੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਰੇਨੀਅਨ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ, ਇਹ
ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਹਨ: ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਿਸ਼ਮਓਨ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ, ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਅਤੇ
ਗਾਦ।

28 “ਗਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤਮਾਰ ਤੋਂ ਮਰੀਬੋਬ-ਕਾਦੇਸ਼ ਦੇ
ਨਖਿਲਸਤਾਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਡੀਟੇਰੇਨੀਅਨ ਸਾਗਰ

ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। 29 ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡੋਗੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।” ਮੇਰੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ!ਂ

ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ

30 “ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਇਹ ਹਨ। ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ-
ਸਮੂਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

“ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸਾ 4,500 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। 31 ਓੱਥੇ ਿਤੰਨ ਫ਼ਾਟਕ
ਹੋਣਗੇ: ਰਊਬੇਨ ਦਾ ਫ਼ਾਟਕ, ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਫ਼ਾਟਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦਾ ਫ਼ਾਟਕ।

32 “ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸਾ ਚਾਰ 4,500 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓੱਥੇ ਿਤੰਨ
ਫ਼ਾਟਕ ਹੋਣਗੇ: ਯੂਸਫ਼ ਦਾ ਫ਼ਾਟਕ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਫ਼ਾਟਕ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦਾ
ਫ਼ਾਟਕ।

33 “ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸਾ 4,500 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓੱਥੇ ਿਤੰਨ ਫ਼ਾਟਕ
ਹੋਣਗੇ: ਿਸ਼ਮਓਨ ਦਾ ਫ਼ਾਟਕ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਾਟਕ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦਾ ਫ਼ਾਟਕ,

34 “ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸਾ 4,500 ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓੱਥੇ ਿਤੰਨ ਫ਼ਾਟਕ
ਹੋਣਗੇ: ਗਾਦ ਦਾ ਫ਼ਾਟਕ, ਆਸ਼ੇਰ ਦਾ ਫ਼ਾਟਕ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ਾਟਕ।

35 “ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਘੇਰਾ 18,000 ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਹੋਵੇਗਾ: ਯਹੋਵਾਹ ਓੱਥੇ ਹੈ।”
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ਦਾਨੀਏਲ

ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਬਾਬਲ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਆਇਆ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਘੇਰਾ
ਪਾ ਿਲਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ

ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਪਲੇਟਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਚੁੱਕ
ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੀਨਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਿਗਆ।
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

3 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਅਸ਼ਪਨਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। (ਅਸ਼ਪਨਜ਼
ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ।) ਰਾਜੇ ਨੇ
ਅਸ਼ਪਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੁੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ
ਆਿਖਆ। ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਆਮ ਇਸਰਾਏਲੀਆ,ਂ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਅਤੇ
ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੁੰਡੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 4 ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਿਸਰਫ਼
ਿਸਹਤਮੰਦ ਜਵਾਨ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਵਾਨ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਜਾ ਂਚੋਟ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਾ ਸੁੰਦਰ, ਚੁਸਤ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਵਾਨ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਗਆਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਗਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਵਾਨ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸੱਕਣ। ਰਾਜੇ
ਨੇ ਅਸ਼ਪਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜਵਾਨ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਕਸਦੀਆ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਲਖਤਾ ਂਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦ੍ਦੇਵੇ।

5 ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਵਾਨ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮੈਅ ਿਦੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਾ
ਆਪ ਖਾਦਂਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਵਾਨ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਤੰਨ ਸਾਲ
ਿਸੱਿਖਆ ਦ੍ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਿਤੰਨਾ ਂਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ
ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। 6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਵਾਨ ਆਦਮੀਆ ਂਿਵੱਚ ਦਾਨੀਏਲ,
ਹਨਨਯਾਹ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਆਹ ਸਨ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। 7 ਫ਼ੇਰ ਅਸ਼ਪਨਜ਼ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੌਜਵਾਨਾ ਂਨੂੰ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਿਦੱਤੇ। ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਨਵਾ ਂਨਾਮ ਸੀ ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ।
ਹਨਨਯਾਹ ਦਾ ਨਵਾ ਂਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਦਰਕ। ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਦਾ ਨਵਾ ਂਨਾਮ ਸੀ ਮੇਸ਼ਚ।
ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਆਹ ਦਾ ਨਵਾ ਂਨਾਮ ਸੀ ਅਬੇਦਨਗੋ।

8 ਦਾਨੀਏਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਅ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ। ਦਾਨੀਏਲ ਉਸ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮੈਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਨਹੀਂ
ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ਪਨਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਅਪਣੇ-ਆਪ
ਇਸਤਰ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਨਾ ਬਨਣ੍ਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਸ਼ਪਨਜ਼ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਦਾਨੀਏਲ ਲਈ ਿਮਹਰ ਅਤੇ
ਦਇਆ ਭਰ ਿਦੱਤੀ। 10 ਪਰ ਅਸ਼ਪਨਜ਼ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮੈਅ ਦੇਵਾ।ਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾ ਂਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਜਵਾਨਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਵੀ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਵੇ! ਅਤੇ ਇਹ
ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।”

11 ਫ਼ੇਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰੱਖਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸ਼ਪਨਜ਼ ਨੇ
ਰੱਖਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਯਾਹ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਅਤੇ

ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ। 12 ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰੱਖਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦਸ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਇਹ ਪਰੀਿਖਆ ਲਵੋ: ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ
ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਿਦਓ। 13 ਫ਼ੇਰ ਦਸਾਂ
ਿਦਨਾ ਂਬਾਦ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਵਾਨਾ ਂਨਾਲ ਕਰੀਂ, ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਦਂੇ
ਹਨ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਵੀਂ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਵੱਧੇਰੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ
ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਿਨਆ ਂਕਰ ਨਵੀ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਤੇਰੇ
ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ”

14 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰੱਖਵਾਲਾ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਯਾਹ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ
ਦਾ ਦਸ ਿਦਨ ਲਈ ਇਮਿਤਹਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਿਗਆ। 15 ਦਸਾ ਂਿਦਨਾਂ
ਮਗਰੋਂ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਜਵਾਨਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੇ। 16 ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਵਾਲੇ ਨੇ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਮੈਅ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬਾਵੇਂ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਯਾਹ,
ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੇਣੀਆ ਂਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆ।ਂ

17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਯਾਹ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਲਖਤਾ ਂਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਨੂੰ ਿਸੱਖ ਸੱਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਦੱਤੀ।
ਦਾਨੀਏਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਂਅਤੇ ਸੁਪਿਨਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।

18 ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਅਸ਼ਪਨਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜੇ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ। 19 ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਦਾਨੀਏਲ, ਹਨਨਯਾਹ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਅਤੇ
ਅਜ਼ਰਸਾਹ ਿਜੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਵਾਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਬਣ ਗਏ। 20 ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਬਾਰੇ
ਪੁੱਛਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਸੂਝ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਅਤੇ ਿਸਆਿਣਆ ਂਨਾਲੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ
ਿਬਹਤਰ ਸਨ। 21 ਇਸ ਲਈ ਦਾਨੀਏਲ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ
ਖੋਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਿਦਆ ਂਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ
ਆਏ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੁਪਿਨਆ ਂਕਾਰਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਸੱਕਦਾ। 2 ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਜਾਦੂ ਟਣੂੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆ ਂਦਾ
ਿਹਸਾਬ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਸੁਪਿਨਆ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।
ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਪਨਾ
ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।

3 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ
ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੀ
ਅਰਬ ਹੈ।”

4 ਫ਼ੇਰ ਕਸਦੀਆ ਂਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਰਾਜਨ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਿਦਆਗਂੇ ਿਕ
ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਹੈ।”

5 ਤਾ ਂਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਁ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਦੱਸੋਁਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ
ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਉਹ

ਦਾਨੀਏਲ 1:2 621 ਦਾਨੀਏਲ 2:5



ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਕੇ ਨਾ ਰਿਹ ਜਾਣ। 6 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ
ਿਦਓਁਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਬਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਿਦਉਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ
ਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਾਗਂਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਇਹ
ਵੀ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਸਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਹੈ।”

7 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ ਿਸਆਿਣਆ ਂਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ
ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਗਂੇ ਿਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਬ
ਹੈ।”

8 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ
ਸਮਾ ਂਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਹੈ
ਉਸਦਾ ਅਰਬ ਓਹੀ ਹੈ। 9 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਦੱਸੋਁਗੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ
ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ ਤਾ ਂਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਗਂਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਅਰਬ ਹੈ!”

10 ਕਸਦੀਆ ਂਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦਤਾ: ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆਖ
ਿਰਹਾ ਹੈ! ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਸਆਿਣਆ ਂਨੂੰ ਜਾ ਂਜਾਦੂ ਟਣੂੇ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ
ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ।ਿਕਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਸਆਿਣਆ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਆਿਖਆ। 11 ਰਾਜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਕਰਨੀ
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਅਰਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੇ।”

12 ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸ
ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸਆਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ। 13 ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ
ਹੀ ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ।

14 ਅਰਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਲਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਸਆਣੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਅਰੀਓਕ ਨਾਲ ਬੜੀ
ਿਸਆਣਪਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਣ ਢਁਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 15 ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ
ਅਰਯੋਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ?”

ਫ਼ੇਰ ਅਰੀਓਕ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆ ਂਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਿਵਿਬਆ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ
ਦਾਨੀਏਲ ਸਮਝ ਿਗਆ। 16 ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਉਹ ਰਾਜੇ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਕੋਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾ ਂਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਬ
ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸੱਕੇਗਾ।

17 ਇਸ ਲਈ ਦਾਨੀਏਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ
ਿਮੱਤਰਾ,ਂ ਹਨਨਯਾਹ, ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। 18 ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ।
ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।
ਤਾ ਂਜੋ ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲ
ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣ।

19 ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਤ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। 20 ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ
ਆਿਖਆ:
“ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ!
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ ਹੈ ਓਸੇ ਦੀ!

21 ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਆ ਂਅਤੇ ਰੁੱਤਾ ਂਨੂੰ!
ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ!
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ, ਅਤੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ!

ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਸਆਣਪ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਨੇ ਿਸਆਣੇ ਉਹ!
ਿਸੱਖਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਗਆਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

22 ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਝ੍ਝੇ ਭੇਤਾ ਂਨੂੰ, ਸਮਝਣਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ।

ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ,
ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਕ ਕੀ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਥਾਵਾ ਂਅੰਦਰ!

23 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਕਰਦਾ
ਹਾ ਂਉਸਤਤ ਤੇਰੀ!

ਿਦੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ।
ਦੱਸੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਆ!ਂ
ਦੱਿਸਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇੇ।”

ਦਾਨੀਏਲ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ

24 ਫ਼ੇਰ ਦਾਨੀਏਲ ਅਰਯੋਕ ਪਾਸ ਿਗਆ। ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਅਰਯੋਕ
ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ
ਅਰਯੋਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇ
ਪਾਸ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀ
ਅਰਬ ਹੈ।”

25 ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਰਯੋਕ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ।
ਅਰਯੋਕ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚਲੇ ਬੰਦੀਵਾਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਬੰਦਾ ਲੱਿਭਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਬ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

26 ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ (ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ)ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ ਉਸ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ
ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਸਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਹੈ?”

27 ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹੇ ਰਾਜਨ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟਣੂੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਦੀਆ ਂਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੀਆ ਂਪੁੱਛੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਗੁਝ੍ਝੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 28 ਪਰ
ਇੱਥੇ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਗੁਝ੍ਝੇ ਭੇਤਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਿਦੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਿਕ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰ ਿਵੱਚ ਲੇਿਟਆ ਂਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਖੀਆ:ਂ 29 ਹੇ ਰਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ-ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।
30 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਭੇਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ! ਿਕਉਂ? ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰਨਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਸਆਣਪ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੇਤ ਇਸ ਲਈ ਦੱਿਸਆ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਜਾਣ ਸੱਕੋ ਿਕ
ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਫ਼ੁਰਨਾ ਫ਼ੁਿਰਆ।

31 “ਰਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੁੱਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਖਲੋਤਾ ਦੇਿਖਆ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਬਹੁਤ ਚਮਕੀਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੀ। ਇਸਦਾ
ਰੂਪ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 32 ਬੁੱਤ ਦਾ ਿਸਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁੱਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਬਾਜੂ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੁੱਤ ਦਾ ਪੇਟ
ਅਤੇ ਲੱਤਾ ਂਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਕਾਸਂੀ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 33 ਬੁੱਤ ਦੀਆਂ
ਲੱਤਾ ਂਦਾ ਹੇਠਲਾ ਿਹੱਸਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁੱਤ ਦੇ ਪੈਰ ਅੱਧੇ ਲੋਹੇ
ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। 34 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇਿਖਆ। ਪੱਥਰ ਕਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ-ਪਰ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਟਆ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਪੱਥਰ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉਛਿਲਆ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ
ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵਿਜਆ। ◌ੱਪੱਬਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਿਦੱਤਾ। 35

ਫ਼ੇਰ ਲੋਹਾ, ਿਮੱਟੀ, ਕਾਸਂੀ, ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਧੂੜ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਟਕੁੜੇ ਗਰਮੀਆ ਂਦੀ ਰੁੱਤੇ ਸੁਹਾਗੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਵਾਗਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਵਾ ਉਸ
ਧੂੜ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖ
ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਓੱਥੇ ਬੁੱਤ ਕਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਿਜਹੜਾ ਬੁੱਤ
’ਚ ਵਿਜਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਬਤ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਫ਼ੈਲ ਿਗਆ।

36 “ਇਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂੇ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ
ਅਰਬ ਹੈ। 37 ਰਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਬਖਿਸ਼ਆ ਹੈ। 38

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾ,ਂ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਹੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
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ਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਤੂੰਁ ਹੀ ਬੁੱਤ ਦਾ ਉਹ
ਸੁਿਨਹਰੀ ਿਸਰ ਹੈਂ।

39 “ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਆਵੇਗਾ-ਇਹ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ
ਇਹ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਿਜੰਨਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਫ਼ਰ ਤੀਸਰਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ-ਇਹ ਕਾਸਂੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 40 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਚੌਬਾ ਰਾਜ
ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਹਾ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਟੋਟੇ
ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਚੌਬਾ ਰਾਜ ਹੋਰਨਾ ਂਰਾਜਾ ਂਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ।

41 “ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਬੁੱਤ ਦੇ ਪੈਰ ਅੱਧੇ ਿਮੱਟੀ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ
ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਬ ਹੈ ਿਕ ਚੌਬਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ
ਨਾਲ ਰਿਲਆ ਹੋਇਆ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। 42 ਬੁੱਤ ਦੇ ਪੈਰ ਅੱਧੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਅੱਧੇ
ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੌਬਾ ਰਾਜ ਅੱਧਾ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਅੱਧਾ ਿਮੱਟੀ ਵਰਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। 43 ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ
ਰਲਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਚੌਬੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲੇ ਿਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕੌਮ
ਵਾਗਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

44 “ਚੌਬੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਸਮੇਂ, ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ! ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ
ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜ, ਹੋਰ ਦੁਜੇ ਰਾਜਾ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਜਾ ਂਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਖੁਦ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ।

45 “ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਟੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੱਥਰ
ਦੇਿਖਆ ਸੀ-ਪਰ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਿੜਆ ਸੀ! ਪੱਥਰ ਨੇ ਲੋਹੇ,
ਕਾਸਂੀ ਿਮੱਟੀ, ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।”

46 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਿਸਜਦਾ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ
ਮਾਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧੂਫ਼ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 47 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ
ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਤੋਂ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਲੋਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ
ਗੁਝ੍ਝੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸ ਸੱਿਕਆ ਸੀ।”

48 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਕੰਮ ਸੌਂਿਪਆ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮਿਹੰਗੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾਂ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦਾ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 49 ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸ਼ਦਰਕ,
ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾ
ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਮੰਿਗਆ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ
ਦਾਨੀਏਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਮਘਦੀ ਭਠ੍ਠੀ

ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਹ ਬੁੱਤ
ਸੱਠ ਿਕਊਿਬਟ ਉੱਚਾ ਅਤੇ 6 ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ
ਬਾਬਲ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ, ਦੂਰਾ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ, ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 2

ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾ,ਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ
ਰਾਜਪਾਲਾ,ਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾ,ਂ ਖਜਾਨਚੀਆ,ਂ ਿਨਆਕਂਾਰਾ,ਂ ਹਾਕਮਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ ਸਾਰੇ, ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁੱਤ ਦੀ ਸਮਰਪਨ-ਰਸਮ ਉੱਤੇ
ਆਉਣ।

3 ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਸ਼ਾਸਕ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ,
ਸਲਾਹਕਾਰ, ਖਜਾਨਚੀ, ਿਨਆਕਂਾਰ, ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ ਿਜਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ
ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। 4 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਚੀ

ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਕੌਮੋ ਅਤੇ
ਭਾਸ਼ਾਓ, ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ: 5

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਸਂਗੀਆ,ਂ ਬਂਸਰੀਆ,ਂ ਇੱਕਤਾਿਰਆ,ਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਬਾਬਾਂ
ਬੈਗਪਾਈਪਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ
ਝੁਕ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੋਨੇ
ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਲਦੀ ਪ੍ਰਚਂਡ
ਭਠ੍ਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

7 ਇਸ ਲਈ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਿਸਂਗੀਆ,ਂ ਬਂਸਰੀਆ,ਂ ਇੱਕਤਾਿਰਆ,ਂ ਵਿਡਆਂ
ਅਤੇ ਛੋਿਟਆ ਂਰਬਾਬਾ,ਂ ਬੈਗਪਾਈਪਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ।

8 ਫ਼ੇਰ ਕੁਝ ਕਸਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ
ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। 9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਰਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ
ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ! 10 ਰਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਸਂਗੀਆ,ਂ ਬਂਸਰੀਆ,ਂ ਇੱਕਤਾਿਰਆ,ਂ ਵਿਡਆਂ
ਅਤੇ ਛੋਿਟਆ ਂਰਬਾਬਾ ਂਬੈਗਪਾਈਪਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ।
11 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਚਂਡ
ਭਠ੍ਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਰਾਜਨ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਸੂਫ਼ੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਦਰਕ,
ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਗ,◌ੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਸਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।”

13 ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ
ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਰਾਜੇ ਪਾਸ
ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ। 14 ਅਤੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੋਨੇ
ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?
15 ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਸਂਗੀਆ,ਂ ਬਂਸਰੀਆ,ਂ ਇੱਕਤਾਿਰਆ,ਂ ਵੱਡੀਆ ਂਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ
ਰਬਾਬਾ ਂਅਤੇ ਬੈਗਪਾਈਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੁੱਤ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ,
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਚਂਡ ਭਠ੍ਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ!”

16 ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ,
“ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ! 17 ਜੇ
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਲਦੀ ਭਠ੍ਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ
ਲਵੇਗਾ ਿਜਸਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 18 ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਰਾਜਨ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

19 ਤਾ ਂਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ! ਉਸ ਨੇ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ
ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਭਠ੍ਠੀ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧੇਰੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 20 ਫ਼ੇਰ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੈਨਕਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਉਹ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਭਠ੍ਠੀ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ।

21 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ, ਪਜਾਮੇ, ਟੋਪੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਅਤੇ (ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ) ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਂਿਨ੍ਹਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭਠ੍ਠੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।
22 ਰਾਜਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ
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ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭਠ੍ਠੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ! ਅੱਗ ਇਨੰੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ
ਿਕ ਉਸ ਦੀਆ ਂਲਾਟਾ ਂਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਦਰਕ,
ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤਾ ਂਮਾਰੇ ਗਏ। 23

ਸ਼ਾਦਰਚ, ਮੇਸ਼ਾਚ ਅਤੇ ਅਬੇਦਨੇਗੋ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ
ਕੇ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

24 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਉਛਲ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਿਤੰਨ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਤੰਨ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ!
ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?”

ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ,ਂ ਰਾਜਨ।”
25 ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖੋ! ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਬੰਦੇ

ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਝ੍ਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੌਬਾ
ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਵਰਗਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ!”

26 ਫ਼ੇਰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭਠ੍ਠੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ, ਬਾਹਰ ਆ
ਜਾਓ! ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ!”

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। 27

ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਟਰਾਪ, ਪਰੀਫ਼ੈਕਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਸਨ ਿਕ ਅੱਗ ਨੇ
ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਿੜਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਰੀਰ
ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਚੋਲੇ ਨਹੀਂ
ਸੜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਅਿਜਹੀ ਗੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਗਏ ਸਨ।

28 ਫ਼ੇਰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਿਜਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ ਹੈ! ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਂਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾੇ
ਮਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ। 29 ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾ:ਂ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ
ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਟਕੁੜੇ
ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਖੰਡਰ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ
ਸੱਕਦਾ।” 30 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦ-ਨਗੋ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਤਰਕੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।

ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ

ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਘੱਲੀ, ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ,
ਮੁਬਾਰਕਾ:ਂ

2 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਿਰਸ਼ਿਮਆ ਂਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੱਿਦਆ ਂਬਹੁਤ
ਖੁਸ਼ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।

3 ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ!
ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਮਤਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ!

ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ:
ਹਕੂਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰੀਆ ਂਪੀੜੀਆ ਂਤੀਕ।

4 ਮੈਂ, ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਅੰਦਰ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਸਾ।ਂ 5

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਡਰਾ ਿਦੱਤਾ। 6 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸਆਣੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਵੇ। ਿਕਉਂ? ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕਣ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਸੀ: 7 ਜਦੋਂ ਜਾਦੂ ਟਣੂੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸੱਕੇ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਸੀ। 8 ਆਿਖਰਕਾਰ ਦਾਨੀਏਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ
ਆਇਆ। (ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ,
ਬੇਲਟਸ਼ੱਸ਼ਰ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਵੱਤਰ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੈ।)
ਮੈਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। 9 ਮ੍ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਬੇਲਟਸ਼ੱਸ਼ਰ

ਤੂੰ ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੰਦਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਭੇਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਉਹ
ਇਹ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। 10 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ
ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ: ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੀ। 11 ਰੁੱਖ੍ਖ
ਵੱਧਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਿਗਆ ਰੁੱਖ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਿਸਰਾ ਅਕਾਸ਼
ਛੰੁਹਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। 12

ਰੁੱਖ੍ਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ
ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਠਾਹਰ ਿਮਲਦੀ ਸੀ: ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਇਸ ਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ
ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
13 “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਿਕ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇੇਠਾ
ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। 14 ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬੋਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਰੁੱਖ੍ਖ ਨੂੰ
ਕੱਟ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਨੂੰ ਛਾਗਂ ਿਦਓ। ਇਸਦੇ ਪਿਤਆ ਂਨੂੰ
ਝਾੜ ਿਦਓ। ਇਸਦੇ ਫ਼ਲਾ ਂਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਬਖੇਰ ਿਦਓ। ਿਜਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਰੁੱਖ
ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਹਨ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਿਜਹੜੇ ਪੰਛੀ ਇਸਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਨ
ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। 15 ਪਰ ਤਣੇ ਅਤੇ ਜਢ਼ਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਿਹਣ
ਿਦਓ। ਇਸਦੇ ਿਗਰਦ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕਾਸਂੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦਓ। ਤਣਾ ਅਤੇ
ਇਸਦੀਆ ਂਜਢ਼ਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਾਹ ਸਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਲੱਗੀਆਂ
ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਖੇਤਾ ਂਦੇ ਪੌਿਦਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਿਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਇਹ ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ ਬੰਦੇ ਵਾਗਂ ਨਹੀਂ
ਸੋਚੇਗਾ। ਇਸ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੱਤ
ਰੁੱਤਾ ਂ(ਸਾਲ) ਬੀਤ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ’
17 “ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਿਕਉਂ? ਤਾ ਂਜੋ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆ ਂਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਮਾਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਹੈ!
18 “ਇਹੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ, ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਹੁਣ
ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ (ਦਾਨੀਏਲ) ਦੱਸ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ
ਿਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਪਰ
ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੇਰੇ
ਅੰਦਰ ਪਿਵੱਤਰ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦਾ ਆਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ।”

19 ਫ਼ੇਰ ਦਾਨੀਏਲ (ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ ਵੀ ਸੀ) ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ
ਘਂਟੇ ਤੀਕ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਿਗਆ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ (ਦਾਨੀਏਲ) ਤੂੰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਜਾ ਂਇਸਦੇ ਅਰਬ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ।”

ਫ਼ੇਰ ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ (ਦਾਨੀਏਲ) ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ,
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ:ਂ ਿਕ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਇਸਦਾ ਅਰਬ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ। 20 ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇਿਖਆ। ਰੁੱਖ ਵੱਧਕੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ
ਿਗਆ। ਇਸਦੀ ਚੋਟੀ ਅਕਾਸ਼ ਛੁਹਣ ਲਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਿਹੱਸੇ ਤੋਂ
ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਲ
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫ਼ਲ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਉੱਤੇ ਪੰਛੀਆ ਂਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ
ਸਨ। ਇਹੀ ਰੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸਾ ਂਦੇਿਖਆ ਸੀ। 22 ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੈਂ! ਤੂੰ
ਹੀ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਉਸ ਲੰਮੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੰੁਹਦਾ ਸੀ-ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਨੁਕਰਾ ਂਤਾਈਂ
ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

23 “ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਆਉਂਿਦਆਂ
ਦੇਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਰੁੱਖ੍ਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਿਦਓ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਓ। ਰੁੱਖ
ਦੇ ਮੁੱਢ ਦੁਆਲੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਕਾਸਂੀ ਦਾ ਪਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦਓ ਅਤੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ
ਜਢ਼ਾ ਂਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਿਗਆ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਲੱਿਗਆ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। ਇਹ ਤ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਿਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ
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ਜਾਨਵਰ ਵਾਗਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਤ ਰੁੱਤਾ ਂ(ਸਾਲ) ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੀਆ ਂਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰਹੇਗਾ।’

24 “ਰਾਜਨ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਬ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਮਹਾਰਾਜ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ:
25 ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ
ਪਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਰਹੋਁਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆ ਂਵਾਗਂ ਘਾਹ
ਖਾਵੋਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਿਭੱਜ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਸੱਤ ਰੁੱਤਾ ਂ(ਸਾਲ) ਗੁਜ਼ਰ
ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਕ ਿਸੱਖੋਁਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਗਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਕ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।

26 “ਰੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਢ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆ ਂਜਢ਼ਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬ ਇਹ ਹੈ: ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਮਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ
ਓਦੋਁ ਵਾਪਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ
ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 27 ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ
ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਹਟ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਅਤੇ ਗਰੀਬ
ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ। ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਬਣੇ ਰਹੋ।”

28 ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆ।ਂ 29 ਸੁਪਨੇ
ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਮਹੀਨੇ ਬਾਦ, ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਬਾਬਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਦੀ
ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਟਿਹਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਬਾਬਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋ! ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ
ਮਿਹਲ ਹੈ! ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ
ਇਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹਾ!ਂ”

31 ਹਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼
ਆਈ। ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਵਾਪਰਨਗੀਆ:ਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 32 ਤੈਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹਣ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਘਾਹ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਸੱਤ ਰੁੱਤਾਂ
(ਸਾਲ) ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆ ਂਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਿਸੱਖੇਁਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਿਗਆਨ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆ ਂਉੱਤੇ
ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆ ਂਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।”

33 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਫ਼ੌਰਨ ਵਾਪਰ ਗਈਆ।ਂ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ
ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਿਪਆ। ਉਹ ਗਾ ਂਵਾਗਂ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਿਗਆ। ਉਹ
ਤ੍ਰੇਲ ਨਾਲ ਿਭੱਜ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਖੰਭਾ ਂਵਾਗਂ ਲੰਮੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਹੁਂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪੰਿਜਆ ਂਵਾਗਂ ਲੰਮੇ ਹੋ ਗਏ।

34 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ, ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਿਖਆ।
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਧ-ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ, ਸਦਾ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆਦਰ ਅਤੇ
ਪਰਤਾਪ ਿਦੱਤਾ।
ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਲਈ!
ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਸਦੀ ਪੀੜੀਆ ਂਤੀਕ।

35 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਧਰਤ ਦੇ।

ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਓਹੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ
ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆ ਂਅਤੇ ਧਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ।

ਰੋਕ ਸੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਨੂੰ।
ਿਕਂਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦਾ, “ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”

36 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਪਰਤਾ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਵੱਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਿਗਆ। 37 ਹੁਣ ਮੈਂ,
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਹਰ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਬੇਲਾਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਮਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਮਾਣੇ ਬਨਾਉਣ
ਦੇ ਸਮਰਬ ਹੈ!

ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਿਲਖੀ ਿਲਖਾਵਟ

ਰਾਜੇ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਿਦੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮੈਅ ਪੀ ਿਰਹਾ ਸੀ। 2 ਜਦੋਂ
ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਮੈਅ ਪੀ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸੋਨੇ

ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਓਹੀ ਿਪਆਲੇ ਸਨ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆਦਂੇ ਸਨ,
ਤਾ ਂਜੋ ਰਾਜੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਉਸ ਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਪਆਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਮੈਅ ਪੀ ਸੱਕਣ। 3 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ
ਿਪਆਲੇ ਲੈ ਆਦਂੇ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ
ਸਨ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਉਸਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ
ਦਾਸੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਮੈਅ ਪੀਤੀ। 4 ਮੈਅ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਸਤਤ
ਕੀਤੀ-ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਸੋਨੇ, ਚਾਦਂੀ, ਿਪੱਤਲ, ਲੋਹੇ, ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ
ਬਣੇ ਬੁੱਤ ਸਨ।

5 ਫ਼ੇਰ ਅਚਾਨਕ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਿਲਖਣ
ਲੱਗਾ। ਉਂਗਲੀਆ ਂਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਪਲਸਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰੇ। ਹੱਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ
ਦੇ ਮਿਹਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਿਲਿਖਆ। ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਿਲਖਦੇ
ਹੋਏ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ।

6 ਰਾਜਾ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਡਰ ਨਾਲ ਬਗ੍ਗਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਕੰਬਣ ਲੱਗੀਆ।ਂ ਉਸਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਇਨੰੀਆਂ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆ ਂਿਕ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ। 7 ਰਾਜੇ ਨੇ
ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਕਸਦੀਆ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਿਜਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਸਆਿਣਆ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਰਬ
ਸਮਝਾ ਸੱਕੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਕਰਮਚੀ ਵਸਤਰ
ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।”

8 ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਸਆਣੇ ਆਦਮੀ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਿਲਖਾਵਟ
ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕੇ ਜਾ ਂਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦਾ ਿਵਵਰਣ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ
ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕੇ। 9 ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਰ
ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਭੈਭੀਤ ਅਤੇ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਿਫਕੱ◌ਾ ਹੋ
ਿਗਆ।

10 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਓੱਥੇ ਆਈ ਿਜੱਥੇ ਦਾਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਸੁਣ ਲਈਆ ਂਸਨ। ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਰਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ! ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ! ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ
ਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ ਇਨੰਾ ਬਗ੍ਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਓ! 11 ਤੇਰੇੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ
ਿਜਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਵੱਤਰ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦਾ ਆਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ
ਵੇਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗੁਝ੍ਝੇ ਭੇਤ ਸਮਝ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ
ਨੇ ਦਰਸਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ ਅਤੇ ਿਸਆਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਰਸਾ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਰਾਜੇ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਸਅਿਣਆ ਂਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਅਤੇ ਕਸਦੀਆ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। 12 ਿਜਸ
ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾ ਂਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦਾਨੀਏਲ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ (ਦਾਨੀਏਲ) ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਗੱਲਾ ਂਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਿਨਆ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਭੇਤਾਂ
ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਕੰਧ ਉਤ੍ਰਤਲੀ ਿਲਖਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਹੈ।”

13 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਿਲਆਦਂਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ
ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾਨੀਏਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਲਾਵਤਨੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ, ਰਾਜਾ, ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ?
14 ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਭੇਤ ਸਮਝ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ ਅਤੇ ਿਸਆਣਾ ਹੈਂ।
15 ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਿਲਖੀ
ਹੋਈ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਿਲਖਤ ਦਾ ਅਰਬ ਸਮਝਾਉਣ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਿਲਖੀ
ਹੋਈ ਇਸ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸੱਕੇ। 16 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਗੱਲਾ ਂਦੇ ਅਰਬ ਸਮਝਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਮਸਲੇ
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ਹੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਇਸ ਿਲਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕਁੇ, ਅਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਰਬ ਸਮਝਾ ਸੱਕਁੇ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾਗਂਾ: ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਕਰਮਚੀ ਵਸਤਰ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ
ਤੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ।”

17 ਫ਼ੇਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ।ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਰਾਜਾ
ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਾਮ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾ ਂਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਧ
ਉੱਤੇ ਿਲਖੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਗਂਾ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ
ਅਰਬ ਹੈ।

18 “ਰਾਜਨ, ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾਇਆ। 19 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਸਨ। ਿਕਉਂ
ਿਕ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਾ
ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਾ-ਮਹ੍ਹਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ।

20 “ਪਰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਗੁਮਾਨੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ੱਦੀ ਬਣ ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ
ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਤਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਗਇਆ। 21 ਫ਼ੇਰ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਉਸਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਨ ਵਰਗਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਖੋਿਤਆਂ
ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਗਾ ਂਵਾਗਂ ਘਾਹ ਖਾਦਂਾ ਸੀ ਉਹ ਤ੍ਰੇਲ ਿਵੱਚ ਿਭੱਜ ਿਗਆ।
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਸ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆ ਂਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ
ਿਸੱਖ ਿਲਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੰਿਦਆਂ
ਦੀਆ ਂਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

22 “ਪਰ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ! ਤੂੰ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ। ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮਾਣਾ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਇਆ। 23 ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ।
ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆਦਂੇ ਹੋਏ ਿਪਆਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅਿਹਲਕਾਰਾ,ਂ ਤੇਰੀਆ ਂਰਾਣੀਆ ਂਅਤੇ ਤੇਰੀਆ ਂਦਾਸੀਆਂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਪਆਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਮੈਅ ਪੀਤੀ। ਤੂੰ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ, ਿਪੱਤਲ, ਲੋਹੇ,
ਲਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਦੇਵਤੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ, ਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਤੇਰੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। 24 ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਾਰਣ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਭੇਿਜਆ ਿਜਸਨੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਿਲਿਖਆ। 25 ਕਂਧ ਉੱਤੇ ਿਲਖੇ
ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹਨ:

ਮਨੇ, ਮਨੇ, ਤਕੇਲ, ਊਫ਼ਰਸੀਨ।
26 “ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਅਰਬ ਇਹ ਹੈ:

ਮਨੇ :
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਗਣ ਲੇ ਨੇ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਤੇਰਾ।

27 ਤਕੇਲ :
ਤੋਂਲ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕਮੀਆ ਂਪਾਈਆਂ

ਗਈਆ।ਂ
28 ਉਪਾਰਿਸਨ :
ਖੋਿਹਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਰਾਜ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਹ ਮਾਦੀਆ ਂਅਤੇ ਫਾਰਸੀਆ ਂਦਰਿਮਆਨ।”
29 ਫ਼ੇਰ ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਿਕਰਮਚੀ ਦੇ ਵਸਤਰ

ਪਿਹਨਾ ੇਜਾਣ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਅ, ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਰਵਚੁ੍ਚ ਹਾਕਮ ਐਲਾਿਨਆ ਿਗਆ। 30 ਓਸੇ ਹੀ ਰਾਤ,
ਚਾਲਡੀਨ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਰਾਜਾ, ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਮਰ ਿਗਆ। 31 ਮੀਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਰਾ
ਮਾਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾ ਂਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 62
ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ।

ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ

ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ
ਲਈ 120 ਉਪਸ਼ਾਸਕਾ ਂਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂ120 ਉਪਸ਼ਾਸਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤੰਨ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ

ਚੁਿਣਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨ ਿਨਗਰਾਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਿਪਆ ਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਸੱਕੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 3 ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਿਨਗਰਾਨਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਦਰਸਾਇਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ
ਦਾਨੀਏਲ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ
ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ। 4 ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾ ਂਿਨਗਰਾਨਾ ਂਨੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾ ਸੱਕੇ। ਦਾਨੀਏਲ ਅਿਜਹਾ
ਬੰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

5 ਆਿਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ
ਲੱਭੇਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾ ਸੱਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।”

6 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਿਨਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਟਰਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ
ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ: “ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ! 7

ਿਨਗਰਾਨਾ,ਂ ਪਰੀਫ਼ੈਟਕਾ,ਂ ਸਾਟਰਾਪਾ,ਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੇ
ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ
ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਕਨ੍ਨੂਨ ਇਹ ਹੈ: ਰਾਜਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ 30
ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਿਕਸੇ ਦੇਵਤੇ ਜਾ ਂਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 8 ਹੁਣ, ਰਾਜਨ, ਇਹ ਕਨੂੰਨ
ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕਨੂੰਨ ਬਦਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕੇਗਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਮਾਦੀਆਂ
ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆ ਂਦੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਂਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ।” 9 ਇਸ
ਲਈ ਰਾਜੇ ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ
ਿਦੱਤੇ।

10 ਦਾਨੀਏਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਦਾਨੀਏਲ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡਆ ਂਤੇ ਝੁਕਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ
ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉਤ੍ਰਤਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਖੜਕੀਆਂ
ਕੋਲ ਿਗਆ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਖੁਲ੍ਹਦੀਆ ਂਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਦਾਨੀਏਲ
ਗੋਿਡਆ ਂਪਰਨੇ ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਹਾ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ
ਸੀ।

11 ਤਾ ਂਉਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਨੀਏਲ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਦਆ ਂਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ।
12 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ, ਤੂੰ
ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਗਲੇ
ਤੀਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ, ਰਾਜੇ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ
ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੀ ਨਹੀਂ?”

ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਕਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ
ਮਾਦੀਆ ਂਅਤੇ ਫਾਰਸੀਆ ਂਦੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਂਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ।”

13 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਦਾਨੀਏਲ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ
ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਰਹਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਉਸ ਕਨੂੰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਰਹਾ
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ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਾਨੀਏਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

14 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਰਜ
ਛੁਪਣ ਤੀਕ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
15 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਯਾਦ ਕਰ, ਰਾਜਨ, ਿਕ ਮਾਦੀਆ ਂਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆ ਂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਜਾ ਂਆਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ
ਰਿਦਆ ਜ੍ਜਾ ਂਬਦਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ।”

16 ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਲੈ
ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਿਜਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ
ਲਵੇਗਾ!” 17 ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੰਦਰੀ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਿਹਲਕਾਰਾ ਂਦੀਆਂ
ਮੁੰਦਰੀਆ ਂਲਈਆ ਂਅਤੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮੁਹਰਾ ਂਵੀ ਲਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਇਸ
ਦਾ ਅਰਬ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ
ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸੱਕੇਗਾ। 18 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ
ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜਾਰੀ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨੋਰਂਜਨ
ਕਰੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸੱਿਕਆ।

19 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਲੋਅ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਉੱਠ ਿਪਆ।
ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਵੱਲ ਦੌਿੜਆ। 20 ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ
ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਦਾਨੀਏਲ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ
ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ।”

21 ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਰਾਜਨ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ! 22 ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਿਜਆ। ਦੂਤ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ
ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਸ਼ੇਰਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੇਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਰਾਜਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।”

23 ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ
ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ। ਦ੍ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਂਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ
ਸੀ।

24 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਿਰਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਵਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੀ ਗੁਫਾ ਫ਼ਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸ਼ੇਰਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦਬੋਚ ਿਲਆ। ਸ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆਂ
ਨੂੰ ਚਬਾ ਗਏ।

25 ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਬੋਲੀਆ ਂਨੂੰ, ਜੋ
ਸਲਤਨਤ ਦਰਿਮਆਨ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਸੀ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਸ਼ਾਤੀ ਿਮਲੇ!
26 ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਿਹੱਸੇ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਅਤੇ
ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।
ਸਦਾ ਜੀਵਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!

ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ।
ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅੰਤ ਤੀਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

27 ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਮਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦਰਸਉਂਦਾ।

ਬਚਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਂਕੋਲੋਂ।

28 ਇਸ ਲਈ ਦਾਨੀਏਲ, ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ
ਫਾਰਸੀ ਖੋਰਸ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ

ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਦੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੌਰਾਨ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਰ ਿਵੱਚ
ਲੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇੇਖੇ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਜੋ

ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ। 2 ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਰਾਤ
ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਿਖਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਚਹੁਂਆ ਂਪਾਿਸਓ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ
ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਵਾਵਾ ਂਨੇ ਮਹਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਤਂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 3 ਮੈਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ
ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਜਾਨਵਰ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ।

4 “ਪਿਹਲਾ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਜ਼
ਵਾਗਂ ਖੰਭ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗੋਰ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ। ਇਸਦੇ ਖੰਭ ਇਸਤੋਂ
ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉੱਠਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਇਹ
ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੈਰਾ ਂਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਵਾਗਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦਾ
ਿਦਲ (ਮਨ) ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

5 “ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਓੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇਿਖਆ। ਇਹ
ਜਾਨਵਰ ਿਰੱਛ ਵਰਗਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ
ਉੱਿਠਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਦੰਦਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਿਤੰਨ
ਪਸਲੀਆ ਂਵੇਖੀਆ।ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਗਆ, ‘ਉੱਠ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ
ਜਾ।’

6 “ਇਸ ਮਗਰੋਂ, ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ
ਸੀ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਚੀਤੇ ਦੀ ਿਪੱਠ ਉੱਤੇ
ਚਾਰ ਖੰਭ ਸਨ। ਖੰਭ ਿਕਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾ ਂਵਾਗਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਸਨ। ਇਸ
ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਿਸਰ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਮਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ।

7 “ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਓੱਥੇ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੌਬਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਬੜਾ ਕਮੀਨਾ ਅਤੇ
ਿਭਆਨਕ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਲੰਮੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਦੰਦ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰਾ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲ ਿਦੰਦਾ
ਸੀ ਤੇ ਖਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਿਹਿਸਆਂ
ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠਾ ਂਿਲਤਾੜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਬਾ ਜਾਨਵਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨਾਲੋਂ
ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦਸ ਿਸੰਗ
ਸਨ।

8 “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸੰਗਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸਾ ਂਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸੰਗਾਂ
ਦਰਿਮਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਸੰਗ ਉੱਗ ਆਇਆ। ਇਹ ਿਸੰਗ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਸੰਗ ਸੀ।
ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਸੰਗ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾ ਂਲੱਗੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ-ਅੱਖਾ ਂਬੰਦੇ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਵਾਗਂ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀਆ ਂਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਸੰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸੀ। ਮੂੰਹ
ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਿਸੰਗ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਿਸੰਗਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਿਸੰਗ ਪੁੱਟ
ਲੇ।

ਚੌਬੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਨਆਂ

9 “ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸਾ ਂਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਖਤ ਆਪਣੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ।
ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤਰ ਬਰਫ਼

ਿਜੰਨੇ ਸਫ਼ੇਦ ਸਨ।
ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਓਸਦੇ ਸਨ ਸਫ਼ੇਦ ਸਨ ਇਹ ਿਚੱਟੀ ਉਨ ਿਜਹੇ।
ਤਖਤ ਸੀ ਉਸਦਾ ਬਿਣਆ ਅਗਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪਹੀਏ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨ ਬਣੇ ਲਾਟਾਂ

ਦੇ।
10 ਅਗ੍ਗ ਦਾ ਦਿਰਆ ਇੱਕ ਸੀ ਵਗਦਾ ਿਪਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਾਚੀਨ ਰਾਜੇ ਦੇ।
ਹਜਾਰਾ ਂਦੇ ਹਜਾਰਾ ਂਲੋਕ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਕਿਚਹਰੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬਾ ਂਹੋਣ ਖੁਲ੍ਹੀਆ।ਂ
11 “ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਛੋਟਾ ਿਸੰਗ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਬੋਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ

ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਆਿਖਰਕਾਰ ਚੌਬਾ ਜਾਨਵਰ ਮਾਿਰਆ
ਿਗਆ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 12 ਹੋਰਨਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ
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ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ।

13 “ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਓੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਬੰਦੇ ਵਾਗਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਦਲਾ ਂਉੱਤੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ।

14 “ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਗਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ,
ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਰਾਜ
ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੌਬੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ

15 “ਮੈਂ, ਦਾਨੀਏਲ, ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਿਜਹੜੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
16 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਸੀ। 17

ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਚਾਰ ਰਾਜ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਰਾਜ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। 18 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅੱਤ
ਉੱਚ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਦਾ ਲਈ
ਰੱਖਣਗੇ।’

19 “ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਚੌਬਾ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ
ਅਰਬ ਕੀ ਸੀ। ਚੌਬਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਰਨਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਭਂਨ ਸੀ। ਇਹ
ਬਹੁਤ ਿਭਆਨਕ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਦੰਦ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਕਾਸਂੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ
ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੁਚਲ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾ
ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰਾ ਂਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਲਤਾੜ ਿਦੰਦਾ
ਸੀ। 20 ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਚੌਬੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਿਸਰ ਉਤ੍ਰਤਲੇ ਦਸ
ਿਸੰਗ ਕੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਸੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ
ਉੱਥੇ ਉਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਸੰਗ ਨੇ ਦਸਾ ਂਿਸੰਗਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਸੰਗ ਬਾਕੀ ਿਸੰਗਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਕਮੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਸੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 21 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਿਸੰਗ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਸੰਗ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 22 ਛੋਟਾ ਿਸੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਿਰਹਾ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਸੰਗ ਬਾਰੇ ਿਨਆ◌ਂੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਿਨਆ◌ਂੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜ ਿਮਲ ਿਗਆ।

23 “ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ: ’ਚੌਬਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਚੌਬਾ ਰਾਜ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੌਬਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਉਤ੍ਰਤਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ
ਉਤ੍ਰਤਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਿਲਤਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ। 24 ਦਸ
ਿਸੰਗ ਉਹ ਦਸ ਰਾਜੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਚੌਬੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ
ਦਸ ਰਾਜੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾ ਂਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨਾਲੋਂ
ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ
ਰਾਿਜਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। 25 ਇਹ ਖਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਿਦਆਂ
ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਿਮਆ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸਥਾਿਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੇਠਾ ਂਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ
ਰਿਹਣਗੇ।”

26 “‘ਪਰ ਕਿਚਹਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਫ਼ੇਰ ਅਕਾਸ਼ ਹੇਠਲੀ ਰਾਜਗਦ੍ਦੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ
ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਰਾਜ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ।’

28 “ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅੰਤ ਸੀ। ਮੈਂ, ਦਾਨੀਏਲ, ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਸਾ।ਂ ਮੇਰਾ
ਿਚਹਰਾ ਡਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਗ੍ਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਪਣੇ
ਿਦਮਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਲਈਆ ਂਜਾ ਂਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਣੋ ਨਾ ਹਟ ਸੱਿਕਆ।”

ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਭੇਡ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ

ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਿਖਆ।
ਇਹ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਗਿਟਆ ਸੀ।
2 ਸੁਪਨੇੇ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਸਾ।ਂ ਸ਼ੂਸ਼ਨ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਲਾਮ ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਊਲਾਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾ।ਂ 3 ਮੈਂ
ਉੱਪਰ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਊਲਾਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੇਢੇ ਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ। ਮੇਢੇ ਦੇ ਦੋ ਲੰਮੇ ਿਸੰਗ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਿਸੰਗ ਲੰਮੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਿਸੰਗ
ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲਂਮੇਰਾ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਿਸੰਗ ਪਿਹਲੇ ਿਸੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ। 4 ਮੈਂ
ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੇਢਾ ਿਸੰਗ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਟਕਰਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਢੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮ
ਵੱਲ ਭਜਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੋਈ ਵੀ
ਜਾਨਵਰ ਮੇਢੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਕਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰਨਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ
ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਢਾ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਮੇਢਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਿਗਆ।

5 ਮੈਂ ਮੇਢੇ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸਾ,ਂ ਤਾ ਂਮੈਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ
ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਿਸੰਗ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਇਨੰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਂਦੇ ਸਨ।

6 ਬੱਕਰਾ ਦੋ ਿਸੰਗਾ ਂਵਾਲੇ ਮੇਢੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਓਹੀ ਮੇਢਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਊਲਾਈ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਖਲੋਤਾ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਬੱਕਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਮੇਢੇ ਵੱਲ ਦੌਿੜਆ। 7 ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮੇਢੇ ਵੱਲ ਭਜਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਬੱਕਰਾ
ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਮੇਢੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਿਸੰਗ ਤੋੜ ਿਦੱਤੇ। ਮੇਢਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਿਕਆ। ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਮੇਢੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ।ਫੇਰ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਮੇਢੇ
ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਿਦੱਤਾ। ਮੇਢੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

8 ਇਸ ਲਈ ਬੱਕਰਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ
ਸੀ, ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਿਸੰਗ ਟੁੱਟ ਿਗਆ। ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਿਸੰਗ ਦੀ ਬਾਵੇਂ ਚਾਰ ਿਸੰਗ
ਉੱਗ ਆਏ। ਉਹ ਚਾਰ ਿਸੰਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਰ
ਿਸੰਗ ਚਹੁਂਆ ਂਿਦਸ਼ਾਵਾ ਂਵੱਲ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।

9 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਹੁਂਆ ਂਿਸੰਗਾ ਂਿਵੱਚਲੇ ਇੱਕ ਿਸੰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਸੰਗ ਉੱਗ
ਆਇਆ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਿਸੰਗ ਵੱਧਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ
ਵੱਲ ਉੱਗ ਿਪਆ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਉੱਗ ਿਪਆ। 10 ਉਹ ਛੋਟਾ
ਿਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਹ ਓਨਾ ਿਚਰ ਵੱਧਦਾ ਿਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਉਹ
ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। ਛੋਟੇ ਿਸੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਤਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲ ਿਦੱਤਾ।
11 ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਸੰਗ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਸਤਾਿਰਆ ਂਦੇ
ਹਾਕਮ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਿਸੰਗ ਨੇ ਹਾਕਮ
(ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੀਆ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ।
ਿਜਸ ਥਾ ਂਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ
ਿਦੱਤਾ। 12 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੜ੍ਹਾਿਵਆ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਿਸੰਗ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੀਆ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ। ਛੋਟੇ ਿਸੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ।

13 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਸਤੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੋਲਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ
ਦੂਸਰੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ। ਪਿਹਲੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਹਸਤੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਦੀ ਬਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਤਬਾਹ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ
ਿਜੱਥੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ ਤਾ ਂਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਦੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਿਕੰਨਾ ਕੁ
ਿਚਰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ?ਂ”

ਦਾਨੀਏਲ 7:13 628 ਦਾਨੀਏਲ 8:13
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14 ਦੂਸਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ 2,300 ਿਦਨਾ ਂਅਤੇ
ਸਵੇਿਰਆ ਂਲਈ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।”

ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਣਨ

15 ਮੈਂ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਤਾ ਂਆਦਮੀ ਵਾਗਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ
ਖਲੋਤੀ। 16 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਊਲਾਈ
ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਬਰਾਲੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਬ ਸਮਝਾ।”

17 ਇਸ ਲਈ ਜਬਰਾਲੇ, ਉਹ ਦੂਤ ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੈਭੀਤ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਪਰ
ਜਬਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਿਕ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਤ
ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਹੈ।”

18 ਜਦੋਂ ਜਬਰਾਲੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਸੌਂ
ਿਗਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਜਬਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਅਤੇ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 19 ਜਬਰਾਲੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਕਰੋਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਤਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸੀ।

20 “ਤੂੰ ਦੋ ਿਸੰਗਾ ਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੇਢਾ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਸੰਗ ਮਾਦੀਆ ਅਤੇ
ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਦੇਸ ਹਨ। 21 ਬੱਕਰਾ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅੱਖਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਾਲੇ
ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਸੰਗ ਪਿਹਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। 22 ਉਹ ਿਸੰਗ ਟੁੱਟ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਬਾਵੇਂ ਚਾਰ ਿਸੰਗ ਉੱਗ ਆਏ। ਉਹ ਚਾਰ ਿਸੰਗ ਚਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ
ਚਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆ ਂਪਿਹਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ ਪਰ ਉਹ ਚਾਰ
ਕੌਮਾ ਂਪਿਹਲੇ ਰਾਜੇ ਿਜੰਨੀਆ ਂਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

23 “ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆ ਂਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ ਓੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਬਹਾਦੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ
ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਓੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 24 ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ
ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ-ਪਰ ਪਿਹਲੇ ਰਾਜੇ ਿਜੰਨਾ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ
ਿਭਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਵੀ।

25 “ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ ਅਤੇ ਚਾਲਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਝੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਿਦਆ ਂਦੇ
ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੇ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਾਿਲਮ
ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਿਕਸੇ
ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

26 “ਸ਼ਾਮਾ ਂਅਤੇ ਸਵੇਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ
ਹਨ, ਸੱਚੀਆ ਂਹਨ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ
ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ”

27 ਮੈਂ, ਦਾਨੀਏਲ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਈ
ਿਦਨ ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਿਰਹਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ
ਆ ਿਗਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਸ
ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਹੈ।

ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਰਾਜੇ ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਵਰ੍ਹ ੇਁ ਦੌਰਾਨ
ਵਾਪਰੀਆ।ਂਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਕਸਦੀਆ ਂਮੀਡੀਅਨ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ

ਿਗਆ। 2 ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ, ਦਾਨੀਏਲ, ਕੁਝ
ਿਕਤਾਬਾ ਂਪੜ੍ਹ ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ 70 ਵਰ੍ਹ ੇ ਬੀਤ
ਜਾਣਗੇ।

3 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਪਰਿਤਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸੋਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨ ਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਘਟ੍ਟਾ ਪਾ ਿਲਆ। 4

ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਪਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਮੈਂ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਭੈਦਾਇੱਕ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਿਮਹਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰਾ
ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
5 “ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ
ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ
ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਿਨਆਵਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾ।ਂ 6 ਅਸੀਂ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੀ। ਉਹ ਤੇਰੇੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਤੇਰੇੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ
ਰਾਿਜਆ,ਂ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਦੀ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ!
7 “ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਨੇਕ ਹੈਂ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਤੇਰੀ ਹੈ! ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਾ।ਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਨ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ
ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਅੰਦਰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।
8 “ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ।
9 “ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ
ਸਾ।ਂ 10 ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ,ਂ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਿਦੱਤੇ-ਪਰ ਅਸੀਂ
ਉਸਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 11 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਤਾ ਿਵੱਚ ਸਰਾਪ
ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। (ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ।) ਉਹ ਸਰਾਪ
ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਿਬਵਸਬਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ-ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ
ਲਈ ਵਾਪਰੀਆ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕੀਤੇ।
12 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਆਗੂਆ ਂਨਾਲ ਵਾਪਰਨੀਆ ਂਸਨ-ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨ ਿਦੱਤੀਆ,ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆ।ਂ 13 ਇਹ ਓਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਸੋਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ! ਅਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨੋ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ, ਯਹੋਵਾਹ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ-ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਰਨ
ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ
ਿਵੱਚ ਬੇਲਾਗ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।
15 “ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ
ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਹੈਂ। ਯਹੋਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ। 16 ਯਹੋਵਾਹ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਨੇਕ ਕਰਨੀਆ ਂਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ
ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ
ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ
ਲਈ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
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17 “ਹੁਣ, ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰ।
ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ। 18 ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ! ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾ ਂਖੋਲ ਅਤੇ ਦੇਖ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਵਾਪਰਦੀਆ ਂਹਨ! ਦੇਖ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇੇ ਨਾਮ
ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾ।ਂ
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਮੰਗ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਇਸ
ਲਈ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੈਂ। 19

ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਿਦਓ! ਯਹੋਵਾਹ, ਿਧਆਨ
ਿਦਓ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਕੁਝ ਕਰੋ! ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ! ਕੁਝ ਕਰੋ ਹੁਣ! ਆਪਣੀ ਹੀ
ਨੇਕੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।”

70 ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ

20 ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਬਾਰੇ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ 21 ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਾ,ਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਬਰਾਈਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ।
ਜਬਰਾਈਲ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਸੀ।
ਜਬਰਾਈਲ ਉਡਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ
ਬਲੀ ਵੇਲੇ ਆਇਆ। 22 ਜਬਰਾਈਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾ।ਂ ਜਬਰਾਈਲ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਦਾਨੀਏਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਸਆਣਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 23 ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਸੀ, ਓਦੋਁ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆ ਿਗਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਤੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂਗਾ।

24 “ਦਾਨੀਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ
ਲਈ ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਰ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਦੀ ਆਿਗਆ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਾਰਣਾ ਂਕਰਕੇ ਹੈ: ਅਪਰਾਧਾ ਂਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਧਰਮੀਅਤਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ
ਿਜਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਿਨਆ ਂਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨਾ।

25 “ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਸੱਖ, ਦਾਨੀਏਲ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸਮਝ ਦਾਨੀਏਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੇ ਦੇ
ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ, ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਟ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਣਗੇ। ਰਾਹ ਅਤੇ ਿਕਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਖਾਈ ਿਫਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਿਮਆਂ
ਿਵੱਚ। 26 ਬਾਹਟ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਬਾਦ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਤ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਵਾਗਂ
ਆਵੇਗਾ। ਜੰਗ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।

27 “ਫੇਰ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਬਲੀਆ ਂਅੱਧੇ
ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ।
ਉਹ ਿਭਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ! ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਿਤਿਗ੍ਰਸ ਦਿਰਆ ਕੰਢੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ

ਖੋਰਸ ਫ਼ਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਖੋਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੌਰਾਨ,
ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਇਆ। (ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ
ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਬੇਲਸ਼ੱਸ਼ਰ ਹੈ।) ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸਹੀ ਹਨ ਪਰ

ਸਮਝਣੀਆ ਂਬਹੁਤ ਕਿਠਨ ਹਨ। ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸਮਿਝਆ।
ਇਨਾ ਂਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਿਗਆ।

2 ਦਾਨੀਏਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਿਤੰਨਾਂ
ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਤੱਕ ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ

ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਅ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ,
ਿਤੰਨਾ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

4 “ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 24 ਵੇਂ ਿਦਨ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਿਤਿਗ੍ਰਸ ਨਦੀ ਦੇ
ਕੰਢੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾ।ਂ 5 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾ,ਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ
ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਿਤਆ ਦੇਿਖਆ। ਉਸ
ਨੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨ੍ਹ
ਹੋਈ ਸੀ। 6 ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕੂਲੇ ਚਮਕਦਾਰ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ
ਿਚਹਰਾ ਿਬਜਲੀ ਵਾਗਂ ਿਲਸ਼ਕਦਾ ਸੀ! ਉਸਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਅੱਗ ਦੀਆ ਂਲਾਟਾਂ
ਵਰਗੀਆ ਂਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਿਲਸ਼ਕਦੇ ਿਪੱਤਲ ਵਰਗੇ ਸਨ! ਉਸਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੀੜ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਸੀ!

7 “ਮੈਂ, ਦਾਨੀਏਲ, ਹੀ ਇੱਕਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾ ਂਿਜਸਨੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਿਖਆ। ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਉਹ ਭੈਭੀਤ ਸਨ। ਉਹ
ਇਤਨੇ ਭੈਭੀਤ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਦੌੜਕੇ ਛੁਪ ਗਏ। 8 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕਲਾ ਰਿਹ
ਿਗਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸਾ-ਂਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵਾਗਂ ਬਗ੍ਗਾ
ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਾ।ਂ 9 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਬੋਲਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸਾ,ਂ ਮੈਂ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ
ਿਗਆ। ਮੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਿਪਆ।

10 “ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਿਹਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਿਰਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ
ਪੈਰਾ ਂਭਾਰ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਂਭੈਭੀਤ ਸਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ 11 ਦਰਸ਼ਨ
ਿਵੱਚਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਦਾਨੀਏਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਸੋਚ। ਉੱਠ ਖਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ।’ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਸਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ
ਮੈਂ ਭੈਭੀਤ ਸਾ।ਂ 12 ਫ਼ੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਦਾਨੀਏਲ, ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ। ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ
ਿਸਆਣਪ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਨਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਬਨਾ ਂਸੁਣਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ
ਆਇਆ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। 13 ਪਰ ਫ਼ਾਰਸ ਦਾ
ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਿਹਜਾਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਮੀਕਾਏਲ, ਮੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓੱਥੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਕੋਲ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 14 ਦਾਨੀਏਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾ ਂਤੈਨੂੰ ਇਹ
ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ
ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।’

15 “ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਝੁਕ ਕੇ
ਿਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾ ਂਸੱਕਦਾ। 16 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ, ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ
ਵਰਗਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੋਠਾ ਂਨੂੰ ਛੁਿਹਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਿਲ੍ਹਆ
ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
‘ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਉਸ ਕਾਰਣ ਮੇਰਾ ਿਢੱਡ ਿਰੜਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 17 ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਦਾਨੀਏਲ
ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।’

18 “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ
ਛੁਿਹਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਿਹਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਿਬਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। 19 ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਦਾਨੀਏਲ, ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇ। ਹੁਣ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ।’

“ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ,
‘ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।’

20 “ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਦਾਨੀਏਲ, ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦੇ (ਦੂਤ) ਨਾਲ
ਲੜਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਗਂਾ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ
(ਦੂਤ) ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਪਰ ਦਾਨੀਏਲ, ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਵਾ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਸੱਚ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਦੀ ਦੇ ਦੂਤਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੀਕਾਏਲ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਂਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਦਾਨੀਏਲ 9:17 630 ਦਾਨੀਏਲ 10:21
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ਖਲਁੋਦਾ। ਮੀਕਾਏਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ (ਦੂਤ)
ਹੈ।

“‘ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾਰਾ ਮਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਵਰ੍ਹਾ
ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ।

2 “‘ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ, ਦਾਨੀਏਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਸਦਾ ਹਾ:ਂ ਿਤੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਫਾਰਸ
ਿਵੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਚੌਬਾ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਚੌਬਾ ਰਾਜਾ
ਫਾਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਅਮੀਰ
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਿਧਆਨ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। 3 ਫ਼ੇਰ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ
ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮਨਚਾਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। 4 ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆ
ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਚਾਰ
ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਿਤਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਉਸ
ਕੋਲ ਸੀ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਿਖੱਚ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

5 “‘ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਦੇ ਕਮਾਡਂਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਮਾਡਂਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।

6 “‘ਫ਼ੇਰ ਕੁਝ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਬਾਦ, ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਾਡਂਰ ਇੱਕ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ
ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਾਤਂੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਜਸਨੇ ਉਸਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

7 “‘ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਥਾ ਂਲੈਣ ਲਈ
ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਕਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਤ੍ਰਤੇਗਾ। 8 ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਧਾਤ ਦੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਸੋਨੇ
ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਮਿਹੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜੇ
ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 9 ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

10 “‘ਉੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਫ਼ੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਤਾਕਤਵਰ ਹੜ੍ਹ ਵਾਗਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਕਾਹਲੀ
ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇਗੀ। ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਕਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ
ਲੜਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 11 ਫ਼ੇਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ
ਉੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ
ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਉੱਤਰੀ ਫ਼ੌਜ ਹਾਰ
ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਲੈ ਜਾ ੇਜਾਣਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ
ਹਂਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਿਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 13 ਉੱਤਰੀ
ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਉਸਦੀ ਪਿਹਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲੋਂ
ਵਡੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਬਾਦ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਬਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਜੰਗ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗੀ।

14 “‘ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਲੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਿਰਆ ਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਿਵੱਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਿਜੱਤਣਗੇ ਨਹੀਂ। 15 ਫ਼ੇਰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਧਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਸਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਮੋੜਵੀਁ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਖਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਿਸਪਾਹੀ ਵੀ ਇਨੇੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਉਹ
ਉੱਤਰੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸੱਕਣ।

16 “‘ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਮਨ ਚਾਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ।ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀ
ਸੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਸਬਾਪਤ ਕਰ

ਲਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੇਠਾ ਂਹੋਵੇਗਾ। 17 ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਆਪਣੀਆ ਂਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸੱਕੇ,
ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ। ਉਸਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਉਸਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ

18 “‘ਫ਼ੇਰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਮੇਡੀਟ੍ਰੇਨੀਅਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਵਸੇ ਦੇਸਾ ਂਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ,
ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਕਮਾਡਂਰ ਉਸ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਂਕਾਰ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਮਾਡਂਰ ਉਸ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

19 “‘ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਿਕਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

20 “‘ਉਸ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਹਾਕਮ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਾਕਮ
ਇੱਕ ਕਰ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰੇਗਾ
ਤਾ ਂਜੋ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸੱਕੇ। ਪਰ,
ਕੁਝ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਬਾਦ ਉਹ ਹਾਕਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਮਰੇਗਾ।

21 “‘ਹਾਕਮ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਿਘਰਣਾਯੋਗ ਆਦਮੀ
ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਕਸੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ।
ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। 22 ਉਹ ਵੱਡੀਆ ਂਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ
ਫ਼ੌਜਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਜਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
23 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਿਘਰਣਾਯੋਗ ਹਾਕਮ ਨਾਲ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਲਾਕੀ
ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ
ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ।

24 “‘ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ
ਅਤੇ ਿਘਰਣਾਯੋਗ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਐਨ ਮੌਕੇ ਿਸਰ
ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
ਸਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਲਕਾ ਂਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਬੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ।

25 “‘ਉਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਿਘਰਣਾ ਯੋਗ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਉਸ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹੌਁਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ
ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਉਂਣਗੇ। ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾ ਹਾਰ
ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਉਹ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਿਮੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ
ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ
ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। 27 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਦੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ
ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਸੇ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

28 “‘ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ ਿਜਸਦੀ ਉਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

29 “‘ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਿਸਰ, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜੇ ਉੱਪਰ ਦੋਬਾਰਾ ਹਮਲਾ
ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਉਨਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜੰਨਾ ਉਹ ਪਿਹਲਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ। 30 ਿਕੱਤੀਮ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਹਾਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆ ਂਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਬਕ ਿਸੱਖਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ
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ਪਿਵੱਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। 31 ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ
ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ
ਭੇਜੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ
ਕਰਨਗੇ ਿਜਹੜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਭਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ
ਸਬਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਿਜਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆਵੇਗੀ। 32 ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਝੂਠ ਅਤੇ
ਕੂਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ
ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ।ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੋੜਵੀਁ ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ!

33 “‘ਉਹ ਿਸਆਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ
ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਆਿਣਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਂਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਇੱਕਨਾ ਂਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਸਤਾ ਂਖੋਹ ਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਬੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ
ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ 34 ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਸਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੋੜੀ
ਿਜਹੀ ਸਹਇਤਾ ਹੀ ਿਮਲੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਆਣੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਖਂਡੀ ਹੋਣਗੇ। 35 ਿਸਆਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਲੋਕ ਠੋਕਰਾ ਂਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆ ਂਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲੇਗੀ। ਤਾਂ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਵੱਧੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ
ਸੱਕੇ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਜਦੋਂ ਿਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫ਼ੇਰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਅੰਤਕਾਲ ਆ
ਜਾਵੇਗਾ।”

ਿਜਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ

36 “‘ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਮਨ ਚਾਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਰੇ
ਫ਼ਢ਼ਾ ਂਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ
ਦੇਵਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕਸੇ
ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆ।ਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ
ਆਖੇਗਾ। ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕਰੋਧ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਿਜਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ
ਵਾਪਰੇਗੀ।

37 “‘ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਦੀ
ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤ-ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਔਰਤਾ ਂਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ
ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾਵੇਗਾ। 38

ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਉਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਉਸ ਵਾਗਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ
ਦੇਵੀ ਦਾ ਆਦਰ, ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਮਿਹੰਗੇ ਹੀਿਰਆ ਂਅਤੇ ਸੁਗਾਤਾ ਂਨਾਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

39 “‘ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
ਿਕਿਲਆ ਂਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾ ਂਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਆਦਰ
ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਹਾਕਮਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਾਕਮਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

40 “‘ਅੰਤ ਕਾਲ ਵੇਲੇ, ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ।
ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਰੱਥਾ ਂਅਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ
ਹੜ੍ਹ ਵਾਗਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। 41 ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਦੋਮ, ਮੋਆਬ ਅਤੇ
ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲੇ ਜਾਣਗੇ। 42 ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸਾਵੇਗਾ। ਿਮਸਰ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ

ਿਕੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। 43 ਉਹ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਾਿਸਲ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਦੌਲਤਾ ਂਵੀ। ਲੂਬੀਆ ਂਅਤੇ ਕੂਸ਼ੀਆ ਂਦੇ ਦੇਸ ਉਸਦਾ
ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ। 44 ਪਰ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀਆ ਂਖਬਰਾਂ
ਸੁਣੇਁਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਅਤੇ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕਰਨ ਜਾਵੇਗਾ। 45 ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤੰਬੂ
ਸਮੁੰਦਰਾ ਂਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜੀਆ ਂਉੱਪਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ
ਆਿਖਰਕਾਰ, ਮੰਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਸਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’”

“ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਦਾਨੀਏਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ,
ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ (ਦੂਤ) ਮੀਕਾਏਲ ਉੱਠ ਖਲੋਵੇਗਾ। ਮੀਕਾਏਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ

ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ, ਉਸਤੋਂ ਬਦਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਈਆ ਂਹਨ। ਪਰ
ਦਾਨੀਏਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਾਗ ਉੱਠਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜਾਗ ਉੱਠਣਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਸਦਾ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਿਨਰਾਦਰ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗ ਉੱਠਣਗੇ। 3

ਿਸਆਣੇ ਲੋਕ ਅਕਾਸ਼ ਵਾਗਂ ਚਮਕਣਗੇ। ਉਹ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ
ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਿਸੱਖਾਇਆ ਸੀ ਸਦਾ ਲਈ ਤਾਿਰਆ ਂਵਾਗਂ ਚਮਕਦੇ
ਰਿਹਣਗੇ।

4 “‘ਪਰ ਤੂੰ, ਦਾਨੀਏਲ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਿਕਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ
ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੇਤ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੀਕ ਸਾਭਂ ਕੇ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਿਗਆਨ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਣਕਗੇ।
ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਿਗਆਨ ਵੱਧੇ ਫ਼ੁੱਲੇਗਾ।’

5 “ਫ਼ੇਰ, ਮੈਂ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ, ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ।
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਦੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਨਦੀ ਦੇ
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। 6 ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਸਨੇ ਸੂਤੀ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ,
ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ‘ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾ ਂਸੱਚ ਹੋ
ਜਾਣਗੀਆ?ਂ’

7 “ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਜਸਨੇ ਸੂਤੀ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉੱਠਾ।ੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ
ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਇਹ ਿਤੰਨ ਅਤੇ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹ ੇ
ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਤਾਕਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਆਿਖਰਕਾਰ
ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਸਹੀ ਿਸੱਧ ਹੋਣਗੀਆ?ਂ’

8 “ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਸੁਿਣਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਿਝਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਪੁੱਿਛਆ, ‘ਸ਼੍ਰਰ੍ਰੀਮਾਨ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?’

9 “ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ‘ਜਾ, ਦਾਨੀਏਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚਲਦਾ ਚਲ।
ਇਸ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੁਪੀਆ ਹਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਭੇਤ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਅੰਤ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਆ ਜਾਦਂਾ। 10 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਏ
ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਬਦੀ ਕਰਦੇ
ਰਿਹਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਪਰ ਿਸਆਣੇ
ਬੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ।

11 “‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੀ ਰੋਕ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,290 ਿਦਨ
ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ ਿਕ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਭਆਨਕ
ਸ਼ੈ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 12 ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ
1,335 ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

13 “‘ਿਜੱਥੇ ਤੀਕ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਨੀਏਲ, ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਤ
ਤੀਕ ਿਬਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਰਾਮ ਿਮਲੇਗਾ। ਅੰਤ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਰੇਁਗਾ,
ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ।’”
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ਹੋਸ਼ੇਆ

ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੁਆਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ
ਉਜ਼ੀਯਾਹ, ਯੋਥਾਮ, ਆਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਯੋਆਸ਼ ਦੇ

ਪੁੱਤਰ ਯਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ।
2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਜਾ

ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਜਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ
ਹੋਣ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾਵਾ ਂਵਰਗਾ ਹੀ
ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਿਯਜ਼ਰੇਲ ਦਾ ਜਨਮ

3 ਤਾ ਂਹੋਸ਼ੇਆ ਨੇ ਿਦਬਲਾਇਮ ਦੀ ਧੀ ਗੋਮਰ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ। ਗੋਮਰ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਸ਼ੇਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਨਿਮਆ। 4 ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸਦਾ ਨਾਉਂ ਿਯਜ਼ਰੇਲ ਰੱਖ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਬੋੜੇ ਸਮੇਂ
ਿਵੱਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਯੇਹੂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਿਯਜ਼ਰੇਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵਖੇ ਵਹਾਏ ਗਏ ਖੂਨ ਦੀ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ
ਦੇਵਾਗਂਾ। 5 ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਧਨੁੱਖ
ਿਯਜ਼ਰੇਲ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਤੋੜ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਲੋ-ਰੂਹਾਮਾਹ ਦਾ ਜਨਮ

6 ਗੋਮਰ ਿਫ਼ਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੋ-ਰੂਹਾਮਾਹ ਰੱਖ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੌਮ ਉੱਪਰ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ ਵਰਸਾਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਗਂਾ। 7 ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ
ਕੌਮ ਤੇ ਰਿਹਮ ਵਰਸਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਧਨੁੱਥਾ ਂਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਗੀ
ਘੋਿੜਆ ਂਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ
ਬਚਾਵਾਗਂਾ।”

ਲੋ-ਅੰਮੀ ਦਾ ਜਨਮ

8 ਲੋ-ਰੂਹਾਮਾਹ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣ ਿਪੱਛੋਂ ਗੋਮਰ ਿਫ਼ਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਮੁੜ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 9 ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਦਾ
ਨਾਉਂ ਲੋ-ਅੰਮੀ ਰੱਖ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਨਾ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹੋਣਗੇ

10 “ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਗਂ
ਅਣਿਗਣਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਬੇ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਸੀ, ‘ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ।’ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ‘ਤੁਸੀਂ
ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਂ!’

11 “ਿਫ਼ਰ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਚੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਕੈਦ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਉਂ ਿਯਜ਼ਰੇਲ ਦਾ ਿਦਨ ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ।”

“ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋਂਗੇ, ‘ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋ’ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋਂਗੇ, ‘ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਿਰਹਾ ਹੈ।’”

2 “ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰੋ! ਬਿਹਸ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ
ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹਾ।ਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ
ਆਖੋ। 3 ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਵਭਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਿਦਨ
ਵਾਗਂ ਨੰਗੀ ਕਰ ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੂਬਲ ਵਾਗਂ,
ਸੁੱਕੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਗਂ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਾਗਂਾ। 4 ਮੈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਤ੍ਰਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ
ਵੇਸਵਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। 5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਾ ਂਨੇ ਵੇਸਵਾਵਾ ਂਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਮਗਰ ਜਾਵਾਗਂੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਨ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਉੱਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੈਅ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।’

6 “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ (ਯਹੋਵਾਹ) ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ(ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆ)ਂ ਸੜਕਾ ਂਅਤੇ
ਰਾਹ ਕੰਿਡਆ ਂਨਾਲ ਰੋਕ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਿਫ਼ਰ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 7 ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਮਗਰ
ਭੱਜੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਭਾਲੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗੀ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਉਹ ਕਹੇਗੀ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪਿਹਲੇ ਪਤੀ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵਾਗਂੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਚਂਗੇਰੀ ਸੀ।’

8 “ਉਹ (ਇਸਰਾਏਲ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਮੈਂ (ਯਹੋਵਾਹ) ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨ-
ਦਾਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ-ਸੋਨਾ ਵੀ ਵਾਫ਼ਰ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਆਲਾ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤਾਂ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 9 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਤਾਗਂਾ ਅਤੇ ਿਜਉਂ ਹੀ
ਫਸਲ ਵਾਢੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਪਸ ਲੈ
ਲਵਾਗਂਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਰ ਿਤਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਅ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਉਨ ਅਤੇ ਿਲਨਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਢੱਕਣ ਲਈ ਿਦੱਤੇ
ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ। 10 ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਨੰਗੀ ਕਰ ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਪਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਮੈਂ
(ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਬ,
ਉਸ ਦੀਆ ਂਅਮਿਸਆਵਾ,ਂ ਉਸ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਿਦਨ-ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਪਰਬ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। 12 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ
ਦ੍ਰੱਖਤ ਉਜਾੜ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ‘ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਿਸ਼ਆ ਹੈ।’ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾ ਂਨੂੰ ਜੰਗਲਾ ਂ’ਚ ਮੋੜ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆਕੇ ਖਾਣਗੇ।

13 “ਉਸਨੇ ਬਆਲਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਆਲਾਂ ਅੱਗੇ ਧੂਪਾ ਂਜਲਾਈਆ ਂਅਤੇ ਗਿਹਿਣਆ ਂਨਾਲ
ਸੱਜ ਕੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਨੱਬ ਪਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਂਿਪੱਛੇ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਸਾਰ
ਿਦੱਤਾ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ ਹੈ।

14 “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ (ਯਹੋਵਾਹ) ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਿਭੱਜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਾਗਂਾ। 15 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੇਵਾਗਂਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕੋਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਿਵੱਚ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।” 16 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
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“ਉਸ ਵਕਤ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ‘ਮੇਰਾ ਪਤੀ’ ਆਖੇਁਗੀ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ‘ਮੇਰਾ ਬਆਲ’
ਨਾ ਕਹੇਂਗੀ।” 17 ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਆਲਾ ਂਦਾ ਨਾ ਂਹਟਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਿਫ਼ਰ
ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਆਲਾ ਂਦੇ ਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਨਗੇ।

18 “ਉਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਖਾਤਰ ਖੇਤਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨਾਲ,
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆ ਂਨਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੀਂਗਦੇ ਜੰਤੂਆ ਂਨਾਲ ਇੱਕ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਧਨੁੱਖ, ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਹਿਬਆਰ ਭੰਨ
ਸੁੱਟਾਗਂਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਬਆਰ ਨਾ ਬਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਆਤ ਕਰਾਗਂਾ, ਤਾ ਂਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸੱਕਣ। 19

ਅਤੇ ਮੈਂ (ਯਹੋਵਾਹ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਚਂਗਾਈ,
ਭਲਾਈ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਰਿਹਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 20 ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਹੁਟੀ ਬਣਾਵਾਗਂਾ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣੇਂਗੀ।
21 ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਗਂਾ” ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ।

22 ਧਰਤੀ ਅੰਨ, ਮੈਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਜ਼ਰੇਲ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਪੂਰਨਗੇ।

23 ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ’ਚ ਅਨੇਕਾ ਂਬੀਜ਼ ਬੋਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਲੋ-ਰੂਹਾਮਾਹ ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਲੋ-ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆਖਾਗਂਾ,

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋ।
ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ‘ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ।’”

ਹੋਸ਼ੇਆ ਦਾ ਗੋਮਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ

ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਆਿਖਆ, “ਗੋਮਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਪਰ
ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ

ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਗੀ ਵਾਲੇ ਕੇਕ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ।”

2 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੋਮਰ ਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਦੇ 9 ਓਁਸ ਅਤੇ ਜੌਆ ਂਦੇ ਨੌ ਬੁਸ਼ਲ ਦੇ ਕੇ
ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਿਲਆ। 3 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਰਹੇਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਵਾਗਂ ਿਦਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋਰਾ ਂਮਰਦਾ ਂਦੇ
ਨਾਲ (ਿਨਜੀ) ਨਾ ਰਹੇਂਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

4 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਿਕਸੇ ਰਾਜੇ ਜਾ ਂਆਗੂ, ਅਤੇ
ਬਲੀਆ ਂਜਾ ਂਿਕਸੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਹ ਿਬਨਾ ਏਫ਼ੋਦ ਜਾਂ
ਘਰੇਲੂ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। 5 ਇਸ ਉਪਰੰਤ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਰਤਨਗੇ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਾਲਣਗੇ। ਅੰਤਮ
ਿਦਨਾ ਂ’ਚ, ਉਹ ਭੈ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ
ਜਾਣਗੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ

ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੱਸੇਗਾ।
“ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲਁੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ

ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। 2 ਉਹ ਦੂਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪਦੇ ਹਨ, ਖੂਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੂਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 3

ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੁਰਦੇ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਖੇਤਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਵੀ ਮਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 4 ਪਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਦਲੀਲਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾ ਂਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਜਕ, ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। 5 ਤੁਸੀਂ (ਜਾਜਕ) ਿਦਨ ਵੇਲੇ
ਠੋਕਰ ਖਾਵੋਂਗੇ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੋਕਰ ਖਾਕੇ ਿਡੱਗਣਗੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾ ਂਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

6 “ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਗਆਨ ਿਵਹੁਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਖਣੋਂ
ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਜਕ ਠਿਹਰਾਉਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਿਵਸਾਰਾਗਂਾ। 7 ਉਹ ਹਂਕਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੇਰੇ

ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਰ ਘਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਨਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਿਵੱਚ
ਬਦਲਾਗਂਾ।

8 “ਜਾਜਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨਾਲ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾਂ
ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 9 ਇਸ ਲਈ ਜਾਜਕ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵੀ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਗ਼ਲਤ ਕਰਨੀਆ ਂਲਈ ਮੋੜਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। 10 ਉਹ
ਖਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਵੇਸਵਾਵਾ ਂਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ।

11 “ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਸੋਚਣ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 12 ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆ ਂਸੋਟੀਆ ਂਤੋਂ
ਸਲਾਹਾ ਂਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੋਟੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਵੇਸਵਾਵਾ ਂਵਾਗਂ ਝੂਠੇ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ
ਵਾਗਂ ਿਵਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। 13 ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਂਦੀਆ ਂਚੋਟੀਆ ਂਉੱਪਰ ਜਾਕੇ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੂਤ, ਿਪੱਪਲ ਅਤੇ ਚੀਲ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤਾ ਂਹੇਠਾ ਂਧੂਫ਼ਾ ਂਧੁਖਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਹੇਠਾ ਂਛਾਵਾ ਂਸੋਹਣੀਆ ਂਲਗਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਣ
ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਧੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਹੇਠ ਵੇਸਵਾਵਾ ਂਵਾਗਂ ਪੈ ਜਾਦਂੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਨੂੰਹਾ ਂਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

14 “ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਧੀਆ ਂਅਤੇ ਨੂੰਹਾ ਂਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮਰਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਜਾਦਂੇ ਅਤੇ ਸੌਁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਵ
ਦਾਸੀਆ ਂਨਾਲ ਜਾਕੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਾਪ

15 “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ! ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਵੇਸਵਾਵਾ ਂਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੇਤ-ਆਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇਂ। ਸੌਹ
ਖਾਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋਂ। ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੌਂਹ ਨਾ ਖਾਓ।
16 ਇਸਰਾਏਲ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜੱਦੀ ਗਾ ਂਵਾਗਂ ਿਜੱਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੇਿਲਆ ਂਵਾਗਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚਰਾਦਂ ਿਵੱਚ ਚਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ!

17 “ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ
ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਿਦਓ। 18 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਡੂੰਿਘਆ ਂਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 19 ਉਹ ਇੱਕ ਵਾ-ਵਰੋਲੇ
ਵਾਗਂ ਉਡਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਸ਼ਰਮ
ਿਲਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਹਨ।

ਆਗੂ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ

“ਹੇ ਜਾਜਕੋ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕੋ!
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ! ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਹੋ।

“ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਫ਼ਂਦੇ ਵਾਗਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਬੋਰ ਿਵਖੇ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਵਛੇ ਹੋਏ ਜਾਲ ਵਾਗਂ ਸੀ। 2 ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਘੋਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। 3 ਮੈਂ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਦਾ ਹਾ-ਂਓ ਅਫ਼ਰਾਈਮ, ਤੇਰੇ ਵੇਸ਼ਵਾਈ ਰਵੱਈੇਏ
ਕਾਰਣ, ਇਸਰਾਏਲ ਪਾਪ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 4 ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ
ਬਹੁਤ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਪਰਤਨ ਤੋਂ
ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰਾਹਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 5 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਹਂਕਾਰ ਉਸ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਿਵੱਚ
ਔਕੜਨਗੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਔਕੜ ਜਾਵੇਗਾ।

6 “ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾ ਂਅਤੇ ਵੱਗਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ
ਲਈ ਿਨਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੱਕਣਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ
ਦੂਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 7 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ
ਿਕਸੇ ਅਜਨਬੀ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ
ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”
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ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ

8 “ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਿਸੰਗ ਵਜਾਓ!
ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਓ!

ਬੈਤ-ਆਵਾਨ ਿਵਖੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦਓ।
ਹੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੈ!

9 ਦੰਡ ਦੇ ਿਦਨ, ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਖਾਲੀ
ਅਤੇ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ

10 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਰਾ ਂਵਾਗਂ ਦੂਿਜਆ ਂਦਾ ਮਾਲ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋਧ ਨਿਹਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਂਵਾਗਂ ਵਰ੍ਹਾਵਾਗਂਾ।

11 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਹ ਅੰਗੂਰਾ ਂਵਾਗਂ ਿਮਿਧਆ ਅਤੇ ਕੁਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ (ਬਆਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆ ਂਦੀਆ)ਂ ਿਬਧੀਆ ਂਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ

ਠਾਨ ਲਈ ਹੈ।
12 ਮੈਂ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਕੀੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਉਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਘੁਣ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

13 ਜਦ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ, ਆਪਣਾ
ਜ਼ਖਮ,

ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਮਹਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ
ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ

ਭਰ ਸੱਕੇਗਾ।
14 ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂ ਹੋਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂ ਹੋਵਾਗਂਾ।

ਹਾ,ਂ ਮੈਂ (ਯਹੋਵਾਹ) ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਟਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕੇਗਾ।

15 ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਜਾਵਾਗਂਾ।
ਜਦ ਤੀਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਾਲਣ।

ਹਾ,ਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਠਨ ਯਤਨ ਕ

ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੇ ਇਨਾਮ

“ਆਓ, ਆਪਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ।
ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਪੱਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਾ।

2 ਦੋ ਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਜਵਾਵੇਗਾ,
ਤੀਜੇ ਿਦਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗਾ।
ਿਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਸੱਕਾਗਂੇ।

3 ਆਓ, ਆਪਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ।
ਆਪਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਸਖਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆ ਿਰਹਾ ਿਜੰਨੀ ਪ੍ਰਪਕੱਤਾ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਭਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਂਹ ਵਾਗਂ ਆਵੇਗਾ,
ਉਸ ਮੀਂਹ ਵਾਗਂ ਜੋ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਦੰਦਾ।”

ਬੇਵਫ਼ਾ ਲੋਕ

4 “ਓ ਅਫ਼ਰਾਈਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ
ਓ ਯਹੂਦਾਹ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ

ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਾਗਂ ਹੈ
ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉਸ ਤਰੇਲ ਵਾਗਂ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਦਂੀ

ਹੈ।
5 ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਟਕੁਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਕੱਟਣ ਲਈ
ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਵਰਿਤਆ।

ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੇਰਾ ਿਨਆ ਂਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਗਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

6 ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ।

ਮੈਂ ਚਾਹੁਂਨਾ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣ,
ਨਾ ਿਕ ਹੋਮ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਿਲਆਉਣ।

7 ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਦਮ ਿਵਖੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਓੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾ ਸਨ।

8 ਿਗਲਆਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ਜੋ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦੂਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

9 ਡਾਕੂ ਛੁਪ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪੁਜਾਰੀ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ,

ਉਹ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
10 ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੌਮ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ।
ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਪਾਪ ਨਾਲ ਦੂਿਸ਼ਤ ਹੋ ਿਗਆ।

11 ਯਹੂਦਾਹ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੋੜ

ਿਲਆਵਾਗਂਾ।”
“ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਾਗਂਾ,

ਫ਼ੇਰ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਾਪ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ।

ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਕਪਟ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਦਂੇ
ਚੋਰਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ।

2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ
ਜੋ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੀਁ ਪਾਸੀਂ ਫ਼ੈਲ ਗਏ ਹਨ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ

3 ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਬਦੀਆ ਂਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਆਪਣੇ ਝੂਠਾ ਂਨਾਲ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

4 ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਦਕਾਰ ਹਨ।
ਉਹ ਨਾਨਬਾਈ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਵਾਗਂ ਹਨ।

ਉਹ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁਂਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉਫ਼ਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਤੰਦੂਰ ਗਰਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

5 ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਦਨ, ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਦਾਅਵਤਾ ਂਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਆਗੂ ਮੈਅ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ

ਹਨ।
6 ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਿਵਉਂਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲ ਉੱਤੇਜਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲਦੇ ਹਨ।

ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉੱਤੇਜਨਾ ਬਲਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਿਦਨ ਚਢ਼ਨ ਤੀਕ ਇਹ ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਾਗਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

7 ਉਹ ਸਭ ਭਖੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਗਂਰਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਡੱਗ ਪਏ
ਪਰ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁਕਾਿਰਆ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

8 “ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨਾਲ ਰਲ ਜਾਦਂਾ
ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕੇਕ ਵਰਗਾ ਹੈ।

9 ਅਜਨਬੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੁਟ ਿਲਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਉਸ ਦੇ ਧੌਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ,
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

10 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਹਂਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਨੰੀਆ ਂਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਹਨ

ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ
ਪਰਤ ਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ।

ਹੋਸ਼ੇਆ 5:8 635 ਹੋਸ਼ੇਆ 7:10
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11 ਇਉਂ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ਼, ਅਤੇ ਸੂਝਹੀਣ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗਾ ਬਣ
ਿਗਆ ਹੈ!

ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

12 ਇਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇਸਾ ਂਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਿਵਛਾਵਾਗਂਾ

ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆ ਂਵਾਗਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਲੈ ਆਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨੇਮਾ ਂਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।

13 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ
ਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

14 ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ।
ਹਾ,ਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਬਸਤਿਰਆ ਂਤੇ ਰੋਦੇ ਹਨ,

ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਟਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਪਰ੍ਹਾ ਂਮੁੜ ਗਏ ਹਨ।

15 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬਾਹਵਾ ਂਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਿਵਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਘੜਦੇ ਹਨ।

16 ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਸੋਟੀ ਵਰਗੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਦਸ਼ਾਵਾ ਂਬਦਲੀਆ,ਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ,

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਹੰਕਾਰੀ ਜੀਭ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਹੇਠਾ ਂਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ

ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਹੱਸਣਗੇ।

ਬੁੱਤ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ

“ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ
ਉੱਪਰ ਬਾਜ ਵਾਗਂ ਰਿਹ। ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕਰਾਨਾਮੇ ਨੂੰ
ਤੋਿੜਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2 ਉਨ੍ਹਾਂ

ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੇਰਾ ਂਮਾਰੀਆ,ਂ ‘ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚਲੇ ਤੈਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਹਾ!ਂ’ 3 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਚੰਗੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ
ਲਈ ਵੈਰੀਆ ਂਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 4 ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਣਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਨਾ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਆਗੂ ਚੁਣੇ
ਪਰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਨਾ ਚੁਣੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚਾਦਂੀ
ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 5 ਹੇ ਸਾਮਿਰਯਾ! ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੱਛੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹਾ।ਂ’ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਮਿਰਯਾ ਦਾ ਵੱਛਾ ਟਕੁੜੇ-
ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰੱਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਵਾ ਬੀਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਖੜ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਲ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਪੁਂਗਰੇ ਵੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਉੱਗ ਵੀ ਿਪਆ, ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ।

8 “ਇਸਰਾਏਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਭਾਿਂਡਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਿਖਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

9 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਆਪਣੇ ‘ਪ੍ਰੇਮੀਆ’ਂ ਵੱਲ ਪਰਿਤਆ
ਜੰਗਲੀ ਖੋਤੇ ਵਾਗਂ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਭਟਕ ਿਗਆ।

10 ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਆਪਣੇ ‘ਪ੍ਰੇਮੀਆ’ਂ ਕੋਲ ਗਈ,
ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਾਕਤਵਰ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਝੱਲਣੇ ਸੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਕੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਿਧਆਉਣਾ

11 “ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਉਸਾਰੀਆ,ਂ
ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਪ ਸੀ।
ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਬਣ ਗਈਆ।ਂ

12 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਲਈ 10,000 ਅਸੂਲ ਵੀ ਿਲਖ ਦੇਵਾ,ਂ

ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀਆ ਂਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸੂਲਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ
ਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ।

13 ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਲੀਆ ਂਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਮਾਸ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਦਂੇ ਹਨ

ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਸਵੀਕਾਰ
ਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਹਨ

ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕੈਦੀਆ ਂਵਾਗਂ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਿਲਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।

14 ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਰਾਿਜਆ ਂਲਈ ਮਿਹਲ ਉਸਾਰੇ
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਿਕਲੇ ਉਸਾਰੇ,

ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ ਿਕਿਲਆ ਂਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅੱਗ ਭੇਜਾ।”

ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ

ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ! ਬਾਕੀ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਕਰਨ ਵਾਗਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾ। ਖੁਸ਼ ਨਾ
ਹੋ! ਤੂੰ ਵੇਸਵਾਵਾ ਂਵਾਗਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। 2 ਪਰ ਿਪੜਾਂ

ਿਵੱਚਲਾ ਅਨਾਜ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੈਅ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

3 ਇਸਰਾਏਲੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਗੇ। ਅਫ਼ਰਾਈਮ
ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇਗਾ। 4 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਮੈਅ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਬਲੀਆ ਂਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਖਾਧੇ ਅੰਨ ਵਰਗੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇਗਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੋਟੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। 5 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਬ ਹੋਣਗੇ।

6 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁਰਾ ਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਿਮਸਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੋਅਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾ ਂਉੱਤੇ ਝਾੜ-ਫ਼ੂਸ ਉੱਗਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਕੰਡੇ ਉੱਗ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸੱਚੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਨਾਮਂਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ

7 ਨਬੀਆ ਂਦਾ ਕਿਹਣਾ, “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ! ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖ: ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਕਤ
ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ
ਹੈ!” ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ: “ਨਬੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਆਤਮੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਨਕੀ ਹੈ।” ਨਬੀ ਆਖਦਾ: “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪਾਪ
ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਣ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੋਂਗੇ।” 8 ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਨਬੀ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਉੱਪਰ
ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਵਾਗਂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅਨੇਕਾ ਂਜਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ
ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ
ਅੰਦਰ ਵੀ।

9 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਿਗਬੀਹ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਵਾਗਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਤਾ ਿਵੱਚ ਡੂੰਘੇ ਚੱਲੇ ਗਏ
ਹਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਰਣ ਨਾਸ ਹੋਣਾ

10 “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ, ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਤਾਜੇ
ਅੰਗੂਰਾ ਂਵਰਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹਾਰ ਦੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲਾ ਂਵਰਗੇ
ਸਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਉਹ ਬਆਲ-ਪਉਰ ਵੱਲ ਜਾਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਸੜੇ ਫ਼ਲਾ ਂਵਾਗਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰੱਖਤ ਤੋਂ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਿਪਆ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਭਆਨਕ
ਚੀਜ਼ਾ ਂ(ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ)ਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਉਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

11 “ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੰਛੀ ਵਾਗਂ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ
ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਗਰਭ ਠਿਹਰੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। 12 ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋ
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ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਭਆਨਕ
ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ”

13 ਮੈਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਂਿਕ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਫ਼ਂਦੇ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਹਿਤਆਿਰਆ ਂਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
14 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਜੋ ਜੁਆਕਾ ਂਨੂੰ
ਗੁਆਵੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਦੇ।

15 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਰਤੂਤਾ ਂਕਾਰਣਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ

ਿਦੱਤੀ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬਦ ਕਰਨੀਆ ਂਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਘਰੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ

ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਿਵਦ੍ਰੋਹੀ ਹਨ।

16 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜੜ ਸੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਣ ਵੀ ਲੈਣ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਗਂਾ।

17 ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ।

ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਬੇ-ਘਰ ਹੋਕੇ ਭਟਕਣਗੇ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਈਸੀ ਬੁੱਤ ਉਪਾਸਨਾ ਵੱਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

ਇਸਰਾਏਲ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਹੈ,
ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

ਿਜੰਨਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਵੱਧੇਰੇ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ,
ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ

ਉਸਾਰੀਆ ਂਿਜਵੇਂ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਈ,
ਉਸ ਨੇ ਵੱਧ ਧਾਰਿਮਕ ਥੰਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ।

2 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ,
ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਢਾਹ ਸੁੱਟੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀ ਬਦਨੀਤੀ

3 ਹੁਣ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ! ਿਕਵੇਂ ਵੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਸੀ।”

4 ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਨਆਕਂਾਰ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਉੱਗੇ
ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਪੌਿਦਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ।

5 ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਤ-ਆਵਨ ਦੇ ਵੱਿਛਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਬੁੱਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ
ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਲੈ
ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। 6 ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸਰਾਏਲ
ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾ ਂਵਜੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਲਕੜੀ ਦੇ ਸੱਕੱ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ।

8 ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾਂ
ਉਸਾਰੀਆ।ਂ ਬੈਤ ਆਵਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਨਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਉੱਗ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ ਿਫਰ
ਉਹ ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, “ਸਾਨੂੰ ਢੱਕ ਲਓ।” ਅਤੇ ਚਟਾਨਾ ਂਨੂੰ ਕਿਹਣਗੇ,
“ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਓ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

9 “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਂ
(ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।) ਯੁੱਧ ਯਕੀਨਨ
ਿਗਬਆਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ

ਲਈ ਆਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੌਜਾ ਂਵੀ ਇੱਕਤ੍ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਨਾ ਂਪਾਪਾ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ

11 “ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਇੱਕ ਿਸੱਖਾਏ ਹੋਏ ਵੱਛੇ ਵਾਗਂ ਹੈ ਜੋ ਿਪੜ ਿਵੱਚਲੇ ਅਨਾਜ ਤੇ
ਤੁਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਲਾ ਪਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਸੀਆ ਂਪਾਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਯਹੂਦਾਹ ਵਾਹੇਗਾ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋਂੜੇਗਾ।”

12 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਿਗਆਈ ਬੀਜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਿਪਆਰ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰੋਂਗੇ।
ਆਪਣੀ ਅਣ ਟੁੱਟੀ ਅਣਵਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੋ। ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦਾ
ਸਮਾ ਂਹੈ। ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੰਿਗਆਈ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਵੇਗਾ।

13 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਿਰਆਈ ਬੀਜੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੱਢੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਫ਼ਲ
ਖਾਧਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ ਬਲ ਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। 14 ਇਸੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਜੰਗ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣਨਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਕਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਲਮਨ ਨੇ ਬੈਤ-
ਅਰਬੇਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਦੌਰਾਨ, ਮਾਵਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਸਮੇਤ ਮਾਰੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ। 15 ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਤਅਲ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨੰੀਆ ਂਬਦ ਕਰਨੀਆ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਦਨ
ਆਵੇਗਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ

ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੱਿਦਆ।
2 ਪਰ ਮੈਂ ਿਜੰਨਾ ਵੱਧ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ,
ਉਨ੍ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਅਗਾਹਂ ਜਾਦਂੇ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਆਲਾ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਬੁੱਤਾ ਂਅੱਗੇ ਧੂਫ਼ਾ ਂਧੁਖਾਈਆ।ਂ

3 “ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਿਸੱਖਾਇਆ,
ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਚੁੱਿਕਆ,

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ।
4 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਦੀਆਂ
ਰਸੀਆ ਂਨਾਲ ਚਲਾਇਆ।

ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਗਂ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਝੁਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਆਇਆ।
5 “ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾ ਂਇਸ

ਲਈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ
ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ
ਦੇਵੇਗੀ।

7 “ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਿਕ ਮੈਂ
ਵਾਪਸ ਆਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

8 “ਹੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ?
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਨਾ।

ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਅਦਮਾਹ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੀ
ਤੈਨੂੰ ਸਬੋਈਮ ਵਾਗਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਗੂਢ਼ੀ ਹੈ।

9 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਭਆਨਕ ਕਰੋਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਾਗਂਾ

ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋਧ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਵਾਗਂਾ।

10 ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂ ਦਹਾੜਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਜਾਗਂਾ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ
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ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਮੇਰੀ ਉੱਮਤ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਭੈਅ ਿਵੱਚ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ
ਆਵੇਗੀ।

11 ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਹਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀ ਵਾਗਂ ਆਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੰਬੰਦੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਵਾਗਂ ਆਉਣਗੇ

ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵਸਾਵਾਗਂਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ।

12 “ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨਾਲ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ,

ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਏਲ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਰਹਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ

ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਸਾਰਾ ਿਦਨ “ਹਵਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ।” ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾ ਂਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ

ਅਸ਼ੂਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2 “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੀਆਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਕਾਰਣ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆ ਂਦੁਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ
ਗਰਭ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਚਾਲਾਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
ਯਾਕੂਬ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜੁਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਲਿੜਆ। 4 ਯਾਕੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੈਤਅਲ ਿਵਖੇ ਵਾਪਿਰਆ,
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 5 ਹਾ!ਂ ਯਾਹਵੇਹ ਫ਼ੌਜਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਯਾਹਵੇਹ ਹੈ। 6 ਤਾ ਂਆ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਪਰਤ ਿਨਆਂ
ਅਤੇ ਦਯਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ।

7 “ਯਾਕੂਬ ਅਸਲੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਿਦੰਦਾ।
ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਤੋਂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਅਮੀਰ
ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਅਮੀਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਮੇਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸੱਕੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਿਕਹਾ
ਜਾ ਸੱਕੇ।’

9 “ਪਰ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਵਸਾਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ। 10 ਮੈਂ ਨਬੀਆ ਂਨਾਲ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਨੇਕਾ ਂਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ
ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਬਕ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 11 ਪਰ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਲੋਕ
ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਨੇੰ ਬੁੱਤ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਗਲਆਦ
ਿਵੱਚ ਬਲਦਾ ਂਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਿਕੰਨੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਹਨ।
ਓੱਥੇ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾ ਂਦੀ ਕਤਾਰਾ ਂਿਵੱਚ ਪਈ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਦੀਆ ਂਅਨੇਕਾ ਂਕਤਾਰਾ ਂਹਨ।

12 “ਯਾਕੂਬ ਅਰਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਿਗਆ। ਉਸ ਬਾਵੇਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ
ਪਤਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਨੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ
ਕੀਤੀ। 13 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਬੀ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ। 14 ਪਰ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਹਿਤਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ (ਯਹੋਵਾਹ) ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ
ਸ਼ਰਮ ਸਹਾਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਖੁਦ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ

“ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ
ਦਰਜਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਾਬਂਾ
ਿਛੜ ਜਾਦਂਾ। ਪਰ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਬਆਲਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ

ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਿਸਰਜ ਲੇ। ਕਾਮੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁੱਤਾਂ

ਅੱਗੇ ਬਲੀਆ ਂਭੇਟ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ।ਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਿਛਆ ਂਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ।
3 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੁਵਖਤੇ
ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਤਰੇਲ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਚਢ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤੂੜੀ ਵਾਗਂ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਿਪੜ ਿਵੱਚੋਂ ਉਡਾ ਕੇ
ਲੈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਧੂੰਏਁ ਵਾਗਂ ਹਨ ਜੋ ਿਚਮਨੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

4 “ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ
ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੂਬਲ, ਿਬਨਾ ਮੀਂਹ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਂਹਾ।ਂ 6 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਅੰਨ
ਿਦੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਹ ਅੰਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ।

7 “ਇਸੇ ਕਾਰਣ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਸੇ
ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀਤੇ ਵਾਗਂ ਵੇਖਾਗਂਾ। 8 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਉਸ ਿਰੱਛਣੀ ਵਾਗਂ ਹਮਲਾ
ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਸਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਪਾੜ
ਸੁੱਟਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਾ ਂਦੂਸਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵਾਗਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਗਂਾ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।”

ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋ੍ਰਧਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇਗਾ

9 “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 10 ਿਕੱਬੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ?
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸੱਕੇਗਾ। ਿਕੱਥੋ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਨਆਕਂਾਰ?
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਤੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਗੂ ਦੇ!’ 11 ਮੈਂ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ
ਸਾ ਂਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ।

12 “ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਨ,
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ।

13 ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜਣਨ ਪੀੜ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਉਹ ਿਸਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ
ਤਾ ਂਉਹ ਬਚ ਨਾ ਪਾਵੇਗਾ।

14 “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਗਂਾ!
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਨਸਤਾਰਾ ਕਰਾਗਂਾ!

ਹੇ ਮੌਤੇ, ਿਕੱਥੋ ਹਨ ਤੇਰੇ ਰੋਗ?
ਹੇ ਕਬਰੇ, ਿਕੱਥੋ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ?
ਮੈਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਤਾਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ

15 ਭਾਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ਲਦਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਆਵੇਗੀ-ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਉਜਾੜ ਵੱਲੋਂ

ਆਵੇਗੀ, ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ।
ਉਸ ਦੇ ਝਰਿਨਆ ਂਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਹਵਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।

16 ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਈ

ਇਸਰਾਏਲੀ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਗਰਭਵਤੀਆ ਂਚੀਰੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ”

ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ

ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ! ਤੂੰ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ। 2

ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੋਂ। ਉਸ
ਨੂੰ ਆਖੋ,
“ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨਾ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਗਂੇ।

3 ਅੱਸ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਗਾ

ਹੋਸ਼ੇਆ 11:11 638 ਹੋਸ਼ੇਆ 14:3



ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਘੋਿੜਆ ਂਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਗਂੇ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਨਾਲ ਿਸਰਿਜਆ ਂਨੂੰ
‘ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ’ ਨਹੀਂ ਕਹਾਗਂੇ।

ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਤੀਮਾ ਂਤੇ ਰਿਹਮ ਿਸਰਫ਼
ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ

4 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ,
“ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ,
ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਾਗਂਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਕੋ੍ਰਧ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

5 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਤ੍ਰੇਲ ਵਾਗਂ ਆਵਾਗਂਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਕੁਮੁਦਨੀ ਫ਼ੁੱਲ ਵਾਗਂ ਿਖਲੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਿਦਉਦਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤਾ ਂਵਾਗਂ ਉੱਗੇਗਾ।

6 ਉਸ ਦੀਆ ਂਸ਼ਾਖਾਵਾ ਂਵੱਧਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਿਦਉਦਾਰ ਦੇ
ਰੁੱਖਾ ਂਵਾਗਂ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਦੇਵੇਗਾ।

7 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਮੇਰੀ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਿਵੱਚ
ਿਜਉਣਗੇ ਉਹ ਦਾਿਣਆ ਂਵਾਗਂ ਉਗਣਗੇ

ਉਹ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਵਾਗਂ ਵੱਧਣਗੇ
ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੀ ਮੈਅ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬੁੱਤਾ ਂਵੱਲੋਂ ਤਾੜਨਾ

8 “ਹੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ, ਮੇਰਾ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ

ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਮੈਂ ਇੱਕ ਸਦਾਬਹਾਰ ਸਰੂ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਵਾਗਂ ਹਾਂ

ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

ਅਖੀਰੀ ਸਲਾਹ

9 ਇੱਕ ਿਸਆਣਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸਮਝ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਧਰਮੀ ਹਨ
ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਿਜਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।
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1

2

ਯੋਏਲ

ਿਟੱਡੀਦਲ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾ ਂਦਾ ਨਾਸ

ਪਬੂਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਏਲ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ ਿਮਿਲਆ:
2 ਆਗੂਓ! ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ!
ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਓ!

ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ! ਕੀ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਪਿਰਆ
ਹੈ?

ਨਹੀਂ! ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਵੇਲੇ ਕਦੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ!
3 ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀਆ ਂਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਨਸਲਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਦੱਸਣਗੇ।
4 ਜੋ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬੱਿਚਆਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾ ਖਾ ਗਈ

ਅਤੇ ਜੋ ਸਲਾ ਤੋਂ ਬੱਿਚਆਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਪਣੀ ਿਟੱਡੀ ਖਾ ਗਈ

ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬੱਿਚਆਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਿਟੱਡੀ ਖਾ ਗਈ।

ਿਟੱਡੀਦਲ ਦਾ ਆਉਣਾ

5 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ, ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਰੋਵੋ!
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਵੋ।

ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੱਠੀ ਮੈਅ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਤਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੈਅਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ।

6 ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਅਣਿਗਣਤ ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੰਦ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੰਦਾ ਂਿਜੰਨੇ ਿਤੱਖੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਿਜੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਛੱਲੜ ਿਛਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਵੈਣ

8 ਉਸ ਡੋਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਵਾਗਂ
ਤੂੰ ਰੋ ਿਜਸਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਜਾਜਕ ਰੋਦੇ ਹਨ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ

ਰਹੇ।
10 ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਉੱਜੜ ਗਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਫ਼ਸਲਾ ਂਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ।

ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

11 ਹੇ ਿਕਸਾਨੋ! ਦੁੱਖ ਮਨਾਓ!
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾ ਂਦੇ ਿਕਸਾਨੋ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਿਪੱਟੋ ਕਣਕ

ਅਤੇ ਜੌਁ ਲਈ ਰੋਵੋ

ਿਕਉਂ ਿਕ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ਸਲ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
12 ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵਾੜੀ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ
ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰੱਖਤ

ਅਨਾਰ, ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਸੇਬ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ।
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਚੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਗਈ ਹੈ।

13 ਹੇ ਜਾਜਕੋ, ਆਪਣੇ ਸੋਗੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਵੋ।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਵੋ,

ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਗੀ ਕੱਪਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਸੌਵੋਂਗੇ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ

ਭੇਟਾਵਾ ਂਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆ।ਂ

ਿਟੱਡੀਦਲ ਦਾ ਿਭਆਨਕ ਨਾਸ

14 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਾ ਲਈ ਇੱਕਤਰ ਕਰੋ। ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।

15 ਉਦਾਸ ਹੋਵੋ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਜ਼ਾ
ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਵਾਗਂ ਆਵੇਗੀ। 16 ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਮੁੱਕ
ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਗਾਇਬ ਹੋ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 17 ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋੇ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪੌਧੇ
ਵੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਆਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ।

18 ਪਸ਼ੂ ਭੁੱਖੇ ਅੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆ ਂਦੇ ਵਗ੍ਗ ਿਬਹਬਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ
ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਕਤੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ। ਭੇਡਾ ਂਮਰ ਗਈਆ ਂਹਨ।
19 ਹੇ ਯੋਹਵਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਿਰਹਾ।ਂ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ
ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਉਜਾੜ ’ਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਲਾਟਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰੱਖਤਾ ਂਨੂੰ
ਲੂਹ ਿਲਆ ਹੈ। 20 ਜੰਗਲੀ ਜਨੌਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਨਦੀਆ ਂਸੁੱਕ ਗਈਆ ਂਹਨ-ਿਕਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਂਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਉਜਾੜ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਿਦਨ

ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਓ
ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਸਾਹ ਸੋਧ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ

ਤਾ ਂਿਕ ਦੇਸ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ।
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

2 ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ, ਬੱਦਲਾ ਂਅਤੇ ਕਾਿਲਖ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਰਜ ਚਢ਼ੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜਾ ਂਿਬਖਰੀਆ ਂਵੇਖੋਁਗੇ।

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਿਜਹੀ ਫ਼ੌਜ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੇਰ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗੀ।
3 ਫੌਜ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ, ਧਰਤੀ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

4 ਸਦਲੋਂ ਿਟੱਡੀਦਲ ਘੋਿੜਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ,
ਜੋ ਜੰਗੀ ਘੋਿੜਆ ਂਵਾਗਂ ਦੌੜਦੇ ਹਨ।

5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ!
ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਚਢ਼ਦੇ ਰੱਥਾ ਂਵਰਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਬਲਦੀ ਲਾਟ ਵਾਗਂ ਹੈ ਜੋ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
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ਉਹ ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜ ਵਰਗੇ ਹਨ।
6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹਵੇਂ, ਲੋਕ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬੰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

7 ਉਹ ਦੁੜਾਕੁ ਸੂਰਮੇ ਹਨ
ਉਹ ਿਸਪਾਹੀ ਕੰਧਾ ਂਟੱਪ ਜਾਦਂੇ ਹਨ

ਹਰ ਿਸਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਿਸੱਧਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ।

8 ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਹਰ ਿਸਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਿਡੱਗ
ਪਵੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

9 ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਫ਼ਟਾਫ਼ਟ ਕੰਧਾ ਂਚਢ਼ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਦਂੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਚੋਰਾ ਂਵਾਗਂ ਿਖੜਕੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਹਮਣੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੰਬੰਦੇ ਹਨ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਹਨੇਰਾ

ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੇ।

11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਿਡਹਰਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹੈ।

ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਬੜੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਖਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ
ਅਤੇ ਿਭਅੰਕਰ ਿਦਵਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਹਾਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ

12 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ:
“ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਰਤੋਂ।

ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਵੋ,
ਖੂਬ ਰੋਵੋ ਅਤੇ ਅੰਨ ਵੀ ਨਾ ਛਕੋ!

13 ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾ ਂਦੀ ਬਜਾਇ
ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਪਾੜੋ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਪਰਤੋਂ ਜੋ ਦਯਾਲੂ
ਅਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਿਕਤੇ ਕਰੋਧ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਉਹ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

14 ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ?
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਵੇ

ਤੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾ ਂਦੇ ਢੇਰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ।
ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ
ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਚੜ੍ਹਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ

15 ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਓ।
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ ਵਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾ ਂਰੱਖ ਕੇ ਬੁਲਾਓ।

16 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰੋ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ!

ਬੁਿਢਆ ਂਨੂੰ ਿਮਲਾਓ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਿਮਲਾ ਕੇ ਇੱਕਤਰ ਕਰੋ
ਮਾ ਂਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁਂਘਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰ ਿਲਆਓ

ਨਵੇਂ ਿਵਆਹੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੌਣ ਦੇ
ਕਮਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਓ।

17 ਜਾਜਕਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਵਰਾਡਂੇ
ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਿਵੱਚਲੇ ਥਾ ਂਿਵੱਚ ਰੋ ਲੈਣ ਦੇਵੋ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਕੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
“ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੂਿਜਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ

ਮਖੌਲ ਨਾ ਉਡਾਉਣ ਦੇ।
ਦੂਜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:

‘ਿਕੱਬੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ?’”

ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ

18 ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਰਿਹਮ ਖਾਧਾ।

19 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਾਜ, ਮੈਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਭੇਜਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ

ਦੇਵਾਗਂਾ।
20 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ

ਿਦਆਗਂਾ,
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਗਂਾ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ
ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ।

ਸੜਦੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਲੋਬਾ ਂਵਾਗਂ ਬਦਬੂ ਉੱਠੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਿੜਹਾਦਂ ਉਤਾਹਂ ਜਾਵੇਗੀ,

ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਅਿਜਹੀਆ ਂਿਭਅੰਕਰ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।”

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਾ ਂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

21 ਹੇ ਧਰਤੀ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ
ਅਤੇ ਮੌਜ ਮਨਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

22 ਹੇ ਖੇਤਾ ਂਦੇ ਜਾਨਵਰੋ, ਡਰੋ ਨਾ।
ਉਜਾੜ ਦੀਆ ਂਚਰਾਦਂਾ ਂਹਰੀਆ ਂਹੋ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ

ਜੰਗਲੀ ਦ੍ਰੱਖਤਾ ਂਤੇ ਫ਼ਲ ਉੱਗਣਗੇ ਅੰਜੀਰ
ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੇਲਾ ਂਢੇਰ ਫ਼ਲ ਦੇਣਗੇ।

23 ਇਸ ਲਈ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ।
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾ ਂਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਕੇ ਬਾਿਰਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ
ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਮੀਂਹ

ਵਰ੍ਹਾਵੇਗਾ।
24 ਖਿਲਆਨ ਅੰਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਬਚੇ ਮੈਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਉੱਛਲਣਗੇ।

25 “ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼,
ਮੇਰੀ ਮਹਾਨ ਸੈਨਾ ਿਟੱਡੀਦਲ, ਸਲਾ ਿਟੱਡੀ, ਹੂੰਝਾ ਿਟੱਡੀ, ਟੱਪਣੀ ਿਟੱਡੀ,
ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਿਟੱਡੀਦਲ ਭੇਜੇ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਦਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।

26 ਿਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਜਵਾ ਂਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਵੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ।

ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
27 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ ਂਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ
ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕਦੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨਾ ਉੱਠਾਉਣਗੇ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ

28 “ਇਸ ਉਪਰੰਤ,
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਗਂਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆ ਂਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਸੁਪਨੇ
ਵੇਖਣਗੇ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜੁਆਨਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
29 ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਕ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ
ਤੇ ਔਰਤ ਸਭਨਾ ਂਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਗਂਾ।

30 ਮੈਂ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲਾ ਂਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਤਾਵਾਗਂਾ ਉਸ ਵਕਤ ਖੂਨ,
ਅੱਗ ਤੇ ਗਾੜਾ ਧੂੰਆ ਂਹੋਵੇਗਾ।
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31 ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਹਾਨ
ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਚੰਨ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।

32 ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਚਾਏ
ਜਾਣਗੇ।

ਓੱਥੇ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉਤਲੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ।
ਹਾ,ਂ ਬਚੇ ਹੋਇਆ ਂਿਵੱਚ ਉਹ ਹੋਣਗੇ,
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਬੁਲਾਵੇਗਾ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

“ਹਾ ਂਉਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਭੇਜ ਿਦਆਗਂਾ। 2 ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਉਤਾਰ ਲਵਾਗਂਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ

ਿਨਆ ਂਕਰਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਜਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਭਾਵ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਿਬਖੈਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਂ’ਚ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਜਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਰਾਜਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਗੁਣੇ ਪਾਏ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਅ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚ
ਿਦੱਤਾ।

4 “ਹੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਿਕਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ
ਭਾਵੇਂ ਅਿਜਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਁ ਪਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵਾਗਂਾ। 5 ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰਾ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਬ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਲੇ।

6 “ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਕੋਲ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 7 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। 8 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਅਤੇ
ਧੀਆ ਂਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੇਚਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਬਾਈਆਂ
ਕੋਲ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕ ਬੋਲੇ
ਸਨ।

ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰੀ

9 ਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ:
ਲੜਾਈ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ!

ਸੂਰਿਮਆ ਂਨੂੰ ਜਗਾਓ।
ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਤਾਹਂ ਆਉਣ ਦੇਵੋ।

10 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾ ਂਬਣਾ ਲਵੋ
ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨੇਜੇ ਬਣਾ ਲਵੋ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਖੇ,

“ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹਾ।ਂ”
11 ਸਾਰੀਆ ਂਨੇੜੇ ਦੀਓ ਕੌਮੋ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ।
ਸਾਰੇ ਉਸ ਬਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ!
ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆ।

12 ਕੌਮਾ ਂਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ।
ਸਾਰੀਆ ਂਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਟ ਦੀ ਵਾਦੀ ’ਚ ਆਉਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ

ਮੈਂ ਸਾਰੀਆ ਂਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਾਗਂਾ।
13 ਦਾਤੀ ਚਲਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅੰਗੂਆ ਂਨੂੰ ਿਮੱਧੋ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਚੁਬੱਚਾ ਭਰ ਿਗਆ ਹੈ

ਮਟਕੇ ਭਰ-ਭਰ ਉਛਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਬਦੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ।

14 ਨਬੇੜੇ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜਾ ਂਹਨ
ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ।

15 ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਹਨੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਤਾਿਰਆ ਂਦੀ ਲੋਅ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇਗੀ।

16 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚੋਂ ਗੱਜੇਗਾ
ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਤਾ ਂਧਰਤੀ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਭੈ ਨਾਲ ਕੰਬੇਗਾ

ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਪਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਥਾ ਂਹੋਵੇਗਾ।

17 “ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾ।ਂ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਓਪਰੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੰਘਣਗੇ।”

ਯਹੂਦਾਹ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ

18 “ਉਸ ਿਦਨ, ਪਰਬਤਾ ਂਚੋ ਿਮੱਠੀ ਮੈਅ ਚੋਵੇਗੀ।
ਪਹਾੜੀਆ ਂਚੋ ਦੁੱਧ ਵਗੇਗਾ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਖਾਲੀ ਦਿਰਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਗਣਗੇ!

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਿਨਕਲੇਗਾ
ਜੋ ਿਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਿਸੰਜੇਗਾ।

19 ਿਮਸਰ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਦੋਮ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ਾਿਲਮ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਲੂਮਾ ਂਨੂੰ ਵੱਿਢਆ।

20 ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰਹੇਗਾ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਪੀੜੀਓ ਪੀੜੀ ਿਜਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਿਹਣਗੇ।

21 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ।
ਇਸੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਯੋਏਲ 2:31 642 ਯੋਏਲ 3:21
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ਆਮੋਸ

ਭੂਿਮਕਾ

ਆਮੋਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼: ਆਮੋਸ ਤਕੋਆ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਜੜੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ
ਵਾਪਿਰਆ ਜਦੋਂ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼

ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਰਾਬੁਆਮ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ
ਵਰ੍ਹ ੇ ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਅਰਾਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ

2 ਆਮੋਸ ਨੇ ਿਕਹਾ:
“ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂ ਗੱਜੇਗਾ
ਉਸਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇਗੀ

ਿਜਸ ਨਾਲ ਆਜੜੀਆ ਂਦੀਆ ਂਚਰਾਦਂਾ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆ ਂਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਕਰਮਲ ਦੀ ਚੋਟੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।”
3 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅਨੇਕਾ ਂਪਾਪਾਂ

ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ
ਹਿਬਆਰਾ ਂਨਾਲ ਮਸਿਲਆ। 4 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮਾਏਲ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਬਨ-ਹਦਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਲਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

5 “ਮੈਂ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਿਵੱਚਲੇ ਸਰੀਆ ਂਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਵਨ
ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਅਦਨ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਹਟਾਅ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਅਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀਰ ਵੱਲ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ”

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ

6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ: “ਮੈਂ ਅੱਜ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਨੇਕਾਂ
ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਅਵੱਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਰ ਕਰਕੇ
ਅਦੋਮ ’ਚ ਲੈ ਗਏ। 7 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਹ੍ਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਅੱਗ ਸੁਰੂ ਕਰਾਗਂਾ
ਿਜਹੜੀ ਅੱਜ਼ਾਹ ਦੇ ਿਕਿਲ੍ਹਆ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 8 ਅਤੇ ਮੈਂ
ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਮਰ
ਜਾਣਗੇ।” ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ।

ਫ਼ੀਨੀਸ਼ ਲਈ ਸਜ਼ਾ

9 ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਸੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅਨੇਕਾ ਂਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਦੰਿਡਤ ਕਰਾਗਂਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦੋਮ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੌਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। 10 ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਸੂਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਅੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਕਿਲ੍ਹਆ ਂਨੂੰ
ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।”

ਅਦੋਮੀਆ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ

11 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ: “ਮੈਂ ਅਦੋਮੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੀਤੇ
ਅਨੇਕਾ ਂਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਅਵੱਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਦੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਅਦੋਮ ਦਾ ਕਰੋਧ
ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਸੇ ਿਰਹਾ। 12 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਤੇਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਬਾਸਰਾਹ ਦੇ ਿਕਿਲਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਦੇਵੇਗੀ।”

ਅਮੋਨੀਆ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ

13 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ: “ਮੈਂ ਅਮੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੀਤੇ
ਅਨੇਕਾ ਂਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਅਵੱਸ਼ ਦੰਡ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਵੱਿਢਆ। ਇਹ ਸਭ ਜ਼ੁਲਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਬਆਉਣ ਲਈ
ਕੀਤਾ। 14 ਇਸੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਰੱਬਾਹ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਅੱਗ ਸੁਰੂ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਇਸਦੇ
ਿਕਿਲਆ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ, ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾ ਂਤੂਫ਼ਾਨ ਿਵੱਚਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਆਉਣਗੀਆ।ਂ
15 ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਵੇਂ ਆਿਖਆ।

ਮੋਆਬ ਲਈ ਸਜ਼ਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਅਨੇਕਾ ਂਪਾਪਾ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਵੱਸ਼ ਦੇਵਾਗਂਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਦੋਮ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾੜਕੇ ਚੂਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 2 ਇਸ

ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੂ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੀਯੋਬ ਦੇ ਬੁਰਜਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ
ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਿਭਅੰਕਰ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼
ਹੋਵੇਗੀ ਇਝੰ ਮੋਆਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। 3 ਇਉਂ, ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਦਾ ਅੰਤ
ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।” ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ।

ਯਹੂਦਾਹ ਲਈ ਸਜ਼ਾ

4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਿਕਹਾ: “ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਨੇਕਾ ਂਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ
ਜ਼ਰੂਰ ਦੰਡ ਦੇਵਾਗਂਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਮੰਿਨਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂ’ਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ
ਭਟਕਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾ
ਿਦੱਤਾ। 5 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਿਕਿਲਆ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਸਜ਼ਾ

6 ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕਾਂ
ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਸਜ਼ਾ ਅਵੱਸ਼ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੋੜੇ ਿਜਹੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ
ਿਸੱਿਕਆ ਂਬਦਲੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਚਆ। ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਬੂਟਾ ਂਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਚਆ। 7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਧੂੜ ’ਚ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਾਏ ਹੋਇਆ ਂਲਈ ਿਨਆ ਂਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ।
ਿਪਉ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਂਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 8 ਉਹ ਗਰੀਬ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੱਪਿੜਆ ਂਤੇ ਬੈਠ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਧਾਰ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਿਸਆ ਂਲਈ ਗਰੀਬ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ
ਕੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੈਅ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪੀਣ ਲਈ
ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

9 “ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਅਮੋਰੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਿਗਓ ਬਰਬਾਦ
ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਿਦਆਰ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤਾ ਂਵਾਗਂ ਲੰਬੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਲੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਵਰਗੇ
ਤਕੜੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਫ਼ਲਾ ਂਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆ ਂਜੜਾ ਂਨੂੰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ।
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10 “ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਚਾਲੀ
ਸਾਲ ਤੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਲਈ ਿਫ਼ਿਰਆ। ਮੈਂ ਅਮੋਰੀਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ
ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ। 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਨਬੀ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਚੁਣਵੇਂ ਜਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਠਿਹਰਾਇਆ। ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਕੀ ਇਹ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਆਖੇ।
12 “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰਾ ਂਨੂੰ ਮੈਅ ਿਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਆਖਣ
ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ। 13 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੀਆ ਂਨਾਲ ਲੱਧੇ ਹੋਏ
ਗੱਡੇ ਵਾਗਂ ਝੁਕ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ 14 ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਾ ਬਚੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਕੋਈ ਦੌੜਾਕ ਵੀ ਨਾ ਬਚ ਪਾਵੇਗਾ। ਬਹਾਦੁਰ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
15 ਧਨੁੱਖ-ਬਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਬਚ ਸੱਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੌੜਾਕ।
ਘੁੜਸਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਿਜਉਂਦੇ ਬਚ ਪਾਣਗੇ। 16 ਉਸ ਵਕਤ, ਬਹਾਦੁਰ
ਿਸਪਾਹੀ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ।

ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ! ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਲਆਇਆ। 2 “ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਣ

3 ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਸਿਹਮਤੀ ਬਗ਼ੈਰ
ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਤੁਰਨਗੇ।

4 ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲੱਭਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਗੱਜੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਬਰ-ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਖੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਗੱਜੇਗਾ
ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ।

5 ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਤਾ ਂਹੀ ਫ਼ਸੇਗਾ
ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ।

ਉਸ ਦਾ ਜਾਲ ਤਾ ਂਹੀ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰੇਗਾ
ਜੇ ਓੱਥੇ ਫ਼ੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੋਵੇਗਾ।

6 ਜੇਕਰ ਤੁਰ੍ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲੋਕ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉੱਠਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਸਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ
ਤਾ ਂਅਵੱਸ਼ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
7 ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਪਿਹਲਾ ਂਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ,ਂ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇਗਾ।
8 ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਲੋਕ ਡਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਨਬੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਆਖਦੇ ਹਨ।

9 ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਿਕਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕਰੋ: “ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਪਹਾੜਾ ਂਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ
ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਿਤਆਚਾਰ ਵੇਖੋਁਗੇ। 10 ਿਕਉਂ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ
ਦੀ ਜਾਚਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬੜੇ
ਜ਼ਾਿਲਮ ਹਨ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ।”

11 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ, “ਵੈਰੀ ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਲਾ ਂਿਵੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ।”

12 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਬੱਬਰ-ਸ਼ੇਰ ਲੇਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਆਜੜੀ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਪਰ ਉਹ ਲੇਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਹੀ
ਬਚਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੋ ਲੱਤਾ ਂਜਾ ਂਕੰਨ ਆਿਦ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਛੁਡਾਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾ ਂਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸਰਾਏਲੀ ਛੁਡਾਏ ਤਾ ਂਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਮੰਜੀਆਂ
ਦੀਆ ਂਨੁਕਰਾ ਂਉੱਤੇ

ਅਤੇ ਗਿਦਆ ਂਦੇ ਇੱਕ ਟਕੁੜੇ ਦੇ ਤੁਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।”
13 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ

ਹਨ: “ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ (ਇਸਰਾਏਲ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰੋ।
14 ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਬੈਤ-ਏਲ ਦੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗ
ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੱਟਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢਿਹ ਜਾਣਗੇ। 15 ਮੈਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ
ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਿਹਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਾਗਂਾ। ਹਾਬੀ ਦੰਦ ਦਾ ਮਿਹਲ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆ।ਂ

ਿਵਲਾਸੀ ਔਰਤਾਂ

ਸੁਣੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦੀਓ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੀਓ ਗਊਓ ਤੁਸੀਂ
ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਸਲਦੀਆ ਂਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਤੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖਦੀਆ ਂਹੋ, “ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ

ਿਲਆਵੋ।”
2 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ

ਿਕ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਕੈਦੀਆ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕੰੁਡੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਿਲਜਾਣ ਲਈ ਮੱਛੀਆ ਂਵਾਲੀਆ ਂਕੰੁਡੀਆ ਂਵਰਤਣਗੇ। 3 ਔਰਤਾ ਂਕੰਧਾਂ
ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਤਰੇੜਾ ਂਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਪਰ ਹਰਮੋਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ।

ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 4 “ਬੈਤ-ਏਲ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰੋ।
ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆ ਂਬਲੀਆਂ
ਭੇਟ ਕਰੋ। ਹਰ ਿਤੰਨੀ ਿਦਨੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਿਲਆਓ। 5 ਅਤੇ
ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇ। ਸਭਨਾ ਂਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੋ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਉਂ
ਆਿਖਆ।

6 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਿਂਝਆ ਂਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰੋਟੀ
ਦੀ ਬੁੜ ਿਲਆਦਂੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਪਰਤੇ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਆਿਖਆ।

7 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਰੋਕ ਰੱਿਖਆ-ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ
ਪਿਹਲਾ ਂਦਾ ਸਮਾ ਂਸੀ, ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਤਾ ਂਦੂਜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵਰ੍ਹਨ ਿਦੱਤਾ। ਜੇਕਰ
ਦੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਮੀਂਹ ਵਿਰ੍ਹਆ ਤਾ ਂਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸੋਕਾ ਿਰਹਾ। 8 ਇਸ
ਲਈ ਲੋਕ ਦੋ ਜਾ ਂਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ
ਲਈ ਗਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ, ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾ ਪੁਕਾਿਰਆ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕ
ਆਖੇ।

9 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਫ਼ਸਲਾ ਂਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਬਾਗ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਤੇ ਖੇਤ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਿਟੱਡੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਖਾ ਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਆਏ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ।

10 “ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਮਸਰ ਵਾਗਂ ਿਬਮਾਰੀ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨੌਜੁਆਨਾ ਂਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਵੱਿਢਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਲੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਹਰੇ
ਲਾਸ਼ਾ ਂਦੀ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਸਿੜਹਾਦਂ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈਣ
ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਪਰਤੇ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕ ਆਖੇ।

11 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਗੋਮੋਰਾਹ ਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਿਹਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ
ਬਲਦੀ ਅੱਗ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਵਾਗਂ ਸੀ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਮਦਦ ਲਈ ਨਾ ਪਰਤੇ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ।

12 “ਸੋ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਰਤਾਵਾਗਂਾ। ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ।”

13 ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾ?ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਾੜਾ ਂਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਇੱਕਲੇ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਿਸੱਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਿਦਨ ਿਵੱਚ
ਬਦਿਲਆ।
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ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਪਰ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਾ ਂਮੈਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਉਂ ਯਾਹਵੇਹ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸਰ।

ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਗੀਤ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਵੈਣ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।

2 ਇਸਰਾਏਲ ਅਣਿਵਆਹੀ ਕੁੜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾ ਂਿਡੱਗ ਪਈ
ਹੈ।

ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕਲੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
3 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ:

“ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਿਨਕਲਣਗੇ,
ਸੌ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨਗੇ

ਅਤੇ ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੌ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਿਨਕਲਣਗੇ ਿਸਰਫ਼ ਦਸ
ਲੋਕ ਹੀ

ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ

4 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਉਂ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ:
“ਮੈਨੂੰ ਭਾਲਣ ਆਓ ਅਤੇ ਜੀਵੋ।

5 ਪਰ ਬੈਤ-ਏਲ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਵੇਖੋ ਿਗਲਗਾਲ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ
ਨਾ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰੋ

ਿਗਲਗਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਜਾਕੇ ਅਸੀਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਬੈਤ-ਏਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਤੱਕੋ ਫ਼ੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਵੋਂਗੇ।
ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਯੂਸਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਭੜਕੇਗੀ ਜੋ ਉਸਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ

ਦੇਵੇਗੀ।
ਬੈਤ-ਏਲ ਿਵੱਚਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ

ਹੋਵੇਗਾ।
7 ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸਪਤਿਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਉਹੀ ਹਨੇਰ ਨੂੰ ਿਦਨ ’ਚ ਅਤੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ’ਚ ਉਲਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਉਂ ਯਾਹਵੇਹ ਹੈ।

ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਕਿਲਆ ਂਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੀਆ ਂਬਦ ਕਰਨੀਆਂ

ਤੂੰ ਚੰਿਗਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਰ ’ਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਿਨਆ ਂਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ,

ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਤਰਸੱਕਾਿਰਆ।
11 ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾ ਂਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਲੈਂਦੇ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਘੜਦੇ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹ ਨਾ ਪਾਵੋਂਗੇ

ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਸੁੰਦਰ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ ਲਗਵਾਏ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੈਅ ਨਾ ਪੀ ਸੱਕੇਂਗੇ।

12 ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ
ਲਈ ਿਰਸ਼ਵਤ ਿਲੱਤੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਗਰੀਬਾ ਂਦਾ ਹੱਕ ਮਾਿਰਆ।

13 ਉਸ ਵਕਤ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਵੇਗਾ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾ ਂਬੁਰਾ ਹੈ।

14 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੋਂਗੇ ਅਤੇ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ।

15 ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਚੰਿਗਆਈ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਅਦਾਲਤਾ ਂਿਵੱਚ
ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਪਸ ਿਲਆਓ ਸ਼ਾਇਦ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯੂਸਫ਼ ਦੇ
ਬਚੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਮਹਾ ਂਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ

16 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਚੌਁਕਾ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਕੁਰਲਾਉਣਗੇ ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਉਹ ਚੀਤਕਾਰ ਕਰਣਗੇ ਲੋਕ ਭਾੜੇ ਤੇ ਵੈਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ।

17 ਲੋਕ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਰੋਣ-ਿਪੱਟਣਗੇ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵਾਗਂਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਆਿਖਆ ਹੈ।

18 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਆ ਂਦੇ ਖਾਸ ਿਦਨਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਲੋਚਦੇ

ਹਨ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿਕਉਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰਾ ਕਰੇਗਾ।

19 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਗਂ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜੋ ਬੱਬਰ-ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਦਂਾ
ਪਰ ਉਸਤੇ ਿਰੱਛ ਹਮਲਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਗਂ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਘਰ ’ਚ ਵੜਕੇ,
ਕੰਧ ਤੇ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਸੱਪ ਤੋਂ ਡਿਸਆ ਜਾਵੇ।

20 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ
ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਨਾ ਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰ ਦਾ

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ।

ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

21 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਬਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਧਾਰਿਮਕ ਸਭਾਵਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ।

22 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਂ
ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਵੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

23 ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਬਾਬਾ ਂਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾ ਸੁਣਾਗਂਾ।

24 ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਭਲਾਈ ਿਨਰਛਲ ਪਾਣੀਆ ਂਵਾਗਂ ਵਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਚੰਿਗਆਈ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਵਾਗਂ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਕਦੇ ਸੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ।

25 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚਲੇ ਚਾਲੀ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੌਰਾਨ
ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾ ਂਅਤੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ?ਂ ਨਹੀਂ।

26 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆ ਂਚੁੱਕੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਸੱਕੂਬ
ਅਤੇ ਕੈਵਾਨ,

ਆਪਣੇ ਤਾਰੇ-ਦੇਵਤੇ ਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ,ਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣ
ਲਈ ਬਣਾਇਆ।

27 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਿਮਸਕ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਿਨਕਾਲਾ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

ਇਸਰਾਏਲ ਚੋ ਚੰਗਾ ਸਮਾ ਂਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਹਾਇ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਮਿਹਫ਼ੂਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕੌਮ ਦੇ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ” ਆਗੂ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ
“ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ” ਮੱਤ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

2 ਕਲਨਹ ਨੂੰ ਜਾਵੋ
ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਨ ਹਮਾਬ ਵੱਲ ਜਾਵੋ ਿਫ਼ਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਗਬ ਨੂੰ
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ਜਾਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਰਾਜਾ ਂਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ?
ਨਹੀਂ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹਨ।
3 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਂ ਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੂਰ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿਹੰਸਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ।

4 ਤੁਸੀਂ ਹਾਬੀ ਦੰਦ ਦੇ ਪਲੰਘਾ ਂਤੇ ਸੌਁਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਿਫ਼ਆ ਂਤੇ ਲੇਟਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਚੋ ਲੇਲੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਤਬੇਿਲਆ ਂਚੋ ਵੱਛੇ ਖਾਦਂੇ ਹੋ।

5 ਆਪਣੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ,
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਵਾਗਂਰਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾ ਂਤੇ ਿਰਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।

6 ਖਾਸ ਕਟੋਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ
ਵੱਧੀਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਅਤਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ
ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ।
7 ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣੋ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ

ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਿਨਕਾਲਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਂਨਾਉਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ:
“ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਹਂਕਾਰ ਹੈ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਕਿਲਆ ਂਤੋਂ ਵੀ ਨਫਰਤ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪ

ਿਦਆਗਂਾ।”

ਬੋੜੇ ਿਜਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹੀ ਿਜਉਂਦੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ

9 ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦਸ ਮਨੁੱਖ ਬਚਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਰ
ਜਾਣਗੇ। 10 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਰੇਗਾ ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਕੇ ਉਸਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਨਾਲ
ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। “ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਆਕੇ
ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਬ ਹੈ?”

ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲੇਗਾ, “ਨਹੀਂ …।”
ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵੱਚਾਲੇ ਹੀ ਟੋਕੇਗਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ, “ਚੁੱਪ

ਰਿਹ! ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਉਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।”
11 ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।

12 ਕੀ ਘੋੜੇ ਭਲਾ ਖੁਲ੍ਹੀਆ ਂਚਟਾਨਾ ਂਉੱਪਰ ਦੌੜਦੇ ਹਨ?
ਨਹੀਂ! ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਗਊਆ ਂਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਹੁਂਦੇ ਹਨ!

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾਅ-ਪੁਲਟਾਅ ਿਦੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਰ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਿਨਪ ਖੱਤਾ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਜ਼ਹਰ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ।

13 ਤੁਸੀਂ ਲੇ-ਡੇਬਾਰ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ “ਅਸੀਂ ਕਾਰਨੀਅਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ

ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।”
14 “ਪਰ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੌਮ ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਤੇ ਸੰਕਟ ਿਲਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਅਰਬਾਹ ਤੀਕ ਸਤਾਵੇਗੀ।” ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਉਂ
ਆਿਖਆ।

ਿਟੱਡੀਦਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਿਵਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਿਤਆਰ ਹੋ
ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਟੱਡੀਦਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਹਾੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸੀ। 2 ਿਟੱਡੀਦਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦਾ ਘਾਹ

ਖਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੇ! ਯਾਕੂਬ ਿਕਵੇਂ ਬਚੇਗਾ! ਉਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤ
ਛੋਟਾ ਹੈ!”

3 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

4 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਾ ਂਿਵਖਾਈਆ।ਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਿਨਆ ਂਲਈ ਪੁਕਾਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗ
ਨੇ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 5 ਪਰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਸਭ ਰੋਕਦੇ! ਯਾਕੂਬ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਉਂ ਬਚ
ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।”

6 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਉਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਸਾਹਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ: ਯੋਹਵਾਹ (ਲਾਟ)ੂ ਸਾਹਲ ਨੂੰ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਕੰਧ ਸਾਹਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। 8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਿਵਖਾਇਆ, “ਆਮੋਸ! ਤੂੰ
ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸਾਹਲ!” ਿਫ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ,ਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਲ ਨਾਲ ਿਮਣ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਾਗਂਾ। 9 ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾ ਂਵੀਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ’ਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਗਂਾ।”

ਅਮਸਯਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਮੋਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

10 ਤਦ ਬੈਤ-◌ੇਲ ਦੇ ਜਾਜਕ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ
ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, “ਆਮੋਸ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੜਕਾਅ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। 11 ਆਮੋਸ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ‘ਯਰਾਬੁਆਮ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਸੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗੀ।’”

12 ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਆਮੋਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਬੱਲੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਖਾ ਓੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। 13 ਪਰ
ਇੱਥੇ ਬੈਤ-ਏਲ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ।”

14 ਤਦ ਆਮੋਸ ਨੇ ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾ ਂਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾ ਂਇੱਕ ਆਜੜੀ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 15 ਮੈਂ ਤਾ ਂਆਜੜੀ ਸਾ ਂਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜੜ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਦਂੇ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਜਾ, ਅਤੇ ਜਾਕੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਆਖ।’ 16 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ! ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ‘ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਨਾ
ਵਾਚ। ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ।’ 17 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੇਸਵਾ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਧੀਆ ਂਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਮਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਪਰਜਾ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।’”

ਪੱਕੇ ਫ਼ਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀਆ ਂਦੇ ਫ਼ਲਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ
ਿਵਖਾਈ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਮੋਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ
ਹੈਂ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਫਲਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ।”
ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂ(ਇਸਰਾਏਲੀਆ)ਂ ਦਾ ਅੰਤ ਆ

ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਾਗਂਾ। 3 ਮੰਦਰ ਦੇ ਭਜਨ ਵੈਣਾਂ
ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਆਿਖਆ। ਹਰ
ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾ ਂਹੀ ਲਾਸ਼ਾ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ
ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਆਉਣਗੇ।”

ਆਮੋਸ 6:3 646 ਆਮੋਸ 8:3
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ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਧੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ

4 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ! ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋ।
5 ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹੋ,
“ਅਮਿਸਆ ਕੱਦੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸੱਕੀਏ।

ਸਬਤ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ,
ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੇਚ ਸੱਕੀਏ।

ਇਝੰ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਤੋਂਲਾਂ
ਅਤੇ ਮਾਪਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ

6 ਗਰੀਬ ਕਰਜਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਬ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ ਖਰੀਦੀਏ

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਤ੍ਰਤੇ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਵਾਗਂੇ।
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੁੰਹਦ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੀਏ।”
7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਹੈ:

“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਰਤੂਤਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਗਂਾ।
8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਰਤੂਤਾ ਂਕਾਰਣ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੰਬੇਗਾ।
ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹਰ ਮੁਨੱਖ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਿਰਆ ਂਹੋਇਆ ਂਲਈ ਰੋਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚਲੇ ਨੀਲ ਦਿਰਆ ਵਾਗਂ ਚਢ਼ਕੇ ਿਡੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾ ਂਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ।”

9 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ,
“ਉਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੁਿਪਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਾਅ ਦੇਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਿਦਨੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਢੱਕੱ ਦੇਵਾਗਂਾ।

10 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਪਰਬਾ ਂਨੂੰ ਮਿਰਆ ਂਦੇ ਵੈਣਾ ਂਿਵੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਗੀਤ ਸੋਗੀ ਗੀਤਾ ਂ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ

ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਿਜਸਮ ਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਹੋਣਗੇ
ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਿਸਰ ਗੰਜਾ ਕਰਾਗਂਾ

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੋਗ ਵਾਗਂ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਭੈੜੇ ਿਦਨ ਿਜਹਾ ਕਰਾਗਂਾ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਿਭਆਨਕ ਸਮਾਂ

11 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਉਹ ਿਦਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾ ਂਅਤੇ ਕਾਲ ਲੈ ਆਵਾਗਂਾ।

ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਿਪਆਸੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ।
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ।

12 ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ,
ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੀਕ ਘੁੰਮਦੇ ਿਫ਼ਰਣਗੇ।

ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਇੱਧਰੋ
ਉੱਧਰ ਘਂਮਦੇ ਿਫ਼ਰਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਨਾ ਸੱਕਣਗੇ।

13 ਉਸ ਵਕਤ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜੁਆਨ
ਅਤੇ ਮੁਿਟਆਰਾ ਂਸਭ ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਨਢਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

14 ਲੋਕ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਵੱਛੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ:
‘ਹੇ ਦਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ,
ਅਤੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂੇ ਹਾ ਂ…।’

ਪਰ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਿਡੱਗਣਗੇ
ਿਕ ਮੁੜ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਿਬ।”

ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਖਿੜਆ ਂਵੇਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਥੰਮਾ ਂਦੀਆ ਂਟੀਸੀਆ ਂਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਤਾਂ
ਜੋ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਹਲੀਜ਼ ਤਾਈਂ ਿਹੱਲ ਜਾਵੇ।

ਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਪਰ ਡੇਗ ਿਦਓ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਜਉਂਦਾ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ

ਿਦਆਗਂਾ।

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।
2 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੇਠਾ ਂਿਸ਼ਓਲ ਤੀਕ ਵੀ ਪੁੱਟ ਲੈਣ,
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਿਲਆਵਾਗਂਾ

ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਤੀਕ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ,
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੇਠਾ ਲੈ ਆਵਾਗਂਾ।

3 ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਮਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਪਰ ਲੁਕ ਜਾਣ,
ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੀਕ ਵੀ ਲਿਹ ਜਾਣ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਡੱਸ ਲਵੇਗਾ।

4 ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥ ਅਸੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਗਂਾ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ।”

ਸਜ਼ਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ

5 ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਪਘਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਾ ਂਉਸ ਵਕਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਜੀਵ ਮੋਇਆ ਂਲਈ ਿਪੱਟਣਗੇ।
ਧਰਤੀ ਿਮਸਰ ਦੇ ਵਗਦੇ ਨੀਲ ਦਿਰਆ ਵਾਗਂ ਚਢ਼ੇਗੀ ਿਫ਼ਰ ਉਤਰੇਗੀ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਅਕਾਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਤਿਹਖਾਨਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਉਹ ਸਾਗਰਾ ਂਦੇ ਪਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈਂ,
ਯਾਹਵੇਹ ਉਸਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ

7 ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੂਸ਼ੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹੋ,
ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਨੂੰ ਕਫ਼ਤੋਂਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆ ਂਨੂੰ ਕੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ।”

8 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਗਂਾ,
ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।

9 ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਿਬਖੇਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਇਹ ਇਝੰ ਹੋਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਛਾਨਣੀ ਿਵੱਚ
ਆਟੇ ਨੂੰ ਛਾਣਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਢੇਲੇ ਫ਼ੜੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

10 “ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪਾਪੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ,
‘ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ।’

ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮੋੜਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ

11 “ਦਾਊਦ ਦਾ ਤੰਬੂ ਿਡੱਗੇਗਾ
ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ,

ਮੈਂ ਇਸਦੀਆ ਂਟੁੱਟੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖੰਡਰਾ ਂਦਾ
ਪੁਨਰ-ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਾਗਂਾ

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ।
12 ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅਦੋਮ ਦਾ ਬੱਿਚਆ ਂਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ,ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਦਵਾਉਂਦੀਆਂ

ਹਨ, ਹਿਬਆ ਲੈਣਗੇ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਅਿਜਹਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜਦ ਹਾਲੀ ਵਾਢੇ ਨੂੰ ਜਾ ਲਵੇਗਾ
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ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਿਮੱਧਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ
ਿਮਲੇਗਾ।
ਪਹਾੜਾ ਂਅਤੇ ਚੋਟੀਆ ਂਤੋਂ ਮਿਦਰਾ ਚੋਵੇਗੀ।
14 ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵਾਗਂਾ।

ਉਹ ਮੁੜ ਉਜੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵਸਾਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂ’ਚ ਵਸਣਗੇ,

ਉਹ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਢੀ ਅੰਗੂਆ ਂਦੀ ਮੈਅ ਪੀਣਗੇ

ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣਗੇ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਾਣਗੇ।

15 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ।
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1

ਓਬਦਯਾਹ

ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵਾਕ

ਓਬਦਯਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਦੋਮ ਬਾਰੇ ਇਉਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ:
ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਿਣਆ।

ਇੱਕ ਹਲਕਾਰਾ ਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਆਓ, ਆਪਾ ਂਅਦੋਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੀਏ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ

2 “ਅਦੋਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ।

3 ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਹੈ,
ਤੂੰ ਚੱਟਾਨਾ ਂਦੀਆ ਂਗੁਫ਼ਾਵਾ ਂ’ਚ ਜਾਕੇ ਵਿਸਆ
ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਿਚਆਈਆ ਂਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ

ਤੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ,
‘ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹ ਸੱਕਦਾ।’”

ਅਦੋਮ ਹੇਠਾ ਂਿਲਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

4 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ:
“ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਵਾਗਂ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ
ਅਤੇ ਤਾਿਰਆ ਂਤੇ ਆਪਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾਉਨਾ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਓਬੋਁ ਬੱਲੇ ਵੀ ਲਾਹ ਲਵਾਗਂਾ।”

5 ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ
ਜੇਕਰ ਚੋਰ ਜਾ ਂਡਾਕੂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ,

ਉਹ ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਲਜਾਣਗੇ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅੰਗੂਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘੇ,
ਤਾ ਂਉਹ ਬੋੜੇ ਿਜਹੇ ਅੰਗੂਰ ਹੀ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡਣਗੇ।

6 ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਸਾਓ ਦੇ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਖਜਾਿਨਆ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਖਤ
ਿਮਹਨਤ ਕਰੇਗਾ

ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
7 ਤੇਰੇ ਿਹਮਾਇਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਿਮੱਤਰ
ਤੈਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਗੇ।

ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸਾਝਂਾ ਕੀਤਾ
ਤੈਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਬਨਾਉਣਗੇ।

ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ‘ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਾਸੇ ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਕਰਦਾ
ਹੈ।’”

8 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਿਦਨ,
ਮੈਂ ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਸਆਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਏਸਾਓ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਿਸਆਣੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।

9 ਹੇ ਤੇਮਾਨ, ਤੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ।
ਏਸਾਓ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

10 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੋਂਗੇ
ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋਂਗੇ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਿਨਸ਼ਠੁਰਤਾ ਵਰਤੀ।

11 ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨਾਲ ਿਮਲ ਗਏ

ਓਪਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ
ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਿਹੱਸਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗੁਣੇ ਪਾਏ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀ।

12 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੰਕਟ
ਤੇ ਹੱਿਸਆ ਜ੍ਜਦ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਜਦ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ।
ਅਿਜਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

13 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਫ਼ਾਟਕ
’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੇ ਹਾਸੀ ਕੀਤੀ।

ਤੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਿਟਆ।

14 ਤੂੰ ਚੁਰਸਤੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਿਜਹੜੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਨ।

ਤੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੈਨੂੰ ਭਗੌਿੜਆ ਂਨੂੰ ਉੁਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

15 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਜਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਦੂਜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤੇ,

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਵਾਪਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਿਰਆਈ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਤੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

16 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਚੋ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪੀਤੀ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਬਾਕੀ ਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਕਰੋਧ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਚੋ ਪੀਣਗੀਆ।ਂ

ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਇਹ ਇਝੰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਕਦੇ ਹੋਈਆ ਂਹੀ ਨਾ ਹੋਣ।

17 ਪਰ ਸੀਯੋਨ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਬਚੇ ਰਿਹਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ
ਿਮਲਖ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

18 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ,
ਯੂਸਫ਼ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਲਾਟਾ ਂਵਾਗਂ।

ਏਸਾਓ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਤੂੜੀ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਏਸਾਓ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ।

19 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਲੋਕ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਲੈਣਗੇ

ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦਾਮਨ ਦੇ ਲੋਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ,
ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਿਗਲਆਦ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗਾ।

20 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਕਨਾਨੀਆ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਸ਼ਰਾਫਾਤ ਤਾਈਂ
ਦੇਸ਼-ਿਨਕਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ

ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲੀਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਫ਼ਾਰਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਨੇਜੇਵ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਨਗਰਾ ਂਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

21 ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਸੱਕਣਾ
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ਅਤੇ ਰਾਜ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
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2

ਯੂਨਾਹ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਯੂਨਾਹ ਭੱਜ ਿਗਆ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਿਮਤਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, 2 “ਨੀਨਵਾਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਤੂੰ ਉਸ

ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ।”
3 ਯੂਨਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ

ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਯਾਪਾ ਵੱਲ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਦਂੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਿਮਲੀ ਮੇਰਾ ਅਤੇ
ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਿਕਰਾਯਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬੇੜੀ ’ਚ ਚੜ੍ਹ
ਿਗਆ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚਕੇ, ਇਸ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ।

ਿਭਅੰਕਰ ਤੂਫ਼ਾਨ

4 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਭਅੰਕਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਹਨੇਰੀ
ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੂਫ਼ਾਨ ਇਨੰਾ ਿਭਅੰਕਰ
ਸੀ ਿਕ ਬੇੜੀ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਸੀ। 5 ਜਹਾਜ਼ਰਾਨ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ
ਖਾਤਰ, ਇਸ ਿਵੱਚਲੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਸ ਿਵੱਚਲਾ ਲਿਦਆ ਸਾਮਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ
ਇਨੇੰ ਭੈਭੀਤ ਸਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਚੀਿਕਆ।

ਪਰ ਯੂਨਾਹ ਹੇਠਾ ਂਬੇੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੌਂ ਿਗਆ।
6 ਬੇੜੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਵੇਖਕੇ ਿਕਹਾ, “ਉੱਠ, ਜਾਗ! ਤੂੰ ਿਕਉਂ
ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਹੈਂ? ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਵੇ।”

ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ?

7 ਤਦ ਆਦਮੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ
ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣੇ ਸੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗੁਣੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਗੁਿਣਆ ਂਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ
ਕਾਰਣ ਯੂਨਾਹ ਸੀ। 8 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਕਾਰਣ, ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ: ਤੇਰਾ ਧਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਹੈਂ?”

9 ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਹ
ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ।”

10 ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤੂੰ ਕੀ ਬਦ-ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?”

11 ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲਿਹਰਾ ਂਅਤੇ ਹਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਿਭਅੰਕਰ ਹੁੰਦੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਸਨ। ਤਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ
ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਤਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ।”

12 ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਕਾਰਣ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ, ਿਫ਼ਰ ਇਹ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

13 ਪਰ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਏ

ਿਕਉਂ ਿਕ ਲਿਹਰਾ ਂਅਤੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਿਭਆਨਕ ਹੁੰਦੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਯੂਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

14 ਤਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਇਸ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲਾ ਂਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ
ਿਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ।
ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਹੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋ।”

15 ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ
ਥੰਮ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਿਗਆ। 16 ਜਦੋਂ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਇਹ
ਵੇਿਖਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਡਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਸਮਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ

17 ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਿਜਸਨੇ ਜਾਕੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ। ਇਉਂ, ਯੂਨਾਹ ਿਤੰਨ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਰਾਤਾ ਂਮੱਛੀ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ।

ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਹ ਅਜੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,

2 “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ।

ਯਹੋਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਸ਼ਓਲ ਦੀ
ਗਿਹਰਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਿਣਆ।

3 “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ,
ਿਭਅੰਕਰ ਲਿਹਰਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ।

ਮੈਂ ਹੇਠਾ ਂਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲਿਹਂਦਾ ਿਗਆ,
ਮੇਰੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸੀ।

4 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ, ‘ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਚੋ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹਾ,ਂ’
ਪਰ ਤਾ ਂਵੀ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਹਾਗਂਾ।

5 “ਪਾਣੀਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਢੱਕੱ ਿਲਆ ਿਕ ਮੈਂ ਲਗਭੱਗ
ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਿਲਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸੱਿਕਆ।

ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ’ਚ ਡੁੱਬ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਸਾਗਰੀ ਝਾੜੀਆ ਂ’ਚ ਵਲੇਿਟਆ ਿਗਆ ਸਾ।ਂ

6 ਮੈਂ ਹੇਠਾ ਂਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ’ਚ ਿਜੱਥੇ ਪਰਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਾ ਿਗਆ।
ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ,ਂ
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂਕੱਢ ਿਲਆ।

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ।
7 “ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਉਮੀਦਾ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਧਆਇਆ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ।

8 “ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਵਅਰਬ ਬੁੱਤਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੋ੍ਰਧ ਹਨ,
ਪਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆ ਂਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆ।ਂ

9 ਮੁਕਤੀ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਿਨਆ ਂਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਵਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਿਰਆ ਂਕਰਾਗਂਾ।”
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10 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਗਲ ਿਦੱਤਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਯੂਨਾਹ ਮੰਨਦਾ

ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਿਖਆ, 2 “ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਉਸਦਾ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ।”

3 ਤਾ ਂਯੂਨਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਕੇ ਨੀਨਵਾਹ ਵੱਲ ਿਗਆ। ਨੀਨਵਾਹ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚਦੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

4 ਯੂਨਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕਁੇਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਚਾਲੀ ਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਨੀਨਵਾਹ ਤਬਾਹ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

5 ਤਦ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੋਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ ਲੇ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਅੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਤਾਈਂ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ।

6 ਜਦੋਂ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ
ਬਾਰੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਚੋਗਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੋਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ ਲੇ ਜੋ ਪਛਚਾਤਾਪ
ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਉਹ ਸੁਆਹ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਿਗਆ। 7 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ
ਖਾਸ ਪੈਗਾਮ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੀਨੇਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਐਲਾਨ
ਕਰਵਾਇਆ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ:
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਂਜਾਨਵਰ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਣ, ਨਾ ਹੀ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਇੱਜੜ ਜਾ ਂਵੱਗ ਹੀ ਕੁਝ ਚਰੇ। ਨੀਨਵਾਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਨਾ ਕੁਝ
ਖਾਵੇਗਾ ਨਾ ਪੀਵੇਗਾ। 8 ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਸੋਗ ਜਾਿਹਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਗੀ ਵਸਤਰਾ ਂਨਾਲ ਕੱਜਣ। ਉਹ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅੱਗੇ
ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਢੰਗ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। 9 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ
ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਿਲਆਵੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਿਵਉਂਿਤਆ ਸੀ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗੁੱਸਾ
ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਅਸੀਂ ਫ਼ੂਨਾਹ ਹੋਈੇ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਵੇਖੀਆ ਂਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ, ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਿਨਆ ਂਬਦਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਵਉਂਿਤਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਮਹਰ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਕੀਤਾ

ਯੂਨਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਾਰਣ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਿਗਆ। 2 ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੀ

ਵਾਪਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।
ਉਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਪੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ
ਦੇਵੇਂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ
ਿਮਹਰਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਹਮ ਦਰਸਾਅ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਿਮਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈਂ ਤੇ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਦਲ
ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ। 3 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ
ਹੈ।”

4 ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ?”

5 ਯੂਨਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰੋ
ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਣ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਛਾਂ
ਹੇਠਾ ਂਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇਤੰਜਾਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠ ਿਗਆ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਕੀ
ਵਾਪਰੇਗਾ।

ਕੱਦ ਦਾ ਪੌਦਾ ਅਤੇ ਕੀੜਾ

6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੱਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਗਾਇਆ
ਤਾ ਂਜੋ ਯੂਨਾਹ ਇਸਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸੱਕੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੂਟੇ ਕਾਰਣ ਬੜਾ
ਖੁਸ਼ ਸੀ।

7 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਭੇਿਜਆ
ਤਾ ਂਕੀੜੇ ਨੇ ਉਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਸੜ ਿਗਆ।

8 ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੱਤੀ
ਹਵਾ ਵਗਾਈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਉਸ ਦੇ ਿਸਰ
ਉਤੇ ਤਪਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸ
ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਅਿਜਹੇ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਤੋਂ ਤਾ ਂਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਮਰ ਜਾਵਾ।ਂ”

9 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ
ਕਾਰਣ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ?”

ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ! ਮਰਨ ਲਈ
ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ!”

10 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਉਸ ਬੂਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿਮਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ। ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਉਹ ਉਿਗਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹ
ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਬੂਟੇ ਕਾਰਣ ਦੁੱਖੀ ਹੈਂ। 11 ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੂਟੇ
ਕਾਰਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਨੀਨਵਾਹ ਿਜਹੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ
ਅਿਜਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਖਸ ਿਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ? ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਅਨੇਕਾ ਂਲੋਕ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ 1,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ
ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।”

ਯੂਨਾਹ 2:10 652 ਯੂਨਾਹ 4:11



1

2

ਮੀਕਾਹ

ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਦੰਡ

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਮੀਕਾਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਯੋਥਾਮ, ਅਹਾਜ਼
ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ ਿਦਨਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ
ਉਨ੍ਹੀਂ ਿਦਨੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਮੀਕਾਹ ਮੋਰਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸੀ।

ਮੀਕਾਹ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
2 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਸੁਣੋ!
ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਜੀਵੋ, ਸੁਣੋ!

ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।

3 ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਹੇਠਾ ਂਆਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਉਿਚਆਈਆ ਂਉੱਪਰ ਤੁਰੇਗਾ।

4 ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਪਹਾੜ ਇਝੰ ਿਪਘਲਣਗੇ
ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਮੁਹਰੇ ਮੋਮ।

ਵਾਦੀਆ ਂਫ਼ਟ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਢਲਾਵ ਤੋਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਗਂ ਵਗਣਗੀਆ।ਂ

5 ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਹੈ।

ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਕਾਰਣ, ਸਾਮਿਰਯਾ

ਿਕਸਨੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ?
ਇਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਹੀ ਸੀ।

ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿਕੱਥੋ ਹੈ?
ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ।

6 ਇਸੇ ਲਈ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚਲੀ ਰੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਗਂਾ,
ਜੋ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਡੋਲ੍ਹਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਨੀਹ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

7 ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਮਿਰਯਾ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਤਨਖਾਹਾ ਂਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਿਗਆ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਲੈ ਲਈਆਂ
ਜਾਣਗੀਆ ਂਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੀਕਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਸੀ

8 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸੋਗ ਕਰਾਗਂਾ
ਮੈਂ ਿਬਨਾ ਜੁਿਤਆ ਂਅਤੇ ਵਸਤਰਾ ਂਦੇ ਜਾਵਾਗਂਾ

ਅਤੇ ਕੁਿਤਆ ਂਵਾਗਂ ਪੁਕਾਰਾਗਂਾ (ਿਗੱਧੜਾ ਂਵਾਗਂ)
ਅਤੇ ਪੰਛੀਆ ਂਵਾਗਂ ਸੋਗ ਕਰਾਗਂਾ (ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਵਾਗਂ।)

9 ਸਾਮਿਰਯਾ ਦਾ ਜਖਮ ਅਸਾਧ ਹੈ
ਉਸਦਾ ਰੋਗ (ਪਾਪ) ਯਹੂਦਾਹ ਤੱਕ ਫ਼ੈਿਲਆ ਹੈ

ਇਸਦਾ ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੀਕ ਫ਼ੈਲ ਿਗਆ ਹੈ।

10 ਇਸ ਨੂੰ ਗਬ ਿਵੱਚ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਇਝੰ ਹੀ ਰੋਦੇ ਹੋਏ ਉਕੋ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ।
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਤ-ਓਫ਼ਰਾਹ ਿਵੱਚਲੀ ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਮਧੋਲੋ।

11 ਹੇ ਸ਼ਾਫ਼ੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਓ,

ਨੰਗੇ ਤੇ ਸ਼ਇਿਮਂਦੇ ਹੋਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੋ।
ਸਅਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਬੈਤ-ਏਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ।

12 ਮਾਰੋਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੀਕ

ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
13 ਹੇ ਲਾਕੀਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਓ,
ਤੇਜ਼ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਲਓ।

ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲੇ।

14 ਇਸ ਲਈ ਗਬ ਿਵੱਚ
ਮੋਰਸਬ ਨੂੰ ਿਵਦਾਈ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਹ,

ਅਕਜ਼ੀਬ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਰਾਿਜਆ ਂਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੇਗਾ।

15 ਹੇ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰੀਓ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਭ ਵਸਤਾ ਂਲੈ

ਲਵੇਗਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਤਾਪ
ਅੱਦੁਲਾਮ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ।

16 ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਿਪੱਟੋਂਗੇ।
ਉਕਾਬ ਵਾਗਂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਮੁਨਾ ਕੇ ਗੰਜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵੋ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਪਾਪੀ ਿਵਉਂਤਾਂ

ਿਜਹੜੇ ਬਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੇ ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ
ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਿਜਆ ਂਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਬਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਲਾ ਿਕਉਂ-ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਮਨ-ਇੱਛਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

2 ਉਹ ਖੇਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਘਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਵਉਂਤ

3 ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਆਿਖਆ ਹੈ:
“ਵੇਖੋ! ਮੈਂ ਇਸ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੁਸੀਬਤ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸੱਕੇਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਂਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਭੈੜਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

4 ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਉਤਾ ਂਗਾਉਣਗੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ:

‘ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਕੇ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।

ਹਾ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਖੋਹ
ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆ ਂ’ਚ ਵੰਿਡਆ।

5 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉੱਮਤ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ’”
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ਮੀਕਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ

6 ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰੇ ਵਾਕ ਨਾ ਆਖ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਵਗੜ੍ਹੇਗਾ।”

7 ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕੋ!
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਗਂਾ ਤੁਹਾਡੀ

ਭੈੜੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਕਾਰਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੀਰਜ ਟੁੱਟ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਕੇ ਿਸਰ ਰਹੋ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਕਹਾ।ਂ

8 ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਲਈ ਉਹ ਵੈਰੀਆ ਂਤੁੱਲ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਦਂੇ
ਮੇਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਕੱਪੜੇ ਿਖੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ

ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਵਸਤਾ ਂਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਹੋਣ।

9 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੀਆਂ
ਔਰਤਾ ਂਦੇ ਸੁਹਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਲੁੱਿਟਆ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਾਸੂਬ ਬੱਿਚਆਂ
ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਿਲਆ।

10 ਉੱਠੋ, ਅਤੇ ਦਫ਼ਾ ਹੋ
ਜਾਵੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂ ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾ ਂਨੂੰ

ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਿਡਆ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸਦੀ ਿਭਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

11 ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਆਕੇ ਪਰਚਾਰੇ ਤਾ ਂਇਹ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ

ਤੁਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਆਕੇ ਇਹ ਆਖੇ:
“ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾ ਂਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ

ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੈਅ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਤਾ ਂਇਹ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਮੰਨਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰੇਗਾ

12 ਹਾ,ਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਲਾਅ ਕੇ ਵਾੜੇ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ ਰੱਖਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਜੂਹ ਿਵੱਚਲੇ ਇੱਜੜ ਵਾਗਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਾਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਇਹ ਥਾਂ

ਕਈਆ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ।
13 ਿਫ਼ਰ “ਿਜਹੜਾ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੰਦਾ” ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ।
ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੋੜਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਲੰਘੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ

ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਆਗੂਓ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ! ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰੋ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
2 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਕੇ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਦੇ ਹੋ।

3 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਡ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਡਾ ਂਦਾ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਹਾਡਂੀ ’ਚ ਮਾਸ ਵਾਗਂ ਿਰੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ।

4 ਤਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਗੇ
ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲਵੇਗਾ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

ਝੂਠੇ ਨਬੀ

5 ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਝੂਠੀਆ ਂਅਫ਼ਵਾਹਾ ਂਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਲਈ ਇਉਂ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ:
“ਇਹ ਨਬੀ ਰੋਟੀਆ ਂਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਵੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਨਬੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6 “ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਨਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ।

ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ।
ਨਬੀਆ ਂਉੱਤੋਂ ਸੂਰਜ ਹਟ ਿਗਆ ਹੈ,

ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ।
ਇਸੇ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਵਾਗਂ ਹੈ।

7 ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਵਕਤਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਣਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ।

ਮੀਕਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ

8 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ,
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,

ਤਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ ਹਾ,ਂ
ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਾ।ਂ”

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਦਾ ਦੋਸ਼

9 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਆਗੂਓ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ!
ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜਦੇ ਹੋ।
10 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਹਿਤਆ ਨਾਲ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਿਸੰਿਜਆ
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਸਾਿਰਆ।

11 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਵਾਢੀ ਲੈ ਕੇ ਿਨਆਉ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉੱਥੇ ਜਾਜਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਨਬੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਵੀ ਉਹ ਇਹ ਆਖਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,

“ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ
ਵਾਪਰੇਗਾ।”

12 ਹੇ ਆਗੂਓ! ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਣ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤ ਵਾਗਂ ਵਾਿਹਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬੇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਹਾੜ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਸੱਖਣੀ ਉਿਚਆਈ ਿਜੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਬੋਹਰ ਉਗੇਗੀ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਿਬਵਸਬਾ ਆਵੇਗੀ

ਅਖੀਰੀ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ
ਪਹਾੜ ਪਰਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾ ਂਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਟਲ ਨਦੀ ਵਾਗਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ।

2 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ,
“ਚਲੋ, ਆਪਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ।
ਚਲੋ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ।

ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚਂ ਿਸੱਖਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਗਂੇ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆ ਂਿਹਦਾਇਤਾ ਂਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ।

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਿਨਆਕਂਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਬਿਹਸਾ ਂਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਹਲਾ ਂਿਵੱਚ ਢਾਲਣਗੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਨੇਿਜਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਔਜਾਰਾ ਂਿਵੱਚ।
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ਲੋਕ ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ
ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

4 ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ
ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾ ਂਬੈਠੇਗਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ।
ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇਵੇਂ ਵਾਪਰੇਗਾ।

5 ਦੂਜੇ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਾਗਂੇ।

ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

6 ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦਾ,
“ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਪਾਿਹਜ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੀ,
ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ।”

7 “ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅਪਾਿਹਜ ਸਨ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।

8 ਤੂੰ, ਏਦਰ ਦੇ ਬੁਰਜ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ।
ਓਫ਼ਲ, ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਪਹਾੜੀਏ,

ਤੂੰ ਿਫਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗੀ।
ਹਾ,ਂ ਰਾਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਕਉਂ ਜਾਣ?

9 ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਿਕਉਂ ਿਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਹੈ?

ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਗੁਆ ਿਲਆ ਹੈ?
ਤੂੰ ਜਣਨ ਪੀੜ ਸਿਹਂਦੀ ਔਰਤ ਵਾਗਂ ਿਕਉਂ ਦੁੱਖੀ ਹੈਂ?

10 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀਏ! ਪੀੜਾ ਂਨਾਲ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਾਗਂ
ਆਪਣੇ ‘ਬੱਚੇ’ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ।

ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾ (ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚੋਂ)
ਤੂੰ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਰਹੇਂਗੀ।

ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ
ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਥਾਵੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇਂਗੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ

11 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਆਈਆ!ਂ
ਉਹ ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ “ਵੇਖੋ! ਉਹ ਹੈ ਸੀਯੋਨ!
ਚਲੋ, ਉਸਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲੀਏ!”

12 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮਤੇ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ,
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਿਪੜ ਿਵੱਚਲੇ ਅਨਾਜ ਵਾਗਂ ਪੀਸੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਵੇਗੀ

13 “ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਉੱਠ, ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੀਹ ਦੇ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।

ਤੂੰ ਇਨੰੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੇ ਿਸੰਗ ਲੋਹੇ ਦੇ
ਅਤੇ ਪੈਰ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਂਗੀ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਦੌਲਤ ਯੋਹਵਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਂਗੀ।
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗੀ।”

ਹੁਣ, ਹੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ਿਹਰ, ਆਪਣੇ ਿਸਪਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ।
ਉਹ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਨੂੰ

ਆਪਣੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠਕੋਰਣਗੇ।

ਮਸੀਹਾ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਜਨਮੇਗਾ

2 ਪਰ ਬੈਤਲਹਮ ਅਫ਼ਰਾਬਾਹ,
ਤੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਗਰ ਹੈਂ।

ਤੇਰਾ ਪਿਰਵਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆ ਂਤੇ ਿਗਿਣਆ ਜਾ ਸੱਕਦੇ।
ਪਰ “ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਹਾਕਮ” ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਨਕਲੇਗਾ।

ਉਸਦੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂਆਤਾ ਂਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਮਆ ਂਤੋਂ ਹਨ।

3 ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ,
ਜਦ ਤੀਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਜਣੇ।

ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ,
ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਵੱਚ ਵਸਣਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ,
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
5 ਸਭ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸੈਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਵੱਡੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿਮੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ
ਸੱਤ ਆਜੜੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਆਗੂ ਚੁਨਣਗੇ।

6 ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਸਾਸਨ ਕਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਿਨਰਮੋਦ ਦੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਨੰਗੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।

ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਕੇ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਿਲਤਾੜਣਗੇ।

7 ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ
ਇਉਂ ਿਖੱਲਰਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਤ੍ਰੇਲ,

ਉਹ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਘਾਹ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ
ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

8 ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਚੇ ਮਨੁੱਖ ਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾ ਂਿਵੱਚ,
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਬੱਬਰ-ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ

ਉਹ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਇੱਜੜਾ ਂਿਵੱਚ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ
ਿਜਵੇਂ ਜੰਗਲ ’ਚ ਸ਼ੇਰ ਿਜੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਿਨਡਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਉਸਦਾ ਬਚਣਾ ਨਾਮੁਮਿਕਨ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ

ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
9 ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨਾਲ ਲੜੇਂਗਾ,
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।

ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਗੇ

10 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਥ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।

11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੁੱਟਾਗਂਾ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਕਲੇ ਢਿਹ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।

12 ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਦੂ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

13 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਈਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਹੋਰ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ।

14 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇ ਥੰਮਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।

15 ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨਗੇ
ਪਰ ਮੈਂ ਕੋ੍ਰਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਗਂਾ।”
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ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ

ਹੁਣ ਸੁਣੋ! ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ?
ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਈਤ ਦੱਸ।
ਪਹਾੜੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ।

2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ।
ਪਰਬਤੋਂ! ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਸਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।

ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਹੋਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਈਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।
ਉਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

3 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ, “ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਈਆ?

4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੂਸਾ,
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਿਮਰਯਮ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਚੋ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ
ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ।

5 ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੁਰੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਬਲਾਕ ਨੇ ਬਣਾਈਆ ਂਸਨ।

ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਬਉਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਆਿਖਆ ਸੀ।
ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਗਲਗਾਲ ਤੀਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋਂਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਗੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਹੀ ਹੈ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?

6 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਵਾ ਂਤਾਂ
ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾ?ਂ

ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਬੈਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾ ਂਉਸ ਵਕਤ
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦਾ ਵੱਛਾ ਲੈ ਕੇ 1,000
ਹੋਵਾ?ਂ

7 ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ 10,000 ਭੇਡੂਆ ਂਨਾਲ
ਜਾ ਂਤੇਲ ਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਰਆਵਾ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾ ਂਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ
ਕਰਾ?ਂ

ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਭੇਟ ਕਰਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ
ਜੰਿਮਆ?

8 ਹੇ ਆਦਮੀ, ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੀ ਨੇਕ ਹੈ?
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉੱਸਨੂੰ ਤੈਥੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ:

ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਪਆਰ, ਦਯਾ ਤੇ ਿਨਮਰਤਾ ਦਰਸਾ।
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਰਿਹ।

ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?

9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ।
ਿਸਆਣੇ ਲੋਕੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਉਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ।
ਦੰਡ ਿਦੰਦੀ ਛੜ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।

10 ਕੀ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਧਨ ਿਪਆ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੁਰਾਇਆ ਸੀ?

ਕੀ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾਪਕੇ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ?
ਹਾ!ਂ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

11 ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਟਾ ਂਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂ
ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਤਕੜੀ ’ਚ ਡੰਡੀ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂਲਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਟਾ ਂਨੂੰ ਿਖਮਾ ਕਰਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬੈਲੀ ਿਵੱਚ ਖੋਟੇ ਵੱਟੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ!

12 ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਿਨਰਦਯੀ ਹਨ
ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਹਾ!ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਝੂਠ ਤੇ ਫ਼ਰੇਬ ਵਾਲੀ ਹੈ।
13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਆਰੰਿਭਆ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਗਂਾ।
14 ਤੁਸੀਂ ਖਾਵੋਂਗੇ ਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਢੱਡ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋਂਗੇ,
ਪਰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਂਗੇ।

ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਵੋਂਗੇ,
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੁਆਰਾ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

15 ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਂਗੇ ਪਰ ਵੱਢੇਂਗੇ ਨਹੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੈਤੂਨਾ ਂਨੂੰ ਿਮੱਧੋਂਗੇ-ਿਨਚੋੜੋਂਗੇ ਪਰ ਤੇਲ ਨਾ ਕੱਢ ਪਾਵੋਂਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਨੂੰ ਿਮੱਧੋਂਗੇ
ਪਰ ਪੀਣ ਜੋਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕੱਢ ਸੱਕੇਂਗੇ।

16 ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਓਮਰੀ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ
ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤੇ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਸੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਜਿੜਆ ਸ਼ਿਹਰ ਵੇਖਣਗੇ,

ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਸੀਟੀਆ ਂਮਾਰਨਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਕੌਮਾ ਂਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਸਹਾਰੋਗੇ।

ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਬਦੀ ਕਾਰਣ ਮੀਕਾਹ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ

ਮੈਂ ਪੀਿੜਤ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵਰਗਾ ਹਾਂ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਸੱਕਦਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਫ਼ਲ ਪਿਹਲਾਂ

ਹੀ ਵੱਿਢਆ ਜਾ ਚੁੱਿਕਆ
ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਹੋਇਆ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਪਿਹਲੇ ਅੰਜੀਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਿਚਆ,ਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾ।ਂ

2 ਮੇਰੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਿਚਆ।
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਿਤਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ
ਹਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਲ ’ਚ ਫ਼ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

3 ਲੋਕ ਦੋਨਾ ਂਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈਆ ਂਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਵੱਢੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ,

ਿਨਆਕਂਾਰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਧਨ ਖਾਦਂੇ ਹਨ।
“ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ” ਿਦਆਨਤਕਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ

ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵੱਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬੋਹਰ ਵਰਗੇ ਹਨ।
ਸਗੋਂ ਿਜੰਨੇ ਵੱਧੀਆ ਓਨੇ ਖੋਟੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਕੰਿਡਆ ਂਤੋਂ ਵੀ ਨਿਖੱਧ ਹਨ।

ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ

ਤੇਰੇ ਨਬੀਆ ਂਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਆਵੇਗਾ।
ਤੇਰੇ ਰਾਿਖਆ ਂਦਾ ਿਦਨ,

ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਨਾ ਂਦਾ ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਵੋਂਗੇ।

5 ਗੁਆਢਂੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਮੱਤਰ ਤੇ ।
ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ।

6 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਘਰ ’ਚ ਲੁਿਕਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਪੁੱਤਰ ਿਪਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ,
ਮਾ ਂਧੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਉੱਠੇਗੀ ।

ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ

7 ਸੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮਦਦ ਲਈ ਤੱਕਾਗਂਾ ਤੇ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣੇਗਾ।
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8 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਹਾ,ਂ
ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ, ਮੇਰੀ ਹਸੀਁ ਨਾ ਕਰਨਾ!

ਮੈਂ ਮੁੜ ਉੱਠ ਖੜੋਵਾਗਂਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਬੈਿਠਆ ਹਾਂ
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਖਮਾ ਕਰਨਾ

9 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ।

ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖ ਸੱਕਾਗਂਾ।

10 ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਿਕੱਥੋ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ?”

ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੈਰਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਕਤ,

ਮੈਂ ਵੇਖਾਗਂਾ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ।
ਲੋਕੀਂ ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਮੱਧਦੇ ਿਚਕੱੜ ਵਾਗਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਲੰਘਣਗੇ।

ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਵਾਪਸੀ

11 ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਮੁੜ ਉਸਰਣਗੀਆ।ਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

12 ਤੇਰੀ ਉੱਮਤ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨਗੇ।

ਤੇਰੀ ਉੱਮਤ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ,
ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਪਰਤੇਗੀ।

13 ਧਰਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾ ਂਕਾਰਣ,
ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਤਬਾਹ ਹੋਈ।

14 ਇਸੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਛੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ।
ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ, ਜੋ ਇੱਕਲਾ, ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ

ਿਵੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਬਾਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾਏਗਾ

15 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚਮਤਕਾਰ
ਕੀਤੇ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ।
16 ਕੌਮਾ ਂਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ
ਉਹ ਵੇਖਣਗੀਆ ਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁੱਛ ਹੈ।

ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹਾ ਂਤੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾ ਂਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਢੱਕੱ ਲੈਣਗੇ।

17 ਉਹ ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਸੱਪ ਵਾਗਂ ਸਰਕਣਗੇ,
ਧਰਤੀ ’ਚ ਵਰਮੀ ’ਚ ਲੁਕੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਕੰਬਣਗੇ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!

ਡਰਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਕਰਣਗੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ

18 ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦੋਖ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਬਦੀ ਿਖਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਰੋਧ ਨੂੰ ਿਚਤ੍ਰਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ।

19 ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗਿਹਰੇ ਸਾਗਰ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ।

20 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਰਹੀਁ
ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਮਹਰ ਦਰਸਾਈਁ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ

ਪਿਹਲਾ ਂਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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ਨਹੂਮ

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਅਲਕੋਸ਼ੀ ਨਹੂਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਨਵਾਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਸ਼ੋਕਮਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨੀਨਵਾਹ ਤੇ ਕਰੋਧ

2 ਯਹੋਵਾਹ ਈਰਖਾਲੂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੰਦਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਤੇ ਕਰੋਧਵਾਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

3 ਯਹੋਵਾਹ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ
ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਖੀ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਤੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਲਆਵੇਗਾ
ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ

ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਬੱਦਲਾ ਂ’ਚ ਚਲਦਾ ਹੈ।
4 ਯਹੋਵਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਿਝੜਕ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਤਾ ਂਉਸ ਦਾ ਨੀਰ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਰਆਵਾ ਂਨੂੰ ਸੁਕਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

ਬਾਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਲ ਦੀਆ ਂਜਰੱਖੇਜ਼ ਧਰਤੀਆ ਂਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ।
ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਫ਼ੁੱਲ ਮੁਰਝਾਅ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਆਵੇਗਾ
ਪਹਾੜ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣਗੇ
ਅਤੇ ਿਟੱਲੇ ਿਪੰਘਰ ਜਾਣਗੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਧਰਤੀ ਭੈਅ ਨਾਲ ਕੰਬੇਗੀ।
ਿਸਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਸਭ ਜੀਅ

ਭੈਭੀਤ ਹੋਣਗੇ।
6 ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਹਾਕਂਰੋਧ ਅੱਗੇ ਠਿਹਰ ਨਾ ਸੱਕੇਗਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸਦਾ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਭਭਕਦਾ ਕਰੋਧ ਸਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇਗਾ।

ਚੱਟਾਨਾ ਂਫ਼ਟ ਜਾਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹ ਆਵੇਗਾ।
7 ਯਹੋਵਾਹ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਣ ’ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ
ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਹ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

8 ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਜੜੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵਾਗਂ ਵਹਾਅ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।

9 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਉਂਤਾ ਂਿਕਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਉਹ ਸਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁਸੀਬਤ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

10 ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਜਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਝਾੜ ਭੱਠੇ ਿਵੱਚ
ਸੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਭਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

11 ਅੱਸ਼ੂਰ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਨੱਖ ਆਇਆ,
ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਕਾਏ, ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਿਦੱਤੀ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ:ਂ
“ਭਾਵੇਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਿਵੱਚ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤੇ,
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਗਂਾ।

13 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਰਹੋਁਗੇ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੋਿਢਆ ਂਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਂਜੀਰਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜਕੜੀ ਬੈਠੀਆ ਂਹਨ, ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਗਂਾ।”

14 ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ:
“ਤੇਰਾ ਨਾਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤਾਂ
ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੀਆ ਂਮੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦਆਗਂਾ।

ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

15 ਯਹੂਦਾਹ, ਵੇਖ!
ਪਹਾੜਾ ਂਉਪਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਖਦਾ: ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੈ।

ਯਹੂਦਾਹ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਾ ਂਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਕਰ।

ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਮੁੜ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨਗੇ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਦ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨੀਨਵਾਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ

ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਵੱਲ ਜਾਦਂੇ ਰਾਹਾ ਂਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ।
ਯੁੱਧ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾ,
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਵੋ।

2 ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ
ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ।

ਵੈਰੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੌਜੀਆ ਂਦੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਲਾਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਵਰਦੀਆ ਂਸੂਹੀਆ ਂਲਾਲ ਹਨ,

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰੱਥ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘੋੜੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ।

4 ਉਹ ਸੜਕਾ ਂਉੱਪਰ ਿਸਰ ਤੋੜ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੌਁਕਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ
ਭੱਜ ਜਾਦਂੇ ਹਨ,

ਥਾਵੋਂ-ਬਾਵੀਁ ਉਹ ਜਲਦੀਆ ਂਮਸ਼ਾਲਾ ਂਵਾਗਂ ਲਟ ਲਟ ਬਲਦੇ ਹਨ।
5 ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਜਾਦਂੇ-ਜਾਦਂੇ ਠੇਡਾ ਖਾਦਂੇ ਹਨ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਢਾਲਾ ਂਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6 ਦਿਰਆਵਾ ਂਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਖੋਲੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਹੜ੍ਹ ਵਾਗਂ ਆਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਹਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

7 ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
ਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਦਾਸੀਆ ਂਉਦਾਸ ਘੁੱਗੀ ਵਾਗਂ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਤੇ

ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਿਪਟਦੀਆ ਂਹਨ।
8 ਨੀਨਵਾਹ ਉਹ ਕੰੁਡ ਵਾਗਂ ਹੈ
ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਗੁਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਲੋਕ ਚੀਕਦੇ ਹਨ, “ਠਿਹਰੋ! ਨੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ!”
ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।

9 ਹੇ ਨੀਨਵਾਹ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਸਪਾਹੀਓ ਸਾਰੀ ਚਾਦਂੀ ਲੈ ਜਾਵੋ!
ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਜਾਵੋ!
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ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਤੇ ਮਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਵੋ।

10 ਹੁਣ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੀਨਵਾਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੌਂਸਲਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲ ਡਰ ਨਾਲ ਿਪਘਲ ਰਹੇ ਹਨ,

ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੋਡੇ ਆਪਸ ’ਚ ਰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਆਰ ਵਾਗਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

11 ਿਕੱਬੇ ਗਈ ਹੁਣ ਬੱਬਰ-ਸ਼ੇਰ ਦੀ (ਨੀਨਵਾਹ) ਗੁਫ਼ਾ,
ਿਜੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀਆ ਂਰਿਹੰਦੇ ਸਨ?
ਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਿਨਡਰ ਸਨ।

12 (ਨੀਨਵਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਸ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਿਢੱਡ ਭਰਦਾ ਹੀ।

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਾ (ਨੀਨਵਾਹ) ਆਦਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਲੋਬਾ ਂਨਾਲ ਭਰ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਾਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਭਰ ਲਈ।

13 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਬੀਮਾਨ, ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਾ,ਂ ਨੀਨਵਾਹ!

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੱਥ ਸਾੜਾਗਂਾ
ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਗਂਾ।
ਮੁੜ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇਂਗਾ।

ਅਤੇ ਮੁੜ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਹਲਕਾਿਰਆਂ
ਤੋਂ ਬੁਰੀਆ ਂਖਬਰਾ ਂਨਾ ਸੁਣਨਗੇ।”

ਨੀਨਵਾਹ ਲਈ ਬੁਰੀਆ ਂਖਬਰਾਂ

ਹਿਤਆਿਰਆ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ।
ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਨੀਨਵਾਹ ਿਘ੍ਰਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਚੀਜ਼ਾ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾ ਂਚੋ ਲੁੱਟੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।

ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ, ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਿਰਆ ਂਹੋਇਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
2 ਤੂੰ ਸੁਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ: ਚਾਬੁਕਾ ਂਦਾ ਖੜ੍ਹਾਕ, ਪਹੀਆ ਂਦੀ ਘੂਕਰ,
ਘੋਿੜਆ ਂਦੀ ਟਾਪ ਤੇ ਉਛਲਦੇ ਰੱਥਾ ਂਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ।ਂ

3 ਘੁੜ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾ ਂਚਮਕਦੀਆ ਂਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਲੋਬਾ ਂਦਾ ਢੇਰ

ਿਪਆ ਹੈ
ਅਣਿਗਣਤ ਲਾਸ਼ਾ ਂਦੇ ਢੇਰ ਲੋਕ ਲਤਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
4 ਇਹ ਸਭ ਨੀਨਵਾਹ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਨੀਨਵਾਹ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਵਾਗਂ ਹੈ
ਜੋ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਸਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਚਆ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਵਰਤਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿਲਆ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ,
“ਨੀਨਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਗਰਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਿਦਆਗਂਾ

ਤਾ ਂਜੋ ਕੌਮਾ ਂਤੇਰਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਵੇਖ ਸੱਕਣ।
ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਿਲਆਵੇਗਾ।

6 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਚਕੱੜ ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਭਿਰਆ ਸਲੂਕ ਕਰਾਗਂਾ
ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ।

7 ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਖਦਾ, ‘ਨੀਨਵਾਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ।
ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਵੇਗਾ?’ ਨੀਨਵਾਹ,

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਸੱਕਦਾ।”
8 ਨੀਨਵਾਹ, ਕੀ ਤੂੰ ਨੀਲ ਦਿਰਆ ਦੇ ਬੀਬਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈਂ? ਨਹੀਂ! ਉਸ ਦੇ ਵੀ

ਚਾਰੋ ਤਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਨਾਹ
ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 9

ਕੂਸ਼ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨੇ ਬੀਬਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬਲ ਿਦੱਤਾ। ਪੂਟ ਅਤੇ ਲੂਬੀਮ ਉਸ ਦੇ
ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ। 10 ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਬੀਬਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ
ਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ ਅਸੀਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਗਏ। ਹਰ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁਕੱੜ ਤੇ ਸੈਿਨਕਾ ਂਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਿਰਆ। ਖਾਸ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੁਣੇ ਪਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਬੀਬਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾ ਂਨਾਲ ਜੜਿਕਆ।

11 ਇਸ ਲਈ ਨੀਨਵਾਹ, ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਗਂ ਿਡੱਗ ਪਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਤੋਂ
ਲੁਕਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰੇਗਾ।
12 ਪਰ ਹੇ ਨੀਨਵਾਹ! ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਅੰਜੀਰ ਪਿਹਲਾ ਂਪਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਹਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਉਹ
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣਗੀਆ।ਂ

13 ਨੀਨਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਿਸਪਾਹੀ ਔਰਤਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੈਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਚੌਰ-ਚੌਪਟ
ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਦੀਆ ਂਲੱਕੜਾ ਂਦੀਆ ਂਫਟ੍ਟੀਆ ਂਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।

14 ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ
ਿਸਪਾਹੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ
ਪਾਣੀ ਜਾ ਂਅੰਨ ਨਾ ਿਲਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਿਮੱਟੀ
ਿਵੱਚ ਜਾ। ਗਾਰਾ ਲਤਾੜ, ਆਵਾ ਪਕਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਟਾ ਂਿਤਆਰ ਕਰ। 15 ਤੂੰ
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਅੱਗ ਤੈਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਟੱਡੀਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਧੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਗਂ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਟੱਡੀਆ ਂਦਾ ਦਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਵੀਰਾਨ ਕਰ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।

ਨੀਨਵਾਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਨੂੰ ਸਲਾ ਵਾਗਂ ਵੱਧਾਇਆ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਟੱਡੀ
ਦਲ ਵਾਗਂ ਵੱਧਾਇਆ। 16 ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਬਾਓਁ ਬਾਵੇਂ
ਜਾਦਂੇ ਤੇ ਵਸਤਾ ਂਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਕਾਸ਼ ’ਚ ਤਾਿਰਆ ਂਿਜੰਨੀ
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਾਦਾਤ ਉਸ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਵਾਗਂਰਾ ਂਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਚਟ੍ਟ ਕਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮੁੜ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 17

ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਟੱਡੀਆ ਂਵਾਗਂ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦਲਾਂ
ਵਾਗਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਦੀਆ ਂਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਦੀਵਾਰਾ ਂਤੇ ਿਟਕਦਾ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉੱਡ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤੇ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋ ਿਗਆ। ਤੇਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਫ਼ਸਰ
ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਨ।

18 ਹੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਆਜੜੀ (ਆਗੂ) ਵੀ ਘੂਕ ਸੁਤ੍ਰਤੇ ਪਏ ਹਨ।
ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਤੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂ(ਉੱਮਤਾ)ਂ ਪਹਾੜਾਂ
ਉੱਪਰ ਿਖਲਰੀਆ-ਂਿਵੱਚਰਦੀਆ ਂਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇ। 19 ਨੀਨਵਾਹ! ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਪਰ
ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਘਾਵ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਦੁਰ-ਸਮਾਚਾਰ
ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾੜੀਆ ਂਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਤੂੰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ ਉਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖੀ ਸਨ।
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ਹਬਕੱ◌ਕੂ

ਹਬੱਕੂਕ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ

ਿਜਹੜਾ ਵਾਕ ਹਬੱਕੂਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਉਹ ਇਉਂ ਸੀ।
2 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ,ਂ ਤੂੰ

ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣੇਁਗਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਹੰਸਾ ਬਾਰੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੇਂਗਾ। 3 ਲੋਕ ਡਕੈਤੀਆ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ ਬਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਝਗੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਟ
ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਿਕਉਂ ਿਵਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? 4 ਿਬਵਸਬਾ
ਬੇਅਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਰਹਾ। ਮੰਦੇ ਅਤੇ ਬਦ ਲੋਕ ਚੰਗੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਿਨਆ ਂਿਵਗਾਿੜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹਬੱਕੂਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਦੂਜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਤਾਂ
ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਵਰਤਾਵਾਗਂਾ ਿਕ ਤੂੰ
ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ
ਪਵੇਗਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਤਾ ਂਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਂਗਾ। 6 ਮੈਂ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਕਸਦੀਆ ਂਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਿਕ
ਕਮੀਨ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਲੜਾਈ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ’ਚ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਏ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਅਤੇ ਘਰਾ ਂਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 7 ਕਸਦੀ ਕੌਮ
ਦੂਿਜਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੀਅ ’ਚ ਆਵੇਗਾ ਕਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਿਜੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। 8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘੋੜੇ
ਚੀਿਤਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ ਦੌੜਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੇੜੀਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਹਬਸ਼ੀ
ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘੁੜ ਿਸਪਾਹੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਬੜੀ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਉਕਾਬ ਵਾਗਂ ਵਾਰ ਕਰਣਗੇ। ਿਜਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਫ਼ੜਦਾ ਹੈ। 9 ਇੱਕ ਗੱਲ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਝਂੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੜਾਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਫ਼ੌਜ ਉਜਾੜ ’ਚ ਆਈ ਹਨੇਰੀ
ਵਾਗਂ ਚਲਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆ ਂਨੂੰ ਲੈ
ਜਾਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ।

10 “ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਓਪਰੇ ਸ਼ਾਸਕ
ਉੱਪਰ ਉਹ ਠਠ੍ਠਾ ਕਰਣਗੇ। ਕਸਦੀ ਲੋਕ ਸੈਿਨਕ ਉੱਚੀਆ ਂਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਵਾਰਾਂ
ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਪਰ ਹਾਸਾ ਕਰਣਗੇ। ਉਹ ਿਮੱਟੀ ਦੀਆ ਂਕਚ੍ਚੀਆ ਂਸੜਕਾਂ
ਬਣਾਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਚਢ਼ਕੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ। 11

ਇਸ ਉਪਰੰਤ, ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਵਾਗਂ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾ ਂਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ
ਅਗਾਹਂ ਵੱਧਣਗੇ। ਉਹ ਕਸਦੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਤਾਕਤ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਹਬੱਕੂਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ

12 ਤਦ ਹਬੱਕੂਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈਂ!
ਿਸਰਫ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਜੋ ਆਿਦ ਤੋਂ ਹੈਂ।
ਸੱਚਮੁੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਗਂੇ।

ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਿਨਆ ਂਤੇ ਅਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਡੀਨਾ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ।
ਸਾਡੀਏ ਚੱਟਾਨੇ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਿਜਆ ਹੈ।

13 ਤੇਰੀਆ ਂਨਜ਼ਰਾ ਂਬਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੜੀਆ ਂਪਿਵੱਤਰ ਹਨ।
ਤੂੰ ਬਦ ਅਤੇ ਕਪਟੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਉਂ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈਂ?

ਅਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਿਕਉਂ ਰਿਹਂਨਾ ਜਦੋਂ ਬਦ ਲੋਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਗਲ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਧਰਮੀ ਹਨ।

14 “ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਮੱਛੀ ਵਾਗਂ ਬਣਾਇਆ

ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਜਲ ਜਂਤੂ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ।
15 ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜਨ ਵਾਲੀ ਕੰੁਡੀ ਤੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ੜ

ਲਵੇਗਾ।
ਵੈਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਿੜਆ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਦਂਾ।

16 ਉਸ ਦਾ ਜਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਵੱਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਦਂਾ ਹੈ।

ਇਉਂ ਜਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਧੂਪਾਂ

ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
17 ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ?
ਕੀ ਉਹ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਇਝੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ?

“ਮੈਂ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਵਾਗਂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਾਗਂਾ
ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਗਂਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਡੀਕਾਗਂਾ ਅਤੇ ਵੇਖਾਗਂਾ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਦਾ ਿਕਵੇਂ
ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹਬੱਕੂਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

2 ਯੋਹਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸਾਵਾ,ਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਖ।
ਪੱਟੀਆ ਂਉੱਪਰ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਲਖ ਤਾ ਂਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ
ਸੱਕੇ। 3 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਿਜਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਏਸਾ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਪਰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ। 4 ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਭਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ
ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਿਜਉਣਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਮਂਦ ਹੈ।”

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਵੇਂ ਦਾਰੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦੀ। ਉਹ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਾਗਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧਦੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। 6 ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ
ਉੱਪਰ ਹਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਿਕੱਸੇ
ਸੁਨਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ, ‘ਹਾਏ! ਿਕੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਜੋ
ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ! ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆ ਂਉੱਮਤਾਂ
ਦਾ ਢੇਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਨਾਢ ਬਣਦਾ ਹੈ।’

7 “ਹੇ ਬਹਾਦੁਰ ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਦਨ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜੋਣਗੇ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਵਸਤਾ ਂਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਤਾ ਂਤੂੰ ਬੜਾ ਭੈਅ ਖਾਵੇਂਗਾ। 8 ਤੂੰ ਬੜੇ ਰਾਜਾ ਂਦੀ ਦੌਲਤ
ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਤੈਥੋਂ ਅਨੇਕਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ
ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਹਿਤਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਧਰਤੀਆ ਂਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ।

9 “ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਜੋ ਬਦ-ਕਰਨੀਆ ਂਕਰਕੇ
ਅਮੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਬੰਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥਾ ਂਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਹ
ਕਰਨੀਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਿਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਚੁਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ 10

ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਲਈ
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ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਿਲਆਦਂੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ
ਲਵੇਂਗਾ। 11 ਦੀਵਾਰਾ ਂਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਉਂ
ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਗੇ।

12 “ਉਸ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਟਾ ਂਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 13 ਯਹੋਵਾਹ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਧਾਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਕਾਸੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਤਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ
ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਗਂ ਫ਼ੈਲੇਗੀ। 15 ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੁਦ ਕੋ੍ਰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ੍ਰਧ
ਨਾਲ ਦੂਿਜਆ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਭੁੰਜੇ
ਲਾਹੁਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16 “ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੋ੍ਰਧ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ
(ਯਹੋਵਾਹ) ਦਾ ਕੋ੍ਰਧ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜੇ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਵਾਗਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖੇਗਾ ਤਾ ਂਸ਼ਰਾਬੀਆ ਂਵਾਗਂ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਢਿਹ ਪਵੇਗਾ।

“ਹੇ ਪਾਪੀ ਸ਼ਾਸਕ! ਤੂੰ ਉਹੀ ਿਪਆਲਾ ਚਖੇਁਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ
ਬਾਵੇਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਤੂੰ ਲਬਾਨੋਨ ਿਵੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਕਾਰਣ ਤੈਨੂੰ ਭੈਭੀਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਭੈੜ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲੇਗੀ।
ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਰਣ ਘਬਰਾਵੇਂਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।”

ਬੁੱਤਾ ਂਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼

18 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ
ਮਿਹਜ਼ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਬੁੱਤ
ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦਾ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਬੁੱਤ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। 19 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ
ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, “ਉੱਠ!” ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਸੱਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ! ਉਹ
ਮੂਰਤੀਆ ਂਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦੀਆ।ਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੂਰਤਾ ਂਸੋਨੇ-
ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆ ਂਹੋਈਆ,ਂ ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਹਨ।

20 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਅਲਗ-ਬਲਗ ਹੈ। ਉਹ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਉਸ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।

ਹਬੱਕੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਿਸ਼ਰਾਯੋਨੋਬ ਉੱਤੇ ਹਬੱਕੂਕ ਨਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ।
2 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਹਨ।
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾ ਂਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾ।ਂ

ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰੇਂਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਦੇ।

ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਵੇਸ਼ ਿਵੱਚ,
ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ।

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਮਾਨ ਤੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਪਾਰਾਨ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਕਿਜਆ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

4 ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਚੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆ ਂਿਕਰਣਾ ਚਮਕਦੀਆ ਂਹਨ ਤੇਜ਼ ਚਮਕੀਲੀ
ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ।
5 ਬੀਮਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੀ ਸੀ
ਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਖੜੋਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੱਿਕਆ

ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉੱਠੇ।
ਇਹ ਪਰਬਤ ਿਜਹੜੇ ਯੁਗਾ ਂਤੋਂ ਅਟਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਿਡੱਗਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਪਹਾੜੀਆ ਂਢਿਹ ਗਈਆ ਂਇਹ ਉੱਥੇ ਵਾਪਿਰਆ

ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਗਆ।
7 ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਵੇਿਖਆ
ਿਮਿਦਯਾਨ ਦੇਸ ਦੇ ਘਰ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬੇ।

8 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਕੀ ਤੂੰ ਦਿਰਆਵਾ ਂਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ?
ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਨਦੀਆ ਂਨਾਲ ਿਗਲਾ ਸੀ?

ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਰੋਧ ਸੀ?
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆ ਂਤੇ ਰੱਥਾ ਂਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਲਈ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ

ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸੀ?
9 ਪਰ ਤਦ ਵੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਰੰਗੀ ਧਨੁੱਖ ਦਰਸਾਇਆ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਨਾਲ ਤੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ।

ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਰਆਵਾ ਂ’ਚ ਪਾਟ ਗਈ।
10 ਪਰਬਤ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਕੰਬੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ

ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆ ਂਨੇ ਡਾਢਾ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

11 ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੇਰੀ ਤੇਜ਼ ਚਮਕੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਭੜਕ ਵੇਖੀ ਤਾ ਂਉਹ ਚਮਕਣੋਂ ਰੁਕ

ਗਏ।
ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਬਰਛੇ ਤੇ ਤੀਰਾ ਂਵਾਗਂ ਸੀ।

12 ਤੂੰ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆ
ਅਤੇ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ।

13 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਘਰਾਿਣਆ ਂਦੇ,

ਅੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਤਾਈਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ।

14 ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਹਿਬਆਰ
ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਹੀ ਪਲਟ ਿਦੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੈਰੀਆ ਂਸਾਡੇ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਵਾਗਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੋਿਚਆ ਿਕ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ

ਿਜਵੇਂ ਚੋਰੀ ਛੁੱਪੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਲੁੱਟਣ ਵਾਗਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ।

15 ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆ ਂਨਾਲ ਗਿਹਰੇ ਪਾਣੀਆ ਂਨੂੰ
ਲਤਾੜਿਦਆ ਂਿਚਕੱੜ ਿਮੱਧਿਦਆ ਂਅੱਗੇ ਵੱਿਧਆ।

16 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਬਾ ਸੁਣੀ,
ਮੈਂ ਕੰਬ ਉੱਿਠਆ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਦੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ

ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕਮਜੋਰੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ ਓੱਥੇ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਇਝੰ ਹੀ ਖਲੋ ਿਗਆ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ ਇਤਿਮਨਾਨ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਾਗਂਾ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਣਗੇ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ

17 ਅੰਜੀਰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਜੀਰਾ ਂਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤਾ ਂਤੇ ਨਾ ਉੱਗਣ,
ਅੰਗੂਰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾ ਂਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣ,

ਜੈਤੂਨ ਭਾਵੇਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਤੇ ਨਾ ਉੱਗਣ,
ਅਤੇ ਅੰਨ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,

ਭੇਡਾ ਂਭਾਵੇਂ ਬਾਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਨਾ ਰਿਹਣ
ਜਾ ਂਦਲਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਰਵੇ।

18 ਤਾ ਂਵੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਗਂਾ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਗਂਾ।

19 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾ ਂਨੂੰ ਿਹਰਨਾ ਂਵਾਗਂ ਦੁੜਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਬਤਾ ਂਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤੋਂਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗੀਤ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ; ਮੇਰੇ ਤਾਰਾ ਂਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਤੇ।
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ਸਫ਼ਨਯਾਹ

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਨੂੰ ਅਮੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ, ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ
ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਕੂਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੂਸ਼

ਗਦਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਗਦਲਯਾਹ ਅਮਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ
ਅਮਰਯਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਦਾ ਿਦਨ

2 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 3

ਮੈਂ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ’ਚ ਪੰਛੀ, ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ
ਮੱਛੀਆ ਂਸਭ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਟਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾ ਂਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਭ
ਮਨੁੱਖ ਹਟਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਿਜਹੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ।

4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਓਬੋ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ: ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਵੋਂ ਬਆਲ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਦੀਆ ਂਆਿਖਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂਹਟਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ। 5 ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆ ਂਛੱਤਾ ਂਤੇ ਚਢ਼ਕੇ ਤਾਿਰਆ ਂਅਤੇ
ਿਗ੍ਰਹਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ
ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੌਹਾ ਂਖਾਦਂੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਵਤੇ ਿਮਲਕੋਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ। 6 ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ
ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ
ਮੋੜ ਿਲਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

7 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ
ਿਨਆ ਂਲਈ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਹੁਿਣਆ ਂਨੂੰ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਲੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ, ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾ ਂਦੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾ ਂਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹਨ। 9 ਉਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ
ਦਿਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਟੱਪਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵਾਗਂਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਝੂਠ-ਫ਼ਰੇਬ ਤੇ ਿਹੰਸਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਨ।”

10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੱਛੀ
ਫ਼ਾਟਕ ਤੋਂ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਚੀਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਟਿਲਆ ਂਉੱਪਰ ਵਸਤਾ ਂਦੇ ਨਾਸ
ਹੋਣ ਦੀਆ ਂਘਾਤਕ ਧੁਨੀਆ ਂਸੁਨਣਗੇ। 11 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੇ ਲੋਕੋ ਕੁਰਲਾਵੋਂਗੇ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਰੇ ਧਨਾਢ ਸੌਦਾਗਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਸ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

12 “ਉਸ ਿਦਨ, ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਚਾਹਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਿਤ੍ਰਪਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ।’ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਾਗਂਾ
ਤੇ ਦੰਡ ਦੇਵਾਗਂਾ। 13 ਤਦ ਓਪਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ
ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ
ਉਹ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਨਾ ਰਿਹ ਸੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬੀਜ ਕੇ
ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀ ਮੈਅ ਨਾ ਪੀ ਸੱਕਣਗੇ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਦੂਿਜਆ ਂਦੀ
ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।”

14 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਨਆ ਂਦਾ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਦਨ ਬੜਾ
ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਦਨ ਲੋਕ ਬੜੀਆ ਂਸੋਗੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਤੇ ਵੈਣ ਸੁਨਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਸੂਰਮੇਁ ਵੀ ਚੀਖ ਪੈਣਗੇ। 15 ਉਸ ਵਕਤ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਕਰੋਪੀ ਦਰਸਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾ ਂਮਹਾ ਸੰਕਟ, ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ
ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਨੇਰ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੋਵੇਗਾ-ਕਾਲੇ, ਬੱਦਲਾ ਂਨਾਲ ਿਘਿਰਆ
ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਇਹ ਿਦਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ
ਬੁਰਜਾ ਂਅਤੇ ਿਕਲ੍ਹੇਬੰਦ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਅਤੇ
ਨਰਿਸੰਿਗਆ ਂਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਸੁਣਦੇ ਹਨ।

17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਜੀਉਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਲੋਕ ਿਦਸ਼ਾਹੀਨ, ਅੰਿਨ੍ਹਆ ਂਵਾਗਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਭਟਕਣਗੇ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਖੂਨ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋਬਾ ਂਧਰਤੀ ਤੇ ਗੋਹੇ ਵਾਗਂ ਪਈਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ
18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸੋਨਾ-ਚਾਦਂੀ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ
ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ

ਹੇ ਿਨਰਲੱਜ ਕੌਮ! ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੋ! 2 ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਿਦਨ ਦੀ ਿਤਖ੍ਖੜ
ਧੁੱਪ ਿਵੱਚ ਫ਼ੁੱਲ ਕੁਮਲਾਹ ਕੇ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ

ਉਸਦੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੋਗੋਁ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਕਰੋਧ ਦਰਸਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਬਦਲ ਲਵੋ। 3 ਸਾਰੇ ਮਸੱਕੀਨ ਮਨੁੱਖੋ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਲੋ! ਉਸਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੇਕ
ਤੇ ਿਨਮਰ ਹੋਣਾ ਿਸੱਖੋ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਿਦਨ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਵੋ।

ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ

4 ਅੱਜ਼ਾਹ ਤਾ ਂਿਤਆਿਗਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ਼ਕਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੁਿਪਹਰ ਤੀਕ ਲੋਕ ਅਸ਼ਦੋਦ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਰੋਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ
ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਮਨੁੱਖੋ! ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਨਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੋ! ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। 6

ਸਮੁੰਦੀ ਪਾਿਸਓ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਜੜੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਇੱਜੜਾਂ
ਦੀਆ ਂਚਰਾਦਂਾ ਬਣੇਗਾ। 7 ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਘਰਾਣੇ ਦੀ
ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਾਈ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸੀਰ ਹਨ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਿਫਰ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਰਾਦਂਾ ਉੱਪਰ ਚਾਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਅਸ਼ਕਲੋਕ ਦੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾ ਂਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੋਆਬ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆ ਂਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸਰਿਮੰਿਦਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ। 9 ਇਸੇ
ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਮੋਆਬ ਅਤੇ ਅਮੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਹਸ਼ਰ ਸਦੋਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਦੇਸ
ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ
ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੈਡ ਸੀ ਦੇ ਲੂਣ ਨਾਲ ਢੱਕੱ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਚੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆ ਂਬਚੀਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਵਸਤਾ ਂਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ।”

10 ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੋਆਬ
ਅਤੇ ਅਮੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨੇੰ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਾਿਲਮ ਸਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੋਵਾਹ,
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। 11 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
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ਭੈਅ ਖਾਣਗੇ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਿਫ਼ਰ ਸਾਰੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ।
12 ਹੇ ਕੂਸ਼ੀਓ! ਤੁਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਵੋਂਗੇ। 13 ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ
ਨੀਨਵਾਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਉਜਾੜ-ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਤਦ
ਉਸ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਿਸਰਫ ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੀ
ਰਿਹਣਗੇ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਥੰਮਾ ਂਉੱਪਰ ਉੱਲੂ ਅਤੇ ਕਾ ਂਬੈਠਣਗੇ। ਿਖੜਕੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਜਾ ਸੱਕਦੀਆ।ਂ ਦਿਹਲੀਜਾ ਂਉੱਪਰ ਕਾ ਂਬੈਠਣਗੇ
ਅਤੇ ਘਰਾ ਂਦੀਆ ਂਸ਼ਤੀਰਾ ਂਦਰਸਾਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ 15 ਨੀਨਵਾਹ ਹੁਣ ਇਨੰਾ
ਹਂਕਾਿਰਆ, ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨੀਨਵਾਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਵੀਰਾਨ ਥਾਂ
ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ
ਲੰਘਣਗੇ ਸੀਟੀਆ ਂਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਭੈ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਸਰ
ਿਹਲਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ। ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਕੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਾਹ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਭਿਵੱਖ

ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਂਨਾਲ ਦਾਗ਼ੀ ਹੋ ਗਏ।
2 ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੇਰੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾਂ

ਨੂੰ ਨਾ ਕਬੂਿਲਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਨਾ ਗਈ। 3 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬੱਬਰ-ਸ਼ੇਰਾ ਂਵਾਗਂ ਗਰਜਦੇ
ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਉਹਨਾ ਂਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਆ ਂਵਾਗਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਿਨਕਲਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਭੇਡਾ ਂਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੋ-ਿਨਸ਼ਾਨ
ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। 4 ਉਸ ਦੇ ਨਬੀ ਆਪਣੀਆ ਂਲਾਲਚ ਵਸ਼ ਗੁਪਤ ਿਵਉਂਤਾ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਜਕ ਪਾਕ ਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਅਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾ ਂਵਾਗਂ
ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਨਾਲ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਿਵਹਾਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਰਫ
ਚੰਿਗਆਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਨਆਉਂ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਂਬਦ-ਕਰਨੀਆ ਂਤੋਂ ਸ਼ਰਨਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਹਨ।

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲੇ ਬੁਰਜ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸਭ
ਸੜਕਾ ਂਅਤੇ ਗਲੀਆ ਂਵੀਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ। ਹੁਣ, ਓੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ। 7 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਿਮਲੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਭਉ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ
ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਚੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਉਵੇਂ ਨਾ
ਕਰਾਗਂਾ।” ਪਰ ਉਹ ਬਦਬਬੁਤ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆ ਂਗਲਤੀਆ ਂਅਤੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ
ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਲਈ ਰੁਕੋ! ਆਪਣੇ ਿਨਆ ਂਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ
ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਾ ਂਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਡ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਰਤਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ
ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਬ ਿਵਖਾ ਸੱਕਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਾਗਂਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਵਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਿਕੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਤਬਾਹ ਕਰ

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲੀ ’ਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾ ਂਪੁਕਾਰਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਿਮਲਾ
ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਣਗੇ। 10 ਕੂਸ਼
ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੂਿਜਆ ਂਕੰਿਢਆ ਂਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਿਖੰਡਰੀ
ਹੋਈ ਕੌਮ ਮੁੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਉਪਾਸੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

11 “ਿਫ਼ਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ! ਉਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਬਦ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟਾਗਂਾ। ਿਫ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੋ
ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। 12 ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਦੀਨ ਅਤੇ
ਿਨਮਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾ ਂਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਪਾਉਣਗੇ। 13 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਬਦੀ ਨਾ ਕਰਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਰੇਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ
ਪਤਨੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ ਚਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੰਗ
ਨਾ ਕਰੇਗਾ।”

ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ

14 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ! ਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜ ਮਣਾ।
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਖੁਸ਼ੀ ’ਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਅਤੇ ਮੌਜ ਕਰ।

15 ਿਕਉਂ ਿਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਨਆ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਰਜਾ ਂਨੂੰ ਢਾਿਹਆ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕ ਕੋਈ

ਬਦੀ ਵਾਪਰੇਗੀ।
16 ਉਸ ਵਕਤ, ਿਸਉਨ ਸਦਵਾਏ ਜਾਦਂੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ,
“ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਡਰ ਨਾ।

17 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ
ਉਹ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿਸਪਾਹੀ ਵਾਗਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ

ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰਾ ਹੈਂ?
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਇਆ ਿਕ

ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਤਾ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ!
18 ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਾਅਵਤ ’ਚ ਆਏ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਗਂਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਾਗਂਾ।
19 ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ ਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸੱਧੀ ਦੇਵਾਗਂਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ
ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਣਗੇ।

20 ਉਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸੱਧੀ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਣਗੇ।
ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਸਾਹਵੇਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਦੀਆਂ

ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ।
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ਹੱਜਈ

ਇਹ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ‘ਦਾਰਾ’ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ ਨਬੀ ਹੱਜਈ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਦੇ

ਪੁੱਤਰ ਉੱਚ ਜਾਜਕ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾ ਂਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

3 ਹੱਜਈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਤਾ ਂਹੱਜਈ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ। 4 “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਇਹ ਸਮਾ ਂਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ
ਕੰਧਾ ਂਤੇ ਖੁਬਸੂਰਤ ਲਕੜੀ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਉਜਿੜਆ ਿਪਆ ਹੈ। 5 ਸੋ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਆਪਣੇ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। 6 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜ਼ ਬੀਜੇ
ਪਰ ਬੋੜੀ ਿਜਹੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਮਿਲਆ ਪਰ
ਿਢੱਡ ਭਰਵਾ ਂਨਾ ਿਮਿਲਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਪਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ।
ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਜਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਨੱਘਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਿਕੱਥੋ ਚੱਲੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਝੰ
ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਿਵੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋਵੇ।’”

7 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਰੱਵਈਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। 8 ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਜਾਓ, ਲੱਕੜੀ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਮੰਦਰ
ਉਸਾਰੋ। ਤਦ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਜਾਵਾਗਂਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

9 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਵੱਧੇਰੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਸ
ਰੱਖੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਬੋੜੀ ਿਜਹੀ
ਹੀ ਿਮਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਿਲਆਦਂਾ, ਮੈਂ ਹਵਾ ਭੇਜੀ ਿਜਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ
ਉਡਾਅ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਅਜੇ
ਵੀ ਉਜਿੜਆ ਿਪਆ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਤੁਹਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ
ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਰੁਿਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਅਸਮਾਨ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਮੀਂਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਪਸ ਲੈ
ਲਈ।”

11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ। ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮੈਅ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ
ਜਾਨਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਕਾਸੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ
ਉਜੜ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ

12 ਤਦ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਅਤੇ ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਜੋ ਨਬੀ ਹੱਜਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਯਹੋਵਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਭੈ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਈ।

13 ਹੱਜਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ, ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ’”

14 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ, ਜੋ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ। ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਿਰਆ। ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 15

ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਵੀ
ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 21ਵੇਂ ਿਦਨ ਹੱਜਈ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ
ਹੋਈ: 2 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਅਤੇ

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ: 3 “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਅਿਜਹਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਇਸ
ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਿਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਸ
ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਂ? ਕੀ ਮੰਦਰ ਪਿਹਲੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? 4 ਪਰ ਹੁਣ, ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ
ਹਾਰ। ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰ! ਇਸ
ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਉਂ
ਆਿਖਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾ।ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ”

5 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨਕਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ
ਲਈ ਡਰੋ ਨਾ। 6 ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਆਖ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਹਲਾ
ਦੇਵਾਗਂਾ। 7 ਮੈਂ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਿਹਲਾ ਿਦਆਗਂਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਦੌਲਤ ਸਿਹਤ ਆਉਣਗੇ। ਤਦ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦਆਗਂਾ।
ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਝੰ ਆਿਖਆ। 8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਾਰਾ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ
ਸੋਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। 9 ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਆਿਖਰੀ ਮੰਦਰ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਲੇ
ਮੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਤਂੀ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਯਾਦ
ਰੱਖਣਾ, ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਇਹ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ-ਅਸੀਸ ਿਮਲੇਗੀ

10 ਦਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ 9 ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੱਜਈ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਿਕ 11 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ, “ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਿਬਵਸਬਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਕੀ
ਆਖਦੀ ਹੈ: 12 ‘ਫ਼ਰਜ ਕਰੋ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਪਿੜਆ ਂਦੀ ਤਿਹ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਮਾਸ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਜੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਬਲੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਰੋਟੀ, ਭੋਜਨ, ਮੈ, ਤੇਲ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੂਹ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਪੜਾ ਛੂਹੇਗਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ?’”

ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ!”
13 ਤਦ ਹੱਜਈ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਨਾਲ

ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਹ ਦੇਵੇ ਤਾ ਂਭਲਾ
ਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?”

ਤਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਆਿਖਆ, “ਹਾ ਂਉਹ ਵਸਤ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
14 ਿਫ਼ਰ ਹੱਜਈ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ: ‘ਇਸ

ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ
ਿਲਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।

15 “‘ਹੁਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ: ਤੁਹਾਡੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਾ ਂਿਕਂਝ
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ਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਸਨ? 16 ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਜਾ ਂਦੀਆ ਂਢੇਰੀਆ ਂਕੋਲ 20
ਪੈਮਾਿਨਆ ਂਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਜਾਦਂਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ 10 ਪੈਮਾਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੁਲਹਾੜੀ ਿਵੱਚੋਂ 50 ਮਰਤਬਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੱਢਣ
ਲਈ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ 20 ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 17 ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਡ
ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੀਮਾਰੀ ਭੇਜੀ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿੜਆਂ
ਦੀ ਮਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨਸ਼ਟ ਹੋ
ਗਈਆ।ਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਮੁੜੇ।’ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

18 “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਅੱਜ ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 24ਵਾ ਂਿਦਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਸੋ ਿਖਆਲ
ਰੱਿਖਓ ਿਕ ਹ੍ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਗਾਹਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ! 19 ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਅਿਜਹਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਿਜਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ? ਨਹੀਂ! ਕੀ
ਅੰਗੂਰ ਦੀਆ ਂਵੇਲਾ,ਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤ, ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤ ਕੋਈ ਫ਼ਲ

ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ! ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਾਢੀ ਦੀ ਬਰਕਤ
ਦੇਵਾਗਂਾ।”

20 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 24 ਵੇਂ ਿਦਨ ਹੀ ਹੱਜਈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਣੀ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। 21 “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਕੋਲ
ਜਾਕੇ ਆਖ ਿਕ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਿਦਆਗਂਾ। 22 ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ ਰਾਜਾ ਂਨੂੰ ਉਲਟਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਂਦੀ ਸੱਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਖਤਮ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਰਬਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸੁੱਟਾਗਂਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਘੋੜੇ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘੋੜ-ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। 23 ਹੇ
ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ, ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ, ਉਸ ਿਦਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਗਂ ਬਣਾਵਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ
ਹੈ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਓਁ ਆਿਖਆ।
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1

2

ਜ਼ਕਰਯਾਹ

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ

ਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੋਈ।
ਇਹ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ 8 ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਗੱਲ ਹੈ। (ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਬਰਕਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਕਯਾਹ

ਇੱਦੋ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਉਂ ਸੀ:
2 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋ੍ਰਧਵਾਨ ਹੋਇਆ। 3 ਇਸ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਵੱਲ ਪਰਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਰਤਾਗਂਾ।” ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

4 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਵਾਗਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਹਲਾ ਂਨਬੀਆਂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ: ਆਪਣੇ ਿਜਉਣ
ਦੇ ਬਦ-ਢੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੋ। ਬਦ ਕਰਤੂਤਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ।’ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਬੀ ਵੀ
ਸਦੀਵ ਿਜਉਂਦੇ ਨਾ ਰਿਹਣਗੇ। 6 ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਆਪਣੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਅਤੇ ਨੇਮਾ ਂਨਾਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਠ ਿਸੱਖਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ
ਸਾਡੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਅਤੇ ਰਾਹਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ।’ ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ।”

ਚਾਰ ਘੋੜੇ

7 ਜਦੋਂ ਫ਼ਾਰਸ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਰਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰ੍ਹ ੇ
ਦੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ (ਸਬਾਟ ਦੇ ਮਹੀਨੇ) ਦੇ 24ਵੇਂ ਿਦਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ। (ਇਹ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਬਰਕਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਬਰਕਯਾਹ ਇੱਦੋ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।) ਸੰਦੇਸ਼ ਇਉਂ ਹੈ:

8 ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਵਾਦੀ
ਿਵੱਚ ਮਿਹਂਦੀ ਦੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜੋਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲਾਲ, ਭੂਰੇ
ਅਤੇ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਸਨ। 9 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਸੁਆਮੀ, ਇਨੇੰ ਘੋੜੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਨ?”

ਤਦ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਦਆ ਂਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ ਿਕ
ਇਹ ਘੋੜੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਨ।”

10 ਤਦ ਮਿਹਂਦੀ ਦੇ ਬੂਿਟਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜੋਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਘੋੜੇ ਭੇਜੇ ਹਨ।”

11 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘੋਿੜਆ ਂਨੇ ਮਿਹੰਦੀ ਦੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਕੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਤੇ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਾਤਂ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।”

12 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ! ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਉੱਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਬਹਾਲ ਕਰੇਂਗਾ? ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ
ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੋਪੀ ਿਵਖਾਉਂਿਦਆ।ਂ”

13 ਿਜਹੜਾ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੂਤ
ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਤਂੀ ਤੇ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ।
14 ਿਫ਼ਰ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਮੈਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸੀਯੋਨ ਲਈ ਡਾਢਾ ਿਪਆਰ ਹੈ।

15 ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀਆ ਂਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਮਝਦੀਆਂ
ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ
ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾ ਂਮੈਂ ਰਤਾ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤੇ

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।”

16 ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਆਰਾਮ ਬਹਾਲ ਕਰਾਗਂਾ।”

ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੁੜ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇਮੇਰਾ ਭਵਨ ਉੱਥੇ ਬਣੇਗਾ।”

17 ਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਮੁੜ ਧਨਾਢ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਸ਼ਿਹਰ ਚੁਣਾਗਂਾ।’”

ਚਾਰ ਿਸੰਗ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਾਮੇ

18 ਤਦ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਿਸੰਗਾ ਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। 19

ਤਦ ਮੈਂ ਿਜਹੜਾ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਸੰਗਾ ਂਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਹੈ?”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਸੰਗ (ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮਾ)ਂ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਓਪਰੇ ਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ।”

20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਕਾਿਮਆ ਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। 21 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ?”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਿਸੰਗ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਓਪਰੇ ਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ। ਿਸੰਗਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਓਪਰੇ ਦੇਸਾ ਂਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ। ਇਹ ਿਸੰਗ ਿਕਸੇ ਤੇ ਰਿਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹ
ਚਾਰ ਕਾਮੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸੰਗਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਏ
ਹਨ।”

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ

ਤਦ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸੀ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ
ਨੂੰ ਨਾਪਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। 2 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਿਕੱਥੋ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈਂ?”

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਆਇਆ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ
ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੈ?”

3 ਤਦ ਿਜਹੜਾ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਦੂਜਾ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਨਕਿਲਆ। 4 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਨੱਸ ਕੇ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇਨੰਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹੈ ਿਕ
ਨਾਿਪਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖ:
‘ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਬਨਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਿਕਉਂ ਿਕ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾ ਂਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ।’

5 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਅੱਗ ਦੀ ਦੀਵਾਰ

ਬਣਾਵਾਗਂਾ।
ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਗਂਾ।’”

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ

6 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਜਲਦੀ ਕਰੋ! ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨੱਸੋ।
ਹਾ,ਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਹਰ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਿਬਖਰਾ ਛੱਡੇ ਹਨ।
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7 ਓੇ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਭੱਜ ਜਾਵੋ।
ਤੂੰ ਜੋ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੀ ਧੀ ਸੰਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ।

ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਚੋ ਨੱਸ ਜਾ।
ਸਰਬ ਸੱਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ:ਂ

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਜਾ ਂਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਚੁਰਾਈਆ।ਂ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।

8 ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਕੀ ’ਚ ਚੁਭਣ ਵਾਗਂ ਹੈ।

9 ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ
ਬਣਾਇਆ।

ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁੱਟਾਗਂਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਨਣਗੇ।
ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ
ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।”

10 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਸੀਯੋਨ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਹਾਗਂਾ।

11 ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਰਤਣਗੇ।

ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਬਨਣਗੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ’ਚ ਵਸਾਗਂਾ।”

ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਂਗੇ ਿਕ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।

12 ਯਹੋਵਾਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਸ਼ਿਹਰ ਚੁਣੇਗਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਵੇਗਾ।

13 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਤੇ ਅਿਹੱਲ ਰਹੋ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ

ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ
ਿਵਖਾਇਆ। ਉਹ ਦੂਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਤਾਨ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਤਾਨ ਉੱਥੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ

ਉੱਤੇ ਬਦ ਕਰਨੀਆ ਂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਿਫ਼ਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਤਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਕਦਾ ਹੈ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਗ਼ਲਤ ਹੈਂ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵਜੋਂ ਚੁਿਣਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਬਚਾਇਆ-ਇਹ ਅੱਗ ਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਵਾਗਂ ਸੀ।”

3 ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਮੈਲਾ ਿਜਹਾ ਚੋਲਾ
ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਿਫ਼ਰ ਦੂਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਖੜ੍ਹੇ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਮੈਲਾ ਚੋਲਾ ਲਾਹ ਲਓ।” ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਲਾਹ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾ ਂਚੋਲਾ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

5 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਪਰ ਸਾਫ਼ ਅਮਾਮਾ ਰੱਖ।” ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਗੜੀ ਧਰੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਨਵਾ ਂਚੋਲਾ ਪੁਵਾਇਆ। 6 ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆ:ਂ

7 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ:ਂ
“ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾ ਂਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਰਿਹ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਫ਼ਰਜਾ ਂਨੂੰ ਕਰ,

ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਇਸਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥਾ ਂਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਬਲਕੁਲ ਿਜਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੂਤਾ ਂਕੋਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

8 ਹੇ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਸਂਗੀ ਜਾਜਕ

ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਿਕ ਉਦੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਖਾਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।

ਉਹ ਆਦਮੀ ‘ਟਿਹਣੀ’ ਸਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

9 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਥਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।
ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸੱਤ ਪਾਸੇ ਹਨ ਤੇ

ਮੈਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਕਰਾਗਂਾ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇਗਾ ਿਕ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਹਟਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

10 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ
ਅਤੇ ਪੜੋਸੀਆ ਂਨਾਲ ਬੈਠ ਗੱਲਾ ਂਕਰਣਗੇ

ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਜੀਰਾਂ
ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਦਰੱਖਤਾ ਂਹੇਠ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ।”

ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ

ਤਦ ਿਜਹੜਾ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਗਂ ਸੀ ਜੋ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਿਗਆ
ਹੋਵੇ। 2 ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਵੇਖਦਾ ਂਿਜਸ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ
ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨਲੀਆ ਂਬਾਹਰ
ਿਨਕਲ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਹਰ ਨਾਲੀ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਲੀਆ ਂਹਰ
ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਲ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 3 ਉਸ ਕਟੋਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਜੈਤੂਨ ਦੇ
ਦਰੱਖਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਦ੍ਰੱਖਤ ਦੀਿਵਆਂ
ਲਈ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।” 4 ਿਫ਼ਰ ਿਜਹੜਾ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਹ੍ਹ ੇ ਸੁਆਮੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਅਰਬ ਹੋਇਆ?”

5 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਵਸਤਾਂ
ਕੀ ਹਨ?”

ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸੁਆਮੀ!”
6 ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਲਈ ਬਚਨ ਹੈ ਿਕ, ‘ਤੇਰੇ

ਲਈ ਮਦਦ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਜਾ ਂਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ
ਆਤਮਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।’ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ। 7

ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਲਈ ਉਹ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਮਦਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ
ਉਸਾਰੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪੱਥਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਧਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਲੋਕ
ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਣਗੇ, ‘ਖੂਬਸੂਰਤ! ਿਕੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ।’”

8 ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, 9 “ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇਗਾ।
ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਂਗੇ ਿਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ। 10 ਲੋਕ ਛੋਟੀਆ-ਂਛੋਟੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂਆਤਾ ਂਲਈ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹ
ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਾਹਲ ਵੇਖਣਗੇ ਿਕ ਉਹ
ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਸੱਤ ਨੁਕਰਾ ਂਵੇਖੀਆ ਂਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹਰ ਿਦਸ਼ਾ
ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅੱਖਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰ੍ਰ ੇ-ਜ਼ਰ੍ਰ ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ
ਹਨ।”

11 ਤਦ ਮੈਂ (ਜ਼ਕਰਯਾਹ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਿਖਆ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਦ੍ਰੱਖਤਾ ਂਦਾ ਕੀ ਅਰਬ ਹੈ?” 12 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਿਛਆ, “ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਦੀਆ ਂਇਹ ਦੋ ਟਿਹਣੀਆ ਂਕੀ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਸੋਨੇ ਦੀਆ ਂਦੋਨੋ ਨਲੀਆ ਂਨਾਲ
ਜੁੜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੁਿਨਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇਲ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ?”

13 ਿਫ਼ਰ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਤਾ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਸੁਆਮੀ।”
14 ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਦੋ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।” ਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।”

ਉੱਡਣੀ ਪੱਤਰੀ

ਮੈਂ ਮੁੜ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਡਣੀ ਿਲਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। 2

ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ?”
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਉੱਡਣੀ ਪੱਤਰੀ ਜੋ 30 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 15 ਫੁੱਟ

ਚੌੜੀ ਹੈ।”
3 ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਉੱਪਰ ਸਰਾਪ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਪੱਤਰੀ

ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਰਾਪ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਸਰਾਪ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 4
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ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੋਰਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ
ਘਰ ਭੇਜਾਗਂਾ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਦਂੇ ਅਤੇ
ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ
ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਘਰਾ ਂਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ
ਪੱਥਰ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ।”

ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ

5 ਿਜਹੜਾ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉਸ
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਵੇਖ! ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੀ ਿਨਕਲ ਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

6 ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ-ਇਹ ਕੀ ਹੈ?”
ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਨਾਪਣ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ,

“ਇਹ ਮਾਪਣ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਨਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ।”
7 ਉਸ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਤੋਂ ਿਸੱਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ। 8 ਦੂਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਔਰਤ ਬਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਨਿਧਤਵ
ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਿਫ਼ਰ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਅੰਦਰ ਧਕੇਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਿਸੱਕੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। 9 ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ
ਖੰਭਾ ਂਨਾਲ ਦੋ ਔਰਤਾ ਂਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੀਆ ਂਵੇਖੀਆ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੰਭ ਸਾਰਸ
ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਭਰਕੇ ਉਡੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾ ਂਹਵਾ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕ
ਿਲਆ। 10 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ ਇਹ
ਨਾਪਣ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਿਕੱਥੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ?”

11 ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਿਸ਼ਨਆਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਘਰ
ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਘਰ ਉਸਾਰ ਲੈਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਿਫਰ ਇਹ
ਨਾਪਣ ਦੀ ਬਾਲਟੀ।”

ਚਾਰ ਰੱਥ

ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਰ ਰੱਥ ਜਾਦਂੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 2 ਪਿਹਲੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਲਾਲ
ਘੋੜੇ ਿਖੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ। 3 ਤੀਜੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ

ਿਖੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੌਬੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਦਾਖੇ ਲਾਲ ਧਿਬਆ ਂਵਾਲੇ ਘੋੜੇ। 4 ਿਜਹੜਾ
ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ
ਭਾਵ ਹੈ?”

5 ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਚਾਰ ਹਵਾਵਾ।ਂ ਉਹ ਿਸ਼੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਿਲਕ ਦੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਈਆ ਂਹਨ। 6 ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤਰ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ।
ਲਾਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ। ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਅਤੇ ਧਿਬਆ ਂਵਾਲੇ ਦੱਖਣ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ
ਜਾਣਗੇ।”

7 ਲਾਲ ਧਿਬਆ ਂਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲ
ਿਵੱਚ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਦੂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾਓ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ।”
ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਿਨਕਲ ਗਏ।

8 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਓਹ ਵੇਖ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਜੋ
ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬੇਬੀਲੋਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।”

ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਤਾਜ ਿਮਲਣਾ

9 ਿਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, 10

“ਹੇਲਦੀ, ਟੋਬੀਯਾਹ, ਅਤੇ ਯਦਅਯਾਹ, ਕੈਦੀਆ ਂਤੋਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਲੈ ਜੋ ਿਕ
ਬੇਬੀਲੋਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਹ।
11 ਉਹ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤਾਜ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਜ ਨੂੰ ਯਹੋਸਾਦਾਕ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖ, ਜੋ ਿਕ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ। 12 ਿਫ਼ਰ
ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖ:
‘ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਨਾ ਂਸ਼ਾਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ।

13 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ

ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।
ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੜੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।’

14 ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਜ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਲਦੀ, ਟੋਬੀਯਾਹ,
ਯਦਅਯਾਹ ਅਤੇ ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸੀਯਾਹ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।”

15 ਦੂਰ-ਦੁਰਾਿਡਓਁ ਲੋਕੀਂ ਆਕੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣਗੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਅਵੱਸ਼
ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਂਗੇ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾ ਅਤੇ ਰਿਹਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਦਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਬੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੌਵੇ
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਿਕਸਲੇਵ ਿਵੱਚ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੂੰ ਆਈ। 2

ਤਾ ਂਬੈਤੇਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸ਼ਰਾਸਰ, ਰਗਮ-ਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। 3 ਉਹ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਬੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਕੋਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ, “ਬਹੁਤ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ
ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਵੈਣ ਤੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾ।ਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ
ਖਾਸ ਵੈਣ ਅਤੇ ਵਰਤ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

4 ਇਹ ਵਾਕ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ: 5 “ਇਸ ਦੇਸ
ਦੇ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸ, ‘ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ 70 ਸਾਲਾ ਂਲਈ
ਹਰ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦੇ 5ਵੇਂ ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ! 6 ਅਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਧਾ
ਅਤੇ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ! ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਬ ਲਈ
ਸੀ। 7 ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਪੁਕਾਰੀਆ ਂਸਨ ਜਦੋਂ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ (ਨੇਵ) ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਾਈ ’ਚ ਲੋਕ
ਵੱਸਦੇ ਸਨ।’”

8 ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ।
9 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ
“ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਿਨਆ ਂਉੱਤੇ ਿਨਯੰਤਰਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਮਹਰ
ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10 ਯਤੀਮ ਬੱਿਚਆ,ਂ ਿਵੱਧਵਾਵਾ,ਂ
ਓਪਿਰਆ ਂਤੇ ਗਰੀਬਾ ਂਦਾ ਿਦਲ ਨਾ ਦੁੱਖਾਓ

ਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਿਖਆਲ ਵੀ ਕਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਿਲਆਓ।”

11 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੁਨਣੋਁ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਨੂੰ ਅਣਸੁਿਣਆ ਂਕੀਤਾ।
12 ਉਹ ਬੜੇ ਢੀਠ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇਮਾ ਂਨੂੰ ਅਣਗੌਿਲਆ ਂਕੀਤਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਰਿਤਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਬੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ

ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ।

13 ਤਾ ਂਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ,
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੁਂਗਾਰਾ ਨਾ ਭਿਰਆ ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ

ਹੁੰਗਾਰਾ ਂਨਾ ਭਰਾਗਂਾ।
14 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੂਜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਵਾਗਂ ਿਲਆਵਾਗਂਾ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਜਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ

ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਇਸ ਦੇਸ ਚੋ ਲੰਘਣਗੀਆਂ
ਤਾ ਂਦੇਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 5:5 668 ਜ਼ਕਰਯਾਹ 7:14
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ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ: 2 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਸੀਯੋਨ (ਪਰਬਤ) ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੰਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ

ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕਰੋਧ ਆ ਿਗਆ।” 3 ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਅਖਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਦਵਾਏਗਾ।”

4 ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਮੁੜ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਚੌਁਕਾ ਂਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਇਨੰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਡਂਗੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। 5 ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਮੁੜ ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਤੇ
ਚਿਹਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਚੋ ਬੱਿਚਆ ਂਹੋਇਆ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਅਸਰਜ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸਰਜ ਵਾਗਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ, ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-ਤਾਕਤਵਰ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

7 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਵੇਖ, ਮੈਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ
ਦੇਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 8 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਗਂਾ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ
ਦਗਾਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

9 ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ! ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਨਬੀਆ ਂਦੇ
ਮੂੰਹੋਁ ਿਨਕਲੇ ਸਨ ਇਹ ਉਹੀ ਵਚਨ ਹਨ। 10 ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਭਾੜੇ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ
ਪੈਸੇ ਸਨ। ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਿਕਸੇ
ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 11 ਪਰ ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆ।ਂ

12 “ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਬੀਜ ਸ਼ਾਤਂੀ ’ਚ ਬੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾ ਂਤੇ ਅੰਗੂਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਮੀਂਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉੱਮਤ ਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ। 13

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਪਾ ਂਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਵਰਤਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਅਸੀਸਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਘਬਰਾਵੋ ਨਾ।”

14 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ”ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਨੇ ਆਖੀਆ।ਂ 15 “ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ (ਫ਼ੈਸਲਾ) ਬਦਲ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। 16 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਵੱਸ਼ ਕਰੋ!
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨਾਲ ਸੱਚੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ’ਚ ਕੋਈ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੋ ਤਾ ਂਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਿਹਤ੍ਰਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਅਮਨ
ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। 17 ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ
ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਿਜ਼ਸ਼ਾ ਂਨਾ ਰਚੋ। ਝੂਠੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ
ਆਨੰਦ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ” ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਆਿਖਆ।

18 ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਿਦੱਤਾ। 19 ਉਸ
ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਉਦਾਸੀ ਸੋਗ ਅਤੇ ਵਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਿਦਨ, ਵਰ੍ਹ ੇ ਦਾ ਚੌਬਾ, ਪੰਜਵਾ,ਂ
ਸੱਤਵਾ ਂਅਤੇ ਦਸਵਾ ਂਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਿਣਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਗੀ ਿਦਨ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ
ਖੁਸ਼ੀਆ ਂਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆ ਂਵਾਲੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ।”

20 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।
21 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਣਗੇ: ‘ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ’

ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਖਣਗੇ,

‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਗਂੇ।’”
22 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਤਕੜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਰਾਜ

ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। 23 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ
ਯਹੂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫ਼ੜਨਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਗਂੇ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਚੱਲ ਸੱਕਦੇ ਹਾ?ਂ’”

ਦੂਜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵਰੁੱਧ ਿਨਆਂ

ਅਗੰਮ ਵਾਕ! ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਦਰਾਕ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, “ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਗੋਤਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਵੀ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਮਹਰ ਲੈਣ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ।
2 ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਮਾਬ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਇਦਰਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਂਨਾਲ
ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ
ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। 3 ਸੂਰ ਗੜ੍ਹ ਵਾਗਂ ਸਥਾਿਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਚਾਦਂੀ
ਧੂੜ ਵਾਗਂ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਿਮੱਟੀ ਵਾਗਂ ਰੁਲਦਾ ਹੈ। 4 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੌ-ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਸਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।

5 “ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾ ਂਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਜ਼ਾਹ ਦੇ
ਮਨੁੱਖ ਭੈਅ ਨਾਲ ਕੰਬਣਗੇ। ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਅਜ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ। 6 ਅਸ਼ਦੋਦ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇਗੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਅਸਲੀ ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆ ਂਦੇ ਘੁਮੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। 7 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹਾ ਂਤੋਂ
ਵਰਿਜਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਕੋਈ
ਵੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨੀ ਜੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਬੂਸੀਆ ਂਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ
ਤਸੀਹੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਁ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕੰਨਾ ਦੁੱਖ ਭੋਿਗਆ ਹੈ।”

ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

9 ਹੇ ਸੀਯੋਨ! ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ!
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਖੁਸ਼ੀ ’ਚ ਲਲਕਾਰੋ!

ਵੇਖੋ! ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ!
ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਿਨਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਭਾਵ ਜਵਾਨ ਗਧੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ।

10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਰਬ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਘੁੜ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਮੈਂ ਜੰਗੀ ਧਨੁੱਥਾ ਂਨੂੰ ਤੋਿੜਆ।”

ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਕਨਾਰੇ ਤੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ

(ਇਫ਼ਰਾਤ) ਦਿਰਆ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੀਕ ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ

11 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਲਹੂ ਕਾਰਣ
ਤੇਰੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਬਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।

12 ਹੇ ਕੈਦੀਓ! ਤੁਸੀਂ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਜਾਓ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹੋ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

13 ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨੁੱਖ ਵਾਗਂ ਵਰਤਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਬਾਣ ਵਾਗਂ।
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ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਵਾਗਂ ਵਰਤਾਗਂਾ
ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ।

14 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਿਬਜਲੀ ਵਾਗਂ ਛੱਡੇਗਾ।

ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਰ੍ਹੀ ਫ਼ੂਕੇਗਾ ਤਾ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਉਜਾੜ ਦੀ
ਹਨੇਰੀ ਵਾਗਂ ਅਗਾਹਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣਗੀਆ।ਂ

15 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ
ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਗੁਲੇਲਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕਰੇਗੀ।
ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਂਦਾ ਲਹੂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਗਂ ਵਹਾਉਣਗੇ ਇਹ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੀਆ ਂਨੁਕਰਾ ਂ’ਚ ਸੁੱਟੇ ਲਹੂ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ।

16 ਉਸ ਵਕਤ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਆਜੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ।

ਉਸਦੀ ਪਰਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਰਤਨਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗੀ।

17 ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸੁਹਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਿਸਰਫ਼ ਅਨਾਜ

ਅਤੇ ਮੈਅ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਜੁਆਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰ

ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ
ਿਬਜਲੀ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹ ੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖੇਤ
ਿਵੱਚ ਪੌਦੇ ਉੱਗਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ

ਹਿਰਆਵਲ ਕਰੇਗਾ।
2 ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਬੁੱਤਾ ਂਵੱਲ ਪਰਤਕੇ ਜਾ ਂਜਾਦੂਗਰਾ ਂਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਿਵੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ

ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਵਅਰਬ ਹੈ। ਭਿਵੱਖ ਵਕਤਾ ਅਤੇ
ਜਾਦੂਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਸਰਫ਼
ਆਸਮਈ ਆਰਾਮ ਿਦੰਦਾ ਜੋ ਿਕ ਿਵਅਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ ਭਟਕਦੇ
ਿਫਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਕੋਈ ਆਜੜੀ
ਨਹੀਂ।

3 ਯੋਹਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਆਜੜੀਆ ਂਤੇ ਬੜਾ ਖਫ਼ਾ ਹਾ।ਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੀ
ਭੇਡਾ ਂ(ਉੱਮਤ) ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ”
(ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਜੜ ਹੈ) ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਉਵੇਂ
ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੰਗੀ ਘੋੜੇ ਦੀ।

4 “ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆਗੂ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਖੂੰਿਟਆ ਂਅਤੇ
ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਿਬਆਰਾ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। 5 ਉਹ ਸੂਰਬੀਰਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸੜਕਾ ਂਦੀ ਿਮੱਟੀ ਵਾਗਂ ਿਮੱਧਣਗੇ। ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੁੜਸਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ
ਦੇਣਗੇ। 6 ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਯੂਸਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਿਜਤਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ
ਿਤਆਿਗਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ ਂਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ। 7 ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੂਰਬੀਰਾ ਂਵਾਗਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਮੌਜ
ਮਨਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਗ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ।

8 “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਗਂਾ (ਸੀਟੀ ਵਜਾਵਾਗਂਾ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਸੱਦਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ
ਜਾਣਗੇ। 9 ਹਾ ਂਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਖੰਡੇਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ
ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ
ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨਗੇ। 10 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਗਲਆਦ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਥਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲਬਾਨੋਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।” 11 ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਿਬਖਿਰਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾ ਂਦੇ

ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਯਹੋਵਾਹ ਸਮੁੰਦਰਾ-ਂਦਿਰਆਵਾ ਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ
ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਘੁਮੰਡ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
12 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤਕਿੜਆ ਂਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਂਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ
ਹੈ।

ਯਹੋਵਾਹ ਦੂਜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ

ਹੇ ਲਬਾਨੋਨ, ਆਪਣੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲ੍ਹ ਤਾਂ
ਜੋ ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਿਦਓਦਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਸੱਕੇ।

2 ਸਰੂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੈਣ ਪਾਉਣਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਦਆਰ ਿਡੱਗ ਪੈਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਲੂਤ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ।
3 ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆਜੜੀਆ ਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ

ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ,
ਬੱਬਰ-ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੇ ਦਹਾੜ ਸੁਣ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀਆਂ
ਝਾੜੀਆ ਂਤੇ ਜੰਗਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ।
4 ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਚਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ

ਿਧਆਨ ਕਰ ਜੋ ਕੱਟੀਆ ਂਜਾਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਨ। 5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਵਰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਭੇਡਾ ਂਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਤੇ ਭੇਡਾਂ
ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਦਂੀ। ਵਪਾਰੀ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ!ਂ’ ਆਜੜੀ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਲਈ ਉਦਾਸ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 6 ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ, “ਵੇਖੋ! ਮੈਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਢਂੀ ਅਤੇ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇਵਾਗਂਾ-ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਰੋਕਾਗਂਾ ਨਹੀਂ।”

7 ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੇਡਾ ਂਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ ਜੋ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਤਾਈਆ ਂਹੋਈਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਅਯਾਲੀ ਬਿਣਆ। ਮੈ ਦੋ ਸੋਟੀਆਂ
ਲਈਆ,ਂ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ‘ਿਮਹਰ’ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ “ਏਕਤਾ” ਿਕਹਾ। ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ
ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 8 ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨਾਂ
ਆਜੜੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੇਡਾ ਂਨਾਲ ਨਾਰਾਜ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 9 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾਂ
ਹਾ।ਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਗਂਾ। ਿਜਹੜੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮਰਨ ਦੇਵਾਗਂਾ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹਨ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਬਚੇ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ।” 10 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨੇਮ
ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 11 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਦਨ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੁੱਖੀ ਹੋਈਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੀਆ ਂਸਨ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਸੀ।

12 ਤਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਮੇਰੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇਵੋ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਨਾ ਸਹੀ।” ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ 30 ਚਾਦਂੀ ਦੇ
ਿਸੱਕੇ ਦੇ ਿਦੱਤੇ। 13 ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੱਿਸਆ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦੇਹ ਭਾਵ ਇਹ ਿਕ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ
ਮੁੱਲ ਿਪਆ ਸੀ,” ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਹ 30 ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ। 14 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸੰਘ
ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਹੈ।

15 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਉਸ ਮੂਰਖ ਆਜੜੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ
ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਲੈ। 16 ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ ਲਈ
ਨਵਾ ਂਜਵਾਨ ਆਜੜੀ ਚੁਣਾਗਂਾ ਪਰ ਇਹ ਨਵਾ ਂਆਜੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਨੌਜੁਆਨ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਫ਼ੱਟੜ ਹੋਈਆਂ
ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਮਰਹਮ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਉਂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਚਾਰਾ ਨਾ ਦੇ ਸੱਕੇਗਾ।
ਅਤੇ ਮੋਟੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਖਾਧੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੁਰ ਬਚੇ
ਰਿਹਣਗੇ।”

17 ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇਕਾਰ ਆਜੜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ।
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ਉੱਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦਓ! ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹਂ ਤੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਫ਼ੋੜੋ।
ਉਸਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਿਸਰਜੇ। ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ 2 “ਵੇਖ,

ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਂਲਈ ਜ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਵਾਗਂ
ਬਣਾਵਾਗਂਾ। ਕੌਮਾ ਂਆਉਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੀਆ ਂਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਹੂਦਾਹ ਇਹ ਫਾਹੀ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਪਰ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਚੱਟਾਨ ਵਾਗਂ ਬਣਾਵਾਗਂਾ-ਤਾ ਂਜੋ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਜਾਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੱਟੜ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲਢ਼ਨ ਲਈ
ਇਕੱਠੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ 4 ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਹਰ ਿਸਪਾਹੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ
ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ
ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਘੋਿੜਆ ਂਨੂੰ ਅੰਿਨ੍ਹਆ ਂਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਪਰ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੁਲ੍ਹੀਆਂ
ਰਿਹਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਗਂਾ। 5 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਆਗੂ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਖਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਗੇ, ‘ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।’ 6 ਉਸ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ
ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ
ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ।”

7 ਯਹੋਵਾਹ ਪਿਹਲਾ ਂਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਲੋਕ ਢੀਁਗਾ ਂਮਾਰਨ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਣਗੇ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਫ਼ੜਾ ਂਨਾ ਮਾਰ ਸੱਕਣਗੇ ਿਕ ਉਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਹਨ। 8 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਦਾਊਦ ਵਾਗਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ
ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਵਕਤ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੀਆ,ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਾਗਂਾ। 10 ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਵਰਸਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਵਂਿਨ੍ਹਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਨੇੰ ਦੁੱਖੀ ਹੋਣਗੇ ਿਜੰਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇੱਕ
ਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਂਉਹ ਇਨੇੰ ਦੁੱਖੀ ਹੋਣਗੇ
ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ। 11 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮਹਾਂ
ਸ਼ੋਕ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਰੋਣ-ਿਪੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਸਮਾ ਂਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਮਿਗੱਦੋ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਹਦਦ-ਰਮੋਨ ਦੇ ਸੋਗ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਜਵੇਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ ਸਨ ਅਿਜਹਾ ਸਮਾ ਂਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ
ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਹਰੇਕ ਘਰਾਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਵੱਚ ਿਪੱਟੇਗਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ
ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਵੱਚ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣਗੀਆ।ਂ
ਨਾਥਾਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਿਵੱਚ ਰੋਣਗੇ-ਿਪੱਟਣਗੇ। 13 ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਵੀ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਿਵੱਚ ਰੋਣ-ਿਪੱਟਣਗੇ। 14 ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ-ਸਮੂਹਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕ ਹਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕੀਰਨੇ।”

ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਚਸ਼ਮਾ ਫ਼ੁੱਟੇਗਾ। ਉਸ ਝਰਨੇ ਿਵੱਚ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ

ਕਰਨਗੇ।

ਝੂਠੇ ਨਬੀਆ ਂਦਾ ਖਾਤਮਾ

2 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ
ਬੁੱਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਿਕ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਤਕ ਵੀ ਭੁੱਲ
ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆ ਂਅਤੇ ਬਦਰੂਹਾ ਂਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।

3 ਿਫ਼ਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਪਉ ਉਸ
ਨੂੰ ਕਿਹਣਗੇ, ‘ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾ ਂਤੇ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਬੁੱਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਗੇ।’
4 ਹਰੇਕ ਨਬੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵਾਚੇ ਅਗੰਮ ਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਿਵਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਚੋਗਾ ਨਾ
ਪਾਉਣਗੇ ਜੋ ਉਨ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠ ਵਾਕਾ ਂਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਆਖ
ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ, ਮੁੜ ਇਉਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। 5 ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ,
‘ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਮੈਂ ਿਕਸਾਨ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤਾ ਂਬਚਪਨ ਤੋਂ ਿਕਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ
ਆਇਆ ਹਾ।ਂ’ 6 ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਿਹਣਗੇ, ‘ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾ ਂਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕੈਸੇ
ਹਨ?’ ਤਾ ਂਉਹ ਕਹੇਗਾ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਂਦੇ ਘਰ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ।”’

7 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਹੇ ਤਲਵਾਰ! ਮੇਰੇ ਅਯਾਲੀ ਤੇ
ਵਾਰ ਕਰ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਮੱਤਰ ਹੈ। ਆਜੜੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਤਾਂ
ਭੇਡਾ ਂਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਛੋਿਟਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਠਾਵਾਗਂਾ। 8 ਉਸ
ਦੇਸ ਦੇ ਦੋ ਿਤਹਾਈ ਲੋਕ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੇਸ ਚੋ ਬਚ
ਜਾਣਗੇ। 9 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਚੇ ਹੋਇਆ ਂਨੂੰ ਪਰੱਖਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਬੜੇ ਸੰਕਟ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਬੱਿਚਆ ਂਹੋਇਆ ਂਚੋ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ
ਤਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਗਂ ਪਰੱਖਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪਰੱਖਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਸੋਨਾ ਪਰੱਿਖਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਖਾਗਂਾ,
‘ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋ।’ ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ‘ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।’”

ਿਨਆ ਂਦਾ ਿਦਨ

ਵੇਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਆ ਂਦਾ ਖਾਸ ਿਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਲੁੱਟ ਦਾ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਂਨੂੰ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ

ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਾਗਂਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਬੰਦੀ ਬਣਾ
ਿਲੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਲਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।
3 ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ
ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਪਹਾੜੀ, ਜੈਤੂਨਾ ਂਦੇ
ਪਰਬਤਾ ਂਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚਕਾਰੋ ਪਾਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ
ਇੱਕ ਭਾਗ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਿਖਸੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਓੱਥੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ
ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਦੋ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 5 ਉਸ ਵਕਤ, ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਨੱਸਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋਂਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਵਾਦੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੱਸੋਗੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਜ਼ੀਯਾਹ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਨੱਸੇ ਸੀ। ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਹੋਣਗੇ।

6 ਉਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਖਾਸ ਿਦਨ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ,
ਨਾ ਠੰਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੁੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਜਾਣੇ ਿਕ ਿਕਵੇਂ, ਪਰ
ਉਸ ਿਦਨ, ਨਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ
ਛਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਹੇਗੀ। 8 ਉਸ ਵਕਤ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਬਹੇਗਾ। ਝਰਨਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਿਬਖਰ
ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਡੈਡ ਸੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਮੈਡੀਟ੍ਰੇਨੀਅਨ
ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਗਰਮੀਆ ਂਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆ ਂਦੌਰਾਨ ਵੀ
ਵਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। 9 ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਾਉਂ। 10

ਉਸ ਵਕਤ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨੇਜੇਵ ਿਵੱਚ ਗਬਾ ਤੋਂ ਿਰਂਮੋਨ
ਤੀਕ ਅਗਬਾਹ ਦੇ ਉਜਾੜ ਵਾਗਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ
ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਾਟਕ (ਨੁਕਰ ਦੇ
ਫ਼ਾਟਕ ) ਤੀਕ ਅਤੇ ਹਨਨੇਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਚੁਬੱਿਚਆ ਂਤੀਕ
ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ’ਚ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੁਰੱਿਖਆਤ
ਹੋਵੇਗਾ।

12 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੀਆ।ਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਿਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚਮੜੀ ਗਲ-ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ,ਂ ਅੱਖਾਂ
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ਦੀਆ ਂਪੁਤਲੀਆ ਂਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜੀਭ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ
’ਚ ਪਈ ਗਲ ਜਾਵੇਗੀ। 13 ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਿਡਹਰੇ ਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਆਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘੋਿੜਆ,ਂ ਖੱਚਰਾ,ਂ ਊਠਾ,ਂ ਗਿਧਆ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਿਬਮਾਰੀ ਘੇਰੇਗੀ।

ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪੋ-
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫ਼ੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ-ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਹੋਣਗੇ। 16 ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ
ਲੜਨ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਅਇਆ ਕਰਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ
ਹਰ ਵਰ੍ਹ ੇ ਡੇਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ ਕਰਣਗੇ। 17 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਲੋਕ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਥਾਵਾ ਂਤੇ ਸੋਕਾ
ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। 18 ਜੇਕਰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਡੇਿਰਆ ਂਦੇ ਪਰਬ ਤੇ ਕੋਈ

ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਯਹੋਵਾਹ ਵੈਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਵਾਗਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉੱਪਰ ਵੀ ਿਭਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਿਲਆਵੇਗਾ। 19 ਉਹ ਿਮਸਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਡੇਿਰਆ ਂਦੇ ਪਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਗੇ।

20 ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਘੋਿੜਆ ਂਦੀਆ ਂਘੰਟੀਆ ਂਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ।” ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆ ਂਦੇਗਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਕਟੋਿਰਆ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। 21 ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੀ ਹਰ ਦੇਗ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਖਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, “ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ।” ਸਾਰੇ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਗਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ‘ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਭੋਜਨ’ ਪਕਾਉਣਗੇ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 14:13 672 ਜ਼ਕਰਯਾਹ 14:21



1

2

ਮਲਾਕੀ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ। ਇਹ ਵਾਕ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਲਾਕੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਪਆਰਾ ਹੈ

2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ”
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਏਸਾਓ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ?

ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ। 3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ
ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੁਣ ਓੱਥੇ ਿਸਰਫ਼
ਜੰਗਲੀ ਿਗੱਦੜ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।”

4 ਭਾਵੇਂ ਅਦੋਮੀ ਆਖਣਗੇ, “ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਕੇ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਵਾਗਂੇ।”

ਪਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਿਰਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ।” ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕ
ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ।

5 ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ,
ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ।”

ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

6 ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਅਤੇ
ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਿਲਕ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਹਾ,ਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਜਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ
ਹੋ।”

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, “ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਉਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?”

7 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਰੋਟੀ ਿਲਆਉਂਦੇ
ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ,

“ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਲਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਪਿਵੱਤਰ ਤੇ ਗੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ?”
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ (ਜਗਵੇਦੀ) ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ

ਕਰਦੇ। 8 ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਜਾਨਵਰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗ਼ਲਤ
ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਬਲੀ
ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਿਕ ਬੜੀ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਿਜਹੇ ਬੀਮਾਰ ਜਾਨਵਰ
ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੀ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ! ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

9 “ਜਾਜਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ।” ਯਹੋਵਾਹ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਆਿਖਆ।

10 “ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਂਿਕ ਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਬੇਕਾਰ ਦੀਆ ਂਅੱਗਾ ਂਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ
ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਭੇਟਾ ਂਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਾਗਂਾ।” ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ-ਸੱਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ।

11 “ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਦਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੇ ਦੁਆਿਲਓ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਤੇ
ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸੁਗੰਧਤ ਧੂਪਾ ਂਧੁਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੇਰੇ
ਨਾ ਂਦੀ ਮਹੱਤਾ ਹੈ।” ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

12 “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ। ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆ ਂਬਲੀਆਂ
ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ ਆਖਕੇ ਇਸਦੀ ਨਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। 13 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੇਜ਼
(ਜਗਵੇਦੀ) ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ
ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ।
ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੀਮਾਰ, ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ੀ ਜਾਨਵਰ, ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਲਈ ਲੈ
ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾਰ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਚਢ਼ਤ ਲੈ ਆਉਂਦੇ
ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਿਜਹੇ ਬੀਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਾਗਂਾ। 14

ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਕੁਝ ਤਗੜ੍ਹੇ ਨਰ ਜਾਨਵਰ ਤਾ ਂਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ’ਚ ਉਹ
ਬਲੀ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੱਧੀਆ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਿਲਆਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧੀਆ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਚੜਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਅਗਾਹਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬਾਵੇਂ ਬੀਮਾਰ ਜਾਨਵਰ
ਮੈਨੂੰ ਮੜ੍ਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਬਦੀ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ
ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ।

ਜਾਜਕਾ ਂਲਈ ਿਬਧੀਆਂ

“ਹੇ ਜਾਜਕੋ! ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ! ਇਹ ਿਬਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ! ਜੋ ਗੱਲਾਂ
ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਓਂ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੋ! 2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਉਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਬਰਕਤਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਮੰਗੋਂਗੇ ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਮਲੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਉਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।” ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਫੁਰਮਾਇਆ।

3 “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਿਝੜਕਾਗਂਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।
ਛੁੱਟੀਆ ਂ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਜਕ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ
ਉਹ ਗੋਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਿਰਆ ਂਤੇ ਲੇਪਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਸੁੱਟੇ ਜਾਵੋਂਗੇ। 4 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਦੇ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਲੇਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ” ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ।

5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਲੇਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ-ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉਂ ਦਾ ਜੱਸ ਕੀਤਾ। 6 ਸਿਚਆਈ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੀ। ਲੇਵੀ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਿਰਆ। ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਲੇਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ,
ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।
7 ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਦਾ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ
ਕਰਨ। ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਦੂਤ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ।”

8 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਮੰਿਨਆ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਬਵਸਬਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ
ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀ ਨਾਲ ਬਂਨੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।” ਯਹੋਵਾਹ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ। 9 “ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ
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ਤੁਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਿਨਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਖੱਧ ਕਰਾਰ
ਿਦੰਦਾ ਹਾ-ਂਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ।”

ਯਹੂਦਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ

10 ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਿਪਤਾ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਸਾਿਜਆ ਹੈ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ? ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਇਉਂ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਉਸ ਿਬਵਸਬਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ। 11 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੂਿਜਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਹਨੇਰ ਮਚਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ
ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸਗੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ
ਦੇਵੀਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 12 ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਟਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭੇਟਾ ਂਤੇ
ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ-ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਤੁਸੀਂ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆ ਂਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਭਰ ਦੇਵੋਁ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਉੱਪਰ ਨਾ ਰੀਝੇਗਾ।

14 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਸਾਡੀਆ ਂਭੇਟਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਕਉਂ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਹੀਂ?”
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਬਦੀਆ ਂਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੀ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ
ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਉਸ ਮੁਿਟਆਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ,
ਆਪਣੀ ਸਾਬਣ-ਸਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਫ਼ਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੌਂਹਾਂ
ਖਾਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਬਣੇ ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। 15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਜਸਮ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਤਿਮਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਫ਼ਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

16 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜ਼ਾਿਲਮਾਨਾ ਹਰਕਤਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਿਘਰਣਾ ਖਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਿਧਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।”

ਿਨਆ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ

17 ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾ ਂਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਿਰਆ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਲੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੇ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਿਜਸ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾ,ਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।
2 “ਉਸ ਵਕਤ ਲਈ ਕੋਈ ਿਤਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ

ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਕੋਈ ਖੜੋ ਨਾ ਸੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਬਲਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ
ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਸਾਬਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਮੈਲਾ ਵਸਤਰ ਧੋਣ ਲਈ
ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 3 ਉਹ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਣਾਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਪਾਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਿਲਆਉਣਗੇ-ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। 4 ਿਫ਼ਰ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਣ
ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਉਹ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। 5 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਰਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਿਨਆਉਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਉਸ ਵਾਗਂ ਹੋਵਾਗਂਾ ਜੋ ਿਨਆਕਂਾਰਾ ਂਦੇ
ਕੋਲ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵਾਗਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਰਨੀਆਂ
ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ, ਮਜਦੂਰਾ ਂਨੂੰ ਮਜਦੂਰੀ ਨਾ ਦੇਕੇ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ,
ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਾਤੀਮਾ ਂਅਤੇ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਨਆ ਂਤੋਂ ਵਾਝਂਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭੈ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ।” ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ

6 “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਬਦਿਲਆ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਿਬਧੀਆ ਂਤੋਂ
ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਬਾ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਰਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਗਂਾ।”
ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ,

“ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ‘ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਪਰਤ ਸੱਕਦੇ ਹਾ?ਂ’
8 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਚੋ ਠੱਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ

ਚੋ ਵਸਤਾ ਂਨਹੀਂ ਚੁਰਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ,ਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗੀ
ਕੀਤੀ।

“ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, ‘ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਚੁਰਾਇਆ ਹੈ?’
“ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਦਾ ਦਸਵੰਧ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ

ਲਈ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਾ
ਿਦੱਤਾ। 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹਾਵੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।” ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਉਂ
ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ।

10 ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ
ਿਵੱਚ ਦੇਵੋ। ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਲਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਅ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਂਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਿਫ਼ਰ ਬਰਕਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਗਂ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ ਹਰ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਮਲੇਗੀ। 11 ਮੈਂ ਕੀਿੜਆ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ
ਦੇਵਾਗਂਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਢੇਰਾ ਂਅੰਗੂਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ
ਹੋਵੇਗੀ।” ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ।

12 “ਦੂਜੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਿਨਆ ਂਦਾ ਖਾਸ ਸਮਾਂ

13 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀਨੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ”
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀਨੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ?ਂ”
14 ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਿਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਦੁੱਖੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੈਣ
ਪਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ। 15 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਘਮਂਡੀ ਲੋਕ
ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ
ਇਮਿਤਹਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਨਹੀਂ
ਿਦੰਦਾ।”

16 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਧਆਨ ਦੇਕੇ ਸੁਣੀਆ।ਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਪਈ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਉਂ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾ ਂਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ
ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਬੜਾ ਦਯਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ
ਹੋਵਾਗਂਾ। 18 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਰਤੋਂਗੇ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਿਵੱਚਲਾ ਫ਼ਰਕ
ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

“ਿਨਆ ਂਦਾ ਉਹ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਖਦੀ ਭੱਠੀ ਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਝੋਖੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਬਦ ਲੋਕ ਕੱਖਾਂ
ਵਾਗਂ ਸੜਨਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਵਾਗਂ

ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਣਾ ਜਾ ਂਜੜ ਨਾ ਬਚੇਗੀ।” ਯਹੋਵਾਹ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਆਿਖਆ।

2 “ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਲਈ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਢ਼ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਿਕਰਣਾ ਂਿਵੱਚ ਿਸ਼ਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵੱਿਛਆ ਂਵਾਗਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੋਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਦੋ-ਟਪੋਂਗੇ। 3 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਮਲਾਕੀ 2:10 674 ਮਲਾਕੀ 4:3



ਪਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਿਮਧੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾ ਂਦੀਆ ਂਤਲੀਆ ਂਹੇਠਲੀ ਸੁਆਹ ਵਾਗਂ
ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਿਨਆ ਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਾਗਂਾ।” ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਉਂ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ।

4 “ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਿਬਵਸਬਾ ਅਤੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਿਨਆ ਂਹੋਰੇਬ (ਪਰਬਤ) ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ
ਿਨਆ ਂਤੇ ਿਬਧੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਲਈ ਹੈ।”

5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ! ਮੈਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਭੇਜਾਗਂਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਿਨਆ ਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। 6 ਲੀਯਾਹ ਮਾਿਪਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ
ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਨੇੜੇ
ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ। ਇਉਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਜਾ ਂਮੈਂ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਧਰਤੀ ਤੇ
ਉਤਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰਾਗਂਾ।”
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ਮੱਤੀ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਇਿਤਹਾਸ
(ਲੂਕਾ 3:23-38)

ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ।
2 ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।

ਇਸਹਾਕ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਯਾਕੂਬ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
3 ਯਹੂਦਾਹ ਫ਼ਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। (ਤਾਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ।)
ਫ਼ਰਸ ਹਸਰੋਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਹਸਰੋਨ ਰਾਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
4 ਰਾਮ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਨਹਸ਼ੋਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਨਹਸ਼ੋਨ ਸਲਮੋਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
5 ਸਲਮੋਨ ਬੋਅਜ਼ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
(ਬੋਅਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਹਾਬ ਸੀ) ਬੋਅਜ਼ ਓਬੇਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
(ਰੂਥ ਓਬੇਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ।) ਉਬੇਦ ਯੱਸੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
6 ਯੱਸੀ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਦਾਊਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ। (ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਹਲਾ ਂਉਰੀਯਾਹ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਸੀ।)
7 ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਹਬੁਆਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਰਹਬੁਆਮ ਅਬੀਯਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਅਬੀਯਾਹ ਆਸਾ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
8 ਆਸਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਯੋਰਾਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਯੋਰਾਮ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
9 ਉਜ਼ੀਯੱਯਾਹ ਯੋਥਾਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਯੋਥਾਮ ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਆਹਾਜ਼ ਿਹਜ਼ਾਕੀਯਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
10 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਮਨੱਸਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਮਨੱਸਹ ਆਮੋਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਆਮੋਨ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
11 ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ, ਯਕਾਨਯਾਹ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ, ਯਹੂਦੀ ਕੈਦੀਆ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੇਬੀਲੋਨ ਨੂੰ ਿਲਜਾਏ ਗਏ ਸਨ।
12 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਬੇਬੀਲੋਨ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਯਕਾਨਯਾਹ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ।
13 ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਅਬੀਹੂਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਅਬੀਹੂਦ ਅਲਯਾਕੀਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਅਲਯਾਕੀਮ ਅੱਜ਼ੋਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
14 ਅੱਜ਼ੋਰ ਸਾਦੋਕ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਸਾਦੋਕ ਯਾਕੀਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਯਾਕੀਮ ਅਲੀਹੂਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
15 ਅਲੀਹੂਦ ਅਲਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਅਲਾਜ਼ਾਰ ਮੱਥਾਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਮੱਥਾਨ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
16 ਯਾਕੂਬ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ।
ਮਿਰਯਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ।

ਮਿਰਯਮ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾ ਂਸੀ। ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
17 ਸੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਤੀਕਰ ਇਹ ਚੌਦ੍ਹਾ ਂਪੀੜ੍ਹੀਆ ਂਸਨ। ਅਤੇ

ਚੌਦ੍ਹਾ ਂਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆ ਂਦਾਊਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੀਕਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬੇਬੀਲੋਨ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਚੌਦ੍ਹਾ ਂਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੇਬੀਲੋਨ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ
(ਲੂਕਾ 2:1-7)

18 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਇਆ। ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਿਵਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਮਿਰਯਮ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 19 ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਪਤੀ ਯੂਸੁਫ਼
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੰਕਨ ਪਰਗਟ ਕਰੇ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ
ਸੋਚੀ।

20 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਤਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਯੂਸੁਫ਼, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ
ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਿਵਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾ। ਿਜਹੜਾ ਬੱਚਾ
ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। 21 ਮਿਰਯਮ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾ ਂਿਯਸੂ ਰੱਖੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ।”

22 ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ। 23 “ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਮੰਾਨੂਏਲ ਰੱਖਣਗੇ।” ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ
ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ।”

24 ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਜਾਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ। 25

ਪਰ ਯੂਸੂਫ਼ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਜਨਸੀ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਿਖਆ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾ ਂਿਯਸੂ
ਰੱਿਖਆ।

ਜੋਤਸ਼ੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਏ

ਿਯਸੂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਨਗਰ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ
ਵਕਤ ਜਨਿਮਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜੋਤਸ਼ੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ। 2 ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ

ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਨਵਾ ਂਜੁਆਕ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਤਾਰਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਜਨਿਮਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਨੂੰ
ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਉੱਠਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਏ ਹਾ।ਂ”

3 ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ
ਸੁਿਣਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। 4 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਤੇ ਨੇਮ
ਦੇ ਉਸਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਕੱਥੇ
ਜੰਮੇਗਾ? 5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ, ਿਕਉਂਿਕ ਨਬੀ ਨੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ:

6 ‘ਹੇ ਬੈਤਲਹਮ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਤੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਾਕਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਹਾ,ਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਹਾਕਮ ਆਵੇਗਾ,
ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।’”
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ਮੀਕਾਹ 5:2
7 ਫੇਰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬੁਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ

ਠੀਕ-ਠੀਕ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਾਰਾ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। 8 ਫ਼ੇਰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਕ,
“ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਲਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ
ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੋਂ, ਤਾ ਂਆਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦਓ, ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾ ਂਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾ।ਂ”

9 ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾ, ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ, ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਰੇ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਕੇ
ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸੀ। 10 ਜੋਤਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਜਦੋਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤਾਰਾ ਵੇਿਖਆ।

11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ
ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਥੈਲੀਆਂ
ਖੋਲ੍ਹੀਆ ਂਅਤੇ ਸੋਨੇ, ਲੁਬਾਣ ਅਤੇ ਗੰਧਰਸ ਦੀਆ ਂਸੁਗਾਤਾ ਂਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਬਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਿਲਆਏ ਸਨ। 12 ਪਰ ਸੁਫਨੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਹੇਰੋਦੇਸ ਕੋਲ ਫੇਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਤਾ ਂਉਹ
ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ।

ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਨੂੰ

13 ਜਦੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਤਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਿਵੱਚ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਕੇ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ! ਬਾਲਕ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਚੱਲਾ ਜਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਖਾ ਂਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭੇਗਾ।”

14 ਤਾ ਂਯੂਸੁਫ ਉੱਿਠਆ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ। 15 ਯੂਸੁਫ਼ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਿਰਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਤਾ ਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ
ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ: ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਿਦਆ।”

ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਸਭ ਬਾਲ ਮੁੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ

16 ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋ੍ਰਧ ਆਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਬੈਤਲਹਮ ਅਤੇ
ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਦੇ ਬਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ
ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆ ਂਤੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। 17

ਤਾ ਂਨਬੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿਲਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ
ਸੀ:

18 “ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ।
ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਿਵਰਲਾਪ ਨਾਲ

ਰਾਖੇਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:15

ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਮੁੜੇ

19 ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ
ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਗਿਟਆ। 20 ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ! ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ
ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

21 ਤਦ ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 22 ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਅਰਿਕਲਊਸ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ
ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਬਰ ਪਾਕੇ ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 23 ਯੂਸੁਫ਼
ਨਾਸਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿਸਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ

ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਬੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ
ਨਾਸਰੀ ਅਖਵਾਏਗਾ।

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ
(ਮਰਕੁਸ 1:1-8; ਲੂਕਾ 3:1-9, 15-17; ਯੂਹੰਨਾ 1:19-28)

ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਜਲਦੀ

ਹੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।” 3 ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ
ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ:
“ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਕਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ:
‘ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੋ;
ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਿਧਆ ਂਕਰੋ।’”

ਯਸਾਯਾਹ 40:3
4 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਊਂਠ ਦੇ ਵਾਲਾ ਂਤੋਂ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਮ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉਸ ਦੇ

ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭੋਜਨ ਿਟੱਡੀਆ ਂਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਿਹਤ ਸੀ। 5

ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਦੇ
ਸਭ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ। 6 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਬੂਲ
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ।

7 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਉਸ
ਕੋਲੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਸੱਪ ਹੋ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਪ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਿਕਸਨੇ ਦੱਿਸਆ
ਹੈ? 8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾ
ਸੱਕੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਨ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। 9 ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ, ‘ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾ।ਂ’ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬੱਚੇ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 10 ਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਕੁਹਾੜਾ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਉਹ
ਰੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

11 “ਮੈਂ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। 12 ਉਸਦੀ ਤੰਗਲੀ
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ
ਕੋਠੇ ਿਵੱਚ ਜਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਬੁਝਾਈ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੀ।”

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ
(ਮਰਕੁਸ 1:9-11; ਲੂਕਾ 3:21-22)

13 ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲੀਲ
ਤੋਂ ਆਇਆ। 14 ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਿਕ, “ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਂਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਕਉਂ ਆਇਆ ਹੈਂ?”

15 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਝੰ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ।
ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਾਉਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ।” ਇਉਂ ਯੂਹੰਨਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਿਗਆ।

16 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਤਾ ਂਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ
ਿਗਆ। ਉਸ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਖੁਲ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ
ਘੁੱਗੀ ਵਾਗਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। 17 ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ
ਆਈ, ਤੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਿਜਸਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾ।ਂ”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 1:12-13; ਲੂਕਾ 4:1-13)

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਤਆਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ। 2 ਿਯਸੂ ਨੇ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ

ਮੱਤੀ 2:7 677 ਮੱਤੀ 4:2
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ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧਾ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। 3 ਤਾ ਂਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ
ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤਾ ਂਕਿਹ
ਿਕ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆ ਂਬਣ ਜਾਣ।”

4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ:
‘ਇਨਸਾਨ ਿਨਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਹਰੇਕ
ਵਾਕ ਉੱਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ।’”

ਿਬਵਸਥਾ 8:3
5 ਫੇਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ, 6 “ਜੇਕਰ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਡੇਗ ਦੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ,
‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ,

ਤਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸੱਕੇਂ।’”
ਜ਼ਬੂਰ 91:11-12

7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ‘ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ
ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’”

8 ਫੇਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜਲੌਂ ਿਵਖਾਇਆ। 9 ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ
ਤੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਂ ਤਾ ਂਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਗਂਾ।”

10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸ਼ੈਤਾਨ! ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਿਲਆ ਜਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,
‘ਿਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ
ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ।’”

ਿਬਵਸਥਾ 6:13
11 ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਤ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਮਦਦ

ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਰੰਿਭਆ
(ਮਰਕੁਸ 1:14-15; ਲੂਕਾ 4:14-15)

12 ਜਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ
ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 13 ਉਸ ਨੇ ਨਾਸਰਤ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ। ਇਹ ਨਗਰ ਇੱਕ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ
ਜ਼ਬੂਲੂਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਥਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। 14 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦਾ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ।

15 “ਜ਼ਬੂਲੂਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਥਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ,
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰਾਹ, ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ,
ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ, ਗਲੀਲ

16 ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਿਖਆ ਹੈ;
ਚਾਨਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਆਇਆ

ਜੋ ਿਕ ਕਬਰਾ ਂਵਾਗਂ ਹਨੇਰੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।”

ਯਸਾਯਾਹ 9:1-2
17 ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ

ਿਦਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਚੁਣੇ
(ਮਰਕੁਸ 1:16-20; ਲੂਕਾ 5:1-11)

18 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ
ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਮਾਛੀ ਸਨ ਉਹ ਜਾਲ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜ ਰਹੇ ਸਨ। 19 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਾਛੀ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।” 20 ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਜਾਲਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ
ਤੁਰੇ।

21 ਿਯਸੂ ਗਲੀਲੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਕੇ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ
ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ, ਜਾਲਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ

ਸੱਿਦਆ 22 ਉਹ ਝੱਟ ਬੇੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ
ਤੁਰੇ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਲੂਕਾ 6:17-19)

23 ਿਯਸੂ ਸਾਰੀ ਗਲੀਲੀ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਿਰਆ। ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਦਂਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। 24

ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਰੀਆ ਿਵੱਚ ਖ਼ਬਰ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। ਲੋਕ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ,
ਿਮਰਗੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗੀਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆਏ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ। 25 ਵੱਡੀਆ ਂਭੀੜਾ ਂਗਲੀਲ, ਿਦਕਾਪੁਿਲਸ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਈਆ।ਂ

ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼
(ਲੂਕਾ 6:20-23)

ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਿਯਸੂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦ ਬੈਠਾ ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਏ। 2 ਤਦ ਿਯਸੂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,

3 “ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਗਰੀਬ ਹਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੈ।

4 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸ਼ਾਤਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

5 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਦੀਨ ਹਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ।

6 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਿਤਹਾਏ ਹਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।

7 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਿਮਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

8 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਦਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ।

9 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਖਵਾਉਣਗੇ।

10 ਉਹ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ

ਿਕਉਂਿਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
11 “ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ।
12 ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਲ ਪਾਵੋਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਜੋ ਨਬੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਸ਼ਟ ਿਦੱਤੇ।

ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਗਂ ਹੋ
(ਮਰਕੁਸ 9:50; 4:21; ਲੂਕਾ 14:34-35, 8:16)

13 “ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੂਣ ਬੇਸੁਆਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਇਹ
ਫ਼ੇਰ ਿਕਵੇਂ ਸਲੂਣਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ? ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਮੱਿਧਆ ਜਾਵੇ।

14 “ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਿਜਹੜਾ ਨਗਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। 15 ਲੋਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾਕੇ ਕਟੋਰੇ ਹੇਠਾਂ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਵੇ। 16 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਿਦਓ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਸੱਕਣ ਅਤੇ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ ਸੱਕਣ।

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆ ਂਿਲਖਤਾਂ

17 “ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਾ ਂਨਬੀਆ ਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ

ਮੱਤੀ 4:3 678 ਮੱਤੀ 5:17
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ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 18 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਨਾ ਂਜਾਏ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਅਖਰ ਜਾ ਂਅਖਰ ਦੀ
ਇੱਕ ਿਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗੀ।

19 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਆਿਗਆ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਭ
ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ
ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸੱਕੋਂਗੇ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਕਰੋਧ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼

21 “ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾ ਂਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕ ‘ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਖੂਨ ਕਰੇਗਾ,
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ 22 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਕੋ੍ਰਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ
ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਕੋ੍ਰਧ ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾ ਂਤੇਰਾ ਿਨਆ ਂਯਹੂਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈਂ, ਤਾ ਂਤੇਰਾ ਿਨਰਨਾ ਯਹੂਦੀ
ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ, ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

23 “ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ,
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਿਕ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਵਰੋਧ ਹੈ। 24

ਤਾ ਂਓੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ।

25 “ਜੇ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਲਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਨਾਲ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸੱਕੇ, ਿਮਲਾਪ ਕਰ ਲੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਨਸਫ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਮੁਨਸਫ਼ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। 26 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ,
ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਓਨੇ ਿਚਰ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੂੰ ਉਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਿਜਸਦਾ ਤੂੰ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈਂ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼

27 “ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ‘ਿਕ ਤੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ
ਨਾ ਕਰ।’ 28 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਔਰਤ
ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆਪਣੇ ਿਦਲੋਂ ਉਸ ਔਰਤ
ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। 29 ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ
ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਭਲਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨਰਕ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਜਾਵੇ। 30 ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਤੈਥੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ।
ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਭਲਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ
ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼
(ਮੱਤੀ 19:9; ਮਰਕੁਸ 10:11-12; ਲੂਕਾ 16:18)

31 “ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ‘ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ
ਤਲਾਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਿਲਖਕੇ ਦੇਵੇ।’ 32 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ
ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਸ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ, ਬਦਕਾਰੀ
ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼

33 “ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋਂ ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਿਰਆ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 34 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ, ਕਦੇ
ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰਗ ਦੀ ਸੌਂਹ ਨਾ ਖਾਓ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਨ ਹੈ। 35 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਓ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਉਸ ਦੇ
ਚਰਨਾ ਂਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜੇ ਦਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ। 36 ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਿਚੱਟਾ ਜਾ ਂਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ। 37 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ
ਿਵੱਚ ‘ਹਾ’ਂ ਦੀ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ‘ਨਾ’ ਦੀ ਨਾ, ਆਖੋ। ‘ਹਾ’ਂ ਜਾ ਂ‘ਨਾ’ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਖਣਾ
ਬਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਦਲੇ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼
(ਲੂਕਾ 6:29-30)

38 “ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ, ‘ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਅਤੇ
ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੰਦ।’ 39 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜੀ ਗਲ੍ਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ
ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਿਦਓ। 40 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੇ ਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਗ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਿਦਓ। 41

ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਲ ਚੱਲੋ। 42 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਥੋਂ ਉਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ,ਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਾ
ਕਰੋ।

ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ
(ਲੂਕਾ 6:27-28, 32-36)

43 “ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ
ਨਾਲ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖੋ।’ 44 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਤਾਉਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। 45 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਫ਼ੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ
ਿਪਤਾ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ, ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਭਲੇ ਦੋਹਾ ਂਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ
ਿਪਤਾ ਧਰਮੀਆ ਂਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀਆ ਂਉੱਪਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 46 ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ। ਕੀ ਮਸੂਲੀਏ ਵੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 47

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕੀ ਕੁਧਰਮੀ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 48 ਸੋ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਣ
ਹੋਵੋ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼

“ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ
ਿਵਖਾਓ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਕੁਝ

ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
2 “ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ

ਕਰਵਾਓ ਿਜਵੇਂ ਕਪਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਅਤੇ ਰਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ
ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇਹੀ ਫ਼ਲ ਹੈ। 3 ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾ ਂਿਵੱਚ ਦਾਨ
ਕਰੋ ਤਾ ਂਗੁਪਤ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ
ਹੋ। 4 ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਗੁਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ, ਿਜਹੜਾ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼
(ਲੂਕਾ 11:2-4)

5 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾ ਂਕਪਟੀਆ ਂਵਾਗਂ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਰਾਹਾ ਂਦੇ ਖੂੰਿਜਆ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਿਕ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 6 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ

ਮੱਤੀ 5:18 679 ਮੱਤੀ 6:6
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ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਓ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਪਤਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ।

7 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਅਰਥਹੀਣ ਗੱਲਾ ਂਆਖਣੀਆ ਂਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ
ਹਨ। 8 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 9 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ:
‘ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ,
ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੇਰਾ ਨਾ ਂਪਿਵੱਤਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ।

10 ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ,
ਿਜਹੜੀ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।

11 ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਣ ਿਦਓ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ-ਰੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
12 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼
ਕਰ ਿਦਓ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ

ਕੀਤਾ।
13 ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਾਵੋ,
ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਵੋ।’

14 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਗ਼ਲਤੀਆ ਂਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੋਂਗੇ, ਤਾਂ
ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗ਼ਲਤੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। 15 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਗਲਤੀਆ ਂਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ,
ਤਾ ਂਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗਲਤੀਆ ਂਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼

16 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਤਾ ਂਕਪਟੀਆ ਂਵਾਗਂ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਲਈ ਿਵਗਾੜਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
ਲੱਗਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਫ਼ਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 17 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖੋਂ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਂਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ। 18 ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ
ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਦਖਾਓ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਿਜਹੜਾ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ।

ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ
(ਲੂਕਾ 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19 “ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਇੱਥੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਜੰਗ਼ਾਲ ਧਨ
ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਚੁਰਾ ਲੈ ਜਾਦਂੇ
ਹਨ। 20 ਪਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋੜੋ। ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਜੰਗਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਰ ਸੰਨ੍ਹ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 21 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਵੀ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

22 “ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਅੱਖ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਿਨਰਮਲ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ
ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਮੈਲੀ
ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਿਕੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

24 “ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਮਾਲਕਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾ ਂਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹ
ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਦੌਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਹਲ
(ਲੂਕਾ 12:22-34)

25 “ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ
ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਪੀਵੋਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਿਕਸ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ? 26 ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰੋ। ਨਾ ਤਾ ਂਉਹ
ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਭੜੋਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ। 27 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਂਗੇ ਤਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।

28 “ਤੁਸੀਂ ਵਸਤਰਾ ਂਲਈ ਿਕਉਂ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਫ਼ਲਾ ਂਨੂੰ
ਵੇਖੋ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਨਾ ਕੱਤਦੇ ਹਨ। 29 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੁੱਲ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਜਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। 30 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਝੋਿਕਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਿਜਹਾ ਪਿਹਨਣ ਪਿਹਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਹੇ ਥੋੜੀ ਪਰਤੀਤ
ਵਾਿਲਓ, ਕੀ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨਾਵੇਗਾ?

31 “ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਿਕ, ‘ਕੀ ਖਾਵਾਗਂੇ’ ਜਾ ਂ‘ਕੀ
ਪੀਵਾਗਂੇ’ ਜਾ ਂ‘ਕੀ ਪਿਹਨਾਗਂੇ?’ 32 ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 33 ਪਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਫ਼ਰ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾ ਂਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ 34 ਸੋ
ਤੁਸੀਂ ਭਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਿਚੰਤਾ
ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼
(ਲੂਕਾ 6:37-38, 41-42)

“ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਿਨਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਿਰਆ ਂਦਾ ਿਨਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਿਨਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਜਸ ਮਾਪ ਨਾਲ

ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਿਮਣਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਿਮਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3 “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਉਸ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ

ਹੋਂ ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚਲੇ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। 4 ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਆਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ, ‘ਿਲਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ
ਨੂੰ ਕੱਢਾ’ਂ ਜਦ ਿਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਸ਼ਤੀਰ ਹੈ? 5 ਤੁਸੀਂ
ਕਪਟੀ ਹੋ, ਪਿਹਲਾ ਂਉਸ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤਾ ਂਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਕਣ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ।

6 “ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾ ਂਕੁੱਿਤਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਸੂਰਾ ਂਅੱਗੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠ
ਿਮਧ ਦੇਣਗੇ।

ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
(ਲੂਕਾ 11:9-13)

7 “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋਂਗੇ ਤਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ। ਲੱਭੋ, ਤਾਂ
ਲੱਭੇਗਾ। ਖੜਕਾਓ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਵੇਗਾ। 8 ਿਕਉਂਿਕ
ਹਰੇਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੂੰਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

9 “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ
ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇਗਾ? 10 ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਮੰਗੇ, ਤਾ ਂਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇਵੋਂਗੇ? 11 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨੇੰ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਕੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਚੰਗੀਆ ਂਦਾਤਾ ਂਦੇਣੀਆ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ, ਮੰਗਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ, ਿਕੰਨੀਆ ਂਵੱਧ ਚੰਗੀਆ ਂਦਾਤਾ ਂਦੇਵੇਗਾ?

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੂਲ

12 “ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀਆ ਂਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ
ਦੀਆ ਂਿਲਖਤਾ ਂਦਾ ਇਹੋ ਨਚੋੜ ਹੈ।

ਮੱਤੀ 6:7 680 ਮੱਤੀ 7:12
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ਸੁਰਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਮਾਰਗ
(ਲੂਕਾ 13:24)

13 “ਤੁਸੀਂ ਭੀੜੇ ਫਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਵੜੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਦਾ
ਹੈ। ਨਰਕ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ
ਿਲਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਣੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 14 ਪਰ ਉਹ ਫਾਟਕ
ਬੜਾ ਭੀੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਵਰਲੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੰਮਾ ਂਤੋਂ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ
(ਲੂਕਾ 6:43-44; 13:25-27)

15 “ਝੂਠੇ ਨਬੀਆ ਂਤੋਂ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਭੇਸ ਿਵੱਚ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਘਆੜਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ।
16 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਫ਼ਲਾ ਂਤੋਂ ਪਛਾਣੋਂਗੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਿਜਵੇਂ ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਤੋਂ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਖੜ੍ਹੇ
ਤੇ ਅੰਜੀਰ ਉਗਦੇ ਹਨ। 17 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਿਬਰਛ ਚੰਗਾ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਮਾੜਾ ਿਬਰਛ ਮਾੜਾ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 18 ਚੰਗਾ ਿਬਰਛ ਬੁਰਾ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਿਬਰਛ ਚੰਗਾ ਫ਼ਲ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 19 ਹਰੇਕ ਿਬਰਛ
ਿਜਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਵੱਿਢਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 20 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਫ਼ਲਾ ਂਤੋਂ ਪਛਾਨਣ ਯੋਗ
ਹੋਵੋਂਗੇ।

21 “ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਵੜੇਗਾ। ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 22 ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ,
ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ‘ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲੇ? ਅਤੇ ਕੀ
ਤੇਰਾ ਨਾ ਂਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਰਾਮਾਤਾ ਂਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ?ਂ’ 23 ਤਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਗਂਾ, ‘ਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ ਹੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਓ।’

ਿਸਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ
(ਲੂਕਾ 6:47-49)

24 “ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਿਧਮਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸਨੇ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ
ਘਰ ਬਣਾਇਆ। 25 ਮੀਂਹ ਵਿਰ੍ਹਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆ ਂਵਗੀਆ ਂਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਿਰਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਿਡੱਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੀ ਨੀਹ
ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

26 “ਹਰੇਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ। 27 ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿਰ੍ਹਆ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਹਨੇਰੀਆ ਂਵਗੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ
ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ ਅਤੇ ਘਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਢਿਹ ਿਗਆ।”

28 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖ ਹਿਟਆ, ਤਾ ਂਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। 29 ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਵਾਗਂ ਉਪਦੇਸ਼
ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਗਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਕੋਲ
ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 1:40-45; ਲੂਕਾ 5:12-16)

ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਿਰਆ ਤਾ ਂਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ
ਪਈ। 2 ਇੱਕ ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ।”

3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫ਼ੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ” ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੋੜ੍ਹ
ਜਾਦਂਾ ਿਰਹਾ। 4 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ
ਜਾਕੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਂ, ਪਰ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾਈਂ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਕੇ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਖੀ
ਹੋਵੇਗੀ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
(ਲੂਕਾ 7:1-10; ਯੂਹੰਨਾ 4:43-54)

5 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਤਾ ਂਸੂਬੇਦਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 6 “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਅਧਰੰਗ ਤੇ ਦਰਦ ਦਾ
ਮਾਿਰਆ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਿਪਆ ਹੈ।”

7 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਣਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ।”

8 ਪਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਆਵੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾ ਂਮੇਰਾ ਨੌਕਰ
ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਿਜਆ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠਾ ਂਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ‘ਜਾ!’ ਤਾ ਂਉਹ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਾ,ਂ ‘ਆ!’ ਤਾ ਂਉਹ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਅਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਇਝੰ ਕਰ ਤਾ ਂਉਹ ਉਵੇਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ।”

10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਅਚਰਜ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਮਗਰ-
ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ
ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਬੈਠਕੇ
ਖਾਣਗੇ। 12 ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ
ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚੀਕਣਗੇ ਅਤੇ
ਦਰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਪੀਸਣਗੇ।”

13 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਉਸੇ ਘੜੀ
ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 1:29-34; ਲੂਕਾ 4:38-41)

14 ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਆਕੇ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਾਪ ਨਾਲ ਪਈ
ਵੇਿਖਆ। 15 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਛੋਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਤਾਪ ਲਿਹ ਿਗਆ,
ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸਦੀ ਖਾਿਤਰ ਕੀਤੀ।

16 ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾ ਂਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਇਆ
ਿਗਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾ ਂਨਾਲ ਭੂਤਾਂ
ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੰਿਗਆ ਂਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਬਮਾਰ
ਸਨ। 17 ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ:
“ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਸਾਡੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂਲੈ ਲਈਆਂ
ਅਤੇ ਰੋਗਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ।”

ਯਸਾਯਾਹ 53:4

ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ
(ਲੂਕਾ 9:57-62)

18 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ ਵੇਖੀ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। 19 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਕੇ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਾਗਂਾ।”

20 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਲੰੂਬੜੀਆ ਂਦੇ ਘੁਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ
ਲਈ ਆਲ੍ਹਣੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੋਈ ਥਾ ਂਨਹੀਂ ਹੈ।”

21 ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਿਦਓ ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਵਾ ਂਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ
ਕਰਾਗਂਾ।”

22 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਿਲਆ ਆ ਅਤੇ
ਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਖੁਦ ਦੱਬਣ ਦੇ।”

ਮੱਤੀ 7:13 681 ਮੱਤੀ 8:22
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ਿਯਸੂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 4:35-41; ਲੂਕਾ 8:22-25)

23 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚਿੜ੍ਹਹ੍ਹਆ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ।
24 ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਇਨੰਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਿਕ ਬੇੜੀ ਲਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਹੀ ਲੁੱਕਦੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਸੌਂ ਿਰਹਾ ਸੀ। 25 ਚੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ
ਹਾ।ਂ”

26 ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਨੰਾ ਿਕਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਲਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਦਬਕਾ
ਮਾਿਰਆ। ਿਫਰ ਇੱਕਦਮ ਚੈਨ ਹੋ ਿਗਆ।

27 ਤਾ ਂਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਕੇ ਬੋਲੇ, “ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਪੁਰੱਖ ਹੈ ਿਕ ਹਵਾ
ਅਤੇ ਲਿਹਰਾ ਂਵੀ ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਦੀਆ ਂਹਨ!”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢੇ
(ਮਰਕੁਸ 5:1-20; ਲੂਕਾ 8:26-39)

28 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਗਦਰੀਨੀਆ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਤਾ ਂਦੋ
ਮਨੁੱਖ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ
ਅਤੇ ਉਹ ਇਨੇੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਨ ਿਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਕਦਾ।
29 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ!
ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਕੀ ਤੂੰ ਿਮਥੇ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ
ਆਇਆ ਹੈ?”

30 ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਾ ਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਜ਼ੜ ਚਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 31

ਭੂਤਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀਆ ਂਿਮੰਨਤਾ ਂਕਰਕੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਾ ਂਦੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ ਘਲ ਦੇ।”

32 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਾਓ” ਤਾ ਂਭੂਤ ਿਨਕਲ ਕੇ ਸੂਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ,
ਉਹ ਸੂਰਾ ਂਦਾ ਇੱਜ਼ੜ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਢਲਾਣ ਤੋਂ ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਿਗਆ। 33 ਤਦ ਸੂਰਾ ਂਦੇ ਇਜ਼ੜ ਦੇ ਰੱਖਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ
ਭੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੂਰਾ ਂਅਤੇ ਭੂਤਾ ਂਦੇ ਕਾਿਬਜ਼ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ
ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 34 ਤਦ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਵੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 2:1-12; ਲੂਕਾ 5:17-26)

ਿਯਸੂ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਪਾਰ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲ
ਵਾਿਪਸ ਪਰਿਤਆ। 2 ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇੱਕ
ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਨਹਚਾ

ਵੇਖਕੇ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪੁੱਤਰ! ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ
ਮਾਫ ਹੋਏ।”

3 ਕਈ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਤਾ ਂਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੁਫ਼ਰ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ।”

4 ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵੱਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ? 5 ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ
ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਜਾ ਂਇਹ ਕਿਹਣਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰ? ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।” ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ, ਆਪਣਾ
ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਘਰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ।”

7 ਤਾ ਂਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਗਆ, 8 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਮੱਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 2:13-17; ਲੂਕਾ 5:27-32)

9 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਮੱਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ
ਤੁਰ।” ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਿਰਆ।

10 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮੱਤੀ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੂਲੀਏ
ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। 11

ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ
ਮਸੂਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪਾਪੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਖਾਦਂਾ ਹੈ?”

12 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੰਦਰੁਸਤਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਰੋਗੀਆ ਂਨੂੰ ਹਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 13 ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ
ਸਮਝੋ: ‘ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਿਮਹਰ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ’ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ”

ਿਯਸੂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਵਰਗਾ ਨਹੀਂ
(ਮਰਕੁਸ 2:18-22; ਲੂਕਾ 5:33-39)

14 ਤਦ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸਦਾ ਕੀ
ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ?”

15 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਲਾੜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਚਰ
ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਿਦਨ
ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ।

16 “ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਟਾਕੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ
ਤੋਂ ਪਾਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਿਦਸੇਗਾ। 17 ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ
ਮੈਅ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਮਸ਼ਕਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਨ, ਤਾ ਂਪੁਰਾਣੀਆ ਂਮਸ਼ਕਾ ਂਪਾਟ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਮੈਅ ਵਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ
ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਨਵੀਆ ਂਮਸ਼ਕਾ ਂਿਵੱਚ ਭਰਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੈਅ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾ ਂਦੋਵੇ ਚੰਗੀਆ ਂਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਮੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 5:21-43; ਲੂਕਾ 8:40-56)

18 ਜਦ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਪ੍ਰਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਆਣਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ
ਹੁਣੇ ਮਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਆਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂਹੋ ਉਹ
ਫ਼ੇਰ ਜੀ ਪਵੇਗੀ।”

19 ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਸਣੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ
ਿਪਆ।

20 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਿਜਸਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੋਂ ਲਹੂ ਵਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਿਪੱਛੋ ਦੀ ਆਣਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੋਿਹਆ। 21 ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਸੋਿਚਆ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵਾ,ਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂੀ।”

22 ਿਯਸੂ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਆਿਖਆ: “ਿਪਆਰੀ ਔਰਤ ਖੁਸ਼
ਰਿਹ। ਤੇਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਹ ਔਰਤ ਉਸੇ ਪਲ ਚੰਗੀ ਹੋ
ਗਈ।

23 ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ
ਮਰੀ ਵੇਖਕੇ ਰੋ-ਿਪਟ ਰਹੇ ਹਨ। 24 ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ,” ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ। 25 ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਕੁੜੀ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫ਼ਿੜਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, 26 ਇਹ ਖਬਰ
ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਈ।

ਮੱਤੀ 8:23 682 ਮੱਤੀ 9:26
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ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ

27 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਿਰਆ, ਤਾ ਂਦੋ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹਾਕਾ ਂਮਾਰਦੇ ਆਏ
ਅਤੇ ਬੋਲੇ, “ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ!”

28 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ
ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ” ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।”

29 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅਖੀਆ ਂਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਇਵੇਂ
ਹੀ ਹੋਵੇ।” 30 ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ, “ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਸਓ!” 31 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਜੱਸ ਫ਼ੈਲਾਇਆ।

32 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ, 33 ਜਦ ਭੂਤ ਨੇ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੋਲਣ ਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ।”

34 ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਤਾ ਂਭੂਤਾ ਂਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਤਰਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ

35 ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡਾ ਂਅਤੇ ਨਗਰਾ ਂਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰੋਗਾ ਂਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।
36 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜਾ ਂਵੇਖੀਆ ਂਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਲੋਕ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੋਈ
ਆਜੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 37 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਖੇਤੀ
ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵਾਢੇ ਥੋੜੇ ਹਨ। 38 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵੱਢਣ ਲਈ ਵਾਢੇ ਘੱਲ ਦੇਵੇ।”

ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲ
(ਮਰਕੁਸ 3:13-19; 6:7-13; ਲੂਕਾ 6:12-16; 9:1-6)

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾ ਂਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰ-
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਿਗਆ ਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ।

2 ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਇਉਂ ਹਨ:
ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ;
ਜ਼ਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ;
3 ਿਫ਼ਿਲਪੁਸ
ਅਤੇ ਬਰਤੁਲਮਈ;
ਥੋਮਾ
ਅਤੇ ਮੱਤੀ ਮਸੂਲੀਆ,
ਹਲਫਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਥੱਦਈ;
4 ਸ਼ਮਊਨ ਕਨਾਨੀ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸੱਕਿਰਯੋਤੀ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ।
5 ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜ

ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ
ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। 6 ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੀਆ ਂਗੁਆਚੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਭੇਡਾ ਂਕੋਲ ਜਾਓ। 7 ਜਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ
‘ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।’ 8 ਰੋਗੀਆ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਕਰੋ, ਕੋੜ੍ਹੀਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮੁਫ਼ਤ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਕਰੋ। 9

ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਦਂੀ ਨਾ ਤਾਬਂਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਿਲਓ। 10 ਨਾ

ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕੋ। ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ
ਉਹੀ ਜੁੱਤੀ ਿਲਓ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀ
ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

11 “ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਜਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜੋ ਤਾ ਂਇਹ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਇੱਥੇ
ਲਾਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਵੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰੇ
ਰਹੋ। 12 ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੜਿਦਆ ਂਹੀ ਉਸਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ। 13 ਜੇਕਰ
ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ
ਲਾਇੱਕ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ਾਤਂੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਚਾਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ ਲਾਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤਾ ਂਜੋ ਸ਼ਾਤਂੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ। 14 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ
ਜਾ ਂਸ਼ਿਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ
ਦੇਵੇ, ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੋਂ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਸੁੱਟੋ। 15 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਹਾਲ ਸਦੂਮ ਅਤੇ
ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਭਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 13:9-13; ਲੂਕਾ 21:12-17)

16 “ਸੁਣੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ ਬਿਘਆੜਾ ਂਿਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾ।ਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂ
ਵਰਗੇ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾ ਂਵਰਗੇ ਭੋਲੇ ਹੋਵੋ। 17 ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਰਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨਗੇ। 18 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਣ
ਰਾਜਪਾਲਾ ਂਅਤੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਰਾਿਜਆ,ਂ ਰਾਜਪਾਲਾ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋਂਗੇ ਿਜਹੜੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਹਨ। 19 ਪਰ
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਤਾ ਂਇਹ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਆਖੀਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਦੱਸੀਏ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਖਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 20 ਿਕਉਂਿਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ।

21 “ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ
ਵਾਸਤੇ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਿਪਤਾ ਅਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। 22 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾਰਣ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਨਗੇ। ਿਜਹੜਾ ਅੰਤ ਤੀਕ ਸਹੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 23 ਜੇਕਰ
ਇੱਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਤਾ,ਂ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਓ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਂਗੇ।

24 “ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ
ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ 25 ਇਨੰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਿਕ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਿਜਹਾ
ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ‘ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਆਲ-
ਜ਼ਬੂਲ’ (ਸ਼ੈਤਾਨ) ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ, ਤਾ ਂਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ
ਬੱਦਤਰ ਨਾ ਂਨਾਲ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ
(ਲੂਕਾ 12:2-7)

26 “ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿਜਹੜੀ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਹੀ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਹੈ ਜੋ ਜਾਿਣਆ ਨਹੀਂ
ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਆਖੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾ ਂਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਂ ਉਸਦਾ ਖੁੱਲੇਆਮ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ।

28 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਿਜਹੜੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਾ ਂਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੂਹ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸੱਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਿਜਹੜਾ ਦੇਹ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਨਰਕ
ਿਵੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 29 ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੀਆ ਂਦੋ ਿਚੜੀਆ ਂਿਵਕਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਬਨਾ ਂਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸੱਕਦੀ। 30 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਿਗਣੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 31 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ
ਡਰੋ! ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆ ਂਿਚੜੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਮ ਹੋ।

ਮੱਤੀ 9:27 683 ਮੱਤੀ 10:31
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ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ
(ਲੂਕਾ 12:8-9)

32 “ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। 33 ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ
(ਲੂਕਾ 12:51-53; 14:26-27)

34 “ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 35 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਹ
ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾ:ਂ
‘ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹੋਣਗੇ।
ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।’

ਮੀਕਾਹ 7:6
37 “ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਉ ਜਾ ਂਮਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ

ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਾਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 38 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ
ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਦ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਮਗਰ ਤੁਰੇਗਾ। 39 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸਾ ਂਦੇਵੇਗਾ
(ਮਰਕੁਸ 9:41)

40 “ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ
ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 41 ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਤਾ,ਂ ਉਹ ਉਸਦਾ
ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਇਸ ਲਈ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਸਦਾ
ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 42 ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ
ਚੇਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਛੋਿਟਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਇੱਕ
ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।”

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
(ਲੂਕਾ 7:18-35)

ਆਪਣੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਹ ਥਾ ਂਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਗਲੀਲੀ ਦੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

2 ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਬਾਰੇ
ਸੁਣਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ। 3 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈਂ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਿਫ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ?”

4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਕੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਣਾ, 5 ਿਕ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਸੁਜਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ,
ਕੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਿਜਵਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 6 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ
ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ।”

7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, “ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣ ਿਨਕਲੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਿਹੱਲਦਾ
ਹੈ? ਨਹੀਂ! 8 ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਸੀ? ਕੀ ਮਹੀਨ

ਵਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ? ਨਹੀਂ! ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਮਹੀਨ ਵਸਤਰ
ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ ਮਿਹਲਾ ਂਿਵੱਚ ਹਨ। 9 ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ
ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਨਕਲੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ? ਹਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਯੂਹੰਨਾ
ਨਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਹੈ। 10 ਇਹ ਓਹੋ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
‘ਸੁਣੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।’

ਮਲਾਕੀ 3:1
11 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ:ਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਿਜਹੜੇ ਔਰਤਾ ਂਤੋਂ

ਜੰਮੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ
ਵੀ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। 12 ਯੂਹੰਨਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜੋਰ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਬਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਤੁਰੇਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਆਉਣ
ਤੀਕ ਬੋਲੇ। 14 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਆਖੀਆਂ
ਹਨ, ਮੰਨੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਂਗੇ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਉਹੀ ਏਲੀਯਾਹ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ। 15 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸੁਣੋ।

16 “ਮੈਂ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾ?ਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਣਾਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ
ਬੈਠੇ ਦੂਜੇ ਬਾਲਕਾ ਂਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ,

17 ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਸਰੀ
ਵਜਾਈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੱਚੇ।

ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਗੀਤ ਗਾਇਆ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਿਪੱਿਟਆ।’

18 ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਲੋਕ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਹਨ? ਿਕਉਂਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਆਇਆ
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਨਾ ਖਾਧਾ ਨਾ ਪੀਤਾ, ‘ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਹੈ।’ 19 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਦਂਾ ਪੀਂਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਖਾਊ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਨੁੱਖ ਮਸੂਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ
ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ! ਪਰ ਿਗਆਨ ਖੁਦ ਦੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਤੋਂ ਧਰਮੀ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
(ਲੂਕਾ 10:13-15)

20 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨਹੀਂ
ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। 21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ
ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਰਾਜ਼ੀਨ! ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਤਸੈਦਾ! ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਬਹੁਤ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ, ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਏ ਹੁੰਦੇ। 22 ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦਾ ਹਾਲ
ਪੁੱਛਣ ਜੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

23 “ਹੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ! ਕੀ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਤੀਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਨਹੀਂ!
ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮੌਤ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀਆ ਂਕਰਾਮਾਤਾ ਂਤੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਜੇਕਰ ਉਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾ ਂਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈਆਂ
ਜਾਦਂੀਆ ਂਤਾ ਂਉਹ ਅੱਜ ਤੀਕ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ। 24 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਸਦੂਮ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਦੰਦਾ
(ਲੂਕਾ 10:21-22)

25 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਿਪਤਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਲੋਕਾਂ
ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਮ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ। 26 ਹਾ,ਂ ਿਪਤਾ! ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

27 “ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਮੱਤੀ 10:32 684 ਮੱਤੀ 11:27



12

ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਜਾਨਣਗੇ।

28 “ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ
ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਗਂਾ। 29 ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ
ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਿਸਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਿਨਮ੍ਰ ਿਦਲ ਹਾ। ਇਉਂ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ। 30 ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ
ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੋਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਹੌਲਾ ਹੈ।”

ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ
(ਮਰਕੁਸ 2:23-28; ਲੂਕਾ 6:1-5)

ਉਸ ਵੇਲੇ, ਿਯਸੂ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਸੱਟੇ
ਤੋੜ-ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 2 ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ

ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ! ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ।”

3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖੇ ਸਨ? 4 ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਘਰ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨੇ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀਆ ਂਰੋਟੀਆਂ
ਖਾਧੀਆ,ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆ ਂਲਈ ਖਾਣੀਆ ਂਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਸਨ। ਿਸਰਫ਼ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ? 5 ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਿਕ ਹਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਜਾਜਕ ਹੀ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ
ਨਹੀਂ ਹਨ? 6 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇੱਥੇ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਰ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। 7 ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਜੀਵ
ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਦਯਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ’ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ
ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਰਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਵੀ
ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

8 “ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਟੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 3:1-6; ਲੂਕਾ 6:6-11)

9 ਿਯਸੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਗਆ। 10 ਉੱਥੇ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਹੱਥ ਸੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ, “ਕੀ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ?”

11 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਜੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਟੇਏ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਵੇ, ਤਾ ਂਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਏ ਿਵੱਚੋਂ
ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਂਗੇ? 12 ਿਨਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਆਦਮੀ ਭੇਡ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।”

13 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਟੁੰਡੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੇਖਣਦੇ?”
ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਉਹ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਰਗਾ ਹੀ
ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 14 ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ

ਿਯਸੂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਹੈ

15 ਿਯਸੂ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਜਾਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ
ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 16 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਾਗੀਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ। 17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ
ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ।

18 “ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਹੈ
ਿਜਸਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਗਂਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਿਨਆ ਂਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।

19 ਉਹ ਨਾ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੀਕੇਗਾ।
ਨਾ ਹੀ ਰਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ।

20 ਉਹ ਿਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ।
ਉਹ ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਬੁਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਿਜਹਾ

ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਿਨਰਪੱਖ ਿਨਆ ਂਦੀ ਿਜੱਤ ਸਥਾਿਪਤ ਨਾ ਕਰ
ਦੇਵੇ।

21 ਅਤੇ ਕੌਮਾ ਂਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਆਸ ਰੱਖਣਗੀਆ।ਂ”
ਯਸਾਯਾਹ 42:1-4

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ
(ਮਰਕੁਸ 3:20-30; ਲੂਕਾ 11:14-23; 12:10)

22 ਫ਼ੇਰ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਗੂੰਗੇ ਮਨੁੱਖ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬਿੜਆ ਂਹੋਇਆ ਸੀ,
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ
ਬੋਲਣ-ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। 23 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇਹ
ਆਦਮੀ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾ ਂਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ
ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।”

24 ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਿਹੰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਉਹ ਬਆਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢਦਾ
ਹੈ।”

25 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੋਚ-ਿਵੱਚਾਰ ਜਾਣਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹਰ
ਉਹ ਰਾਜ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ,ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਂਪਿਰਵਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।
26 ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸੱਕਦਾ? 27

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਆਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ
ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ
ਹੋ। 28 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹਾਂ
ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ।
29 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਉਹ ਉਸ ਜੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਾ ਤਾ ਂਹੀ ਉਹ ਜੋਰਾਵਰ ਦੇ
ਘਰੋਂ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 30 ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਿਖੰਡ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

31 “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹਰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਹਰ ਕੁਫ਼ਰ ਲਈ
ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਫ਼ਰ, ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 32 ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਤੇ ਨਾਹੀ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਜੁੱਗ ਿਵੱਚ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ
(ਲੂਕਾ 6:43-45)

33 “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ,ਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਓ। ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਰੁੱਖ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਫ਼ਲ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਬਰਛ ਆਪਣੇ
ਫ਼ਲੋਂ ਹੀ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 34 ਹੇ ਸੱਪਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਓ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋਕੇ
ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਿਜਸ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ
ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 35 ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਦੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲੋਂ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਲੋਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
36 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਲਈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ
ਬੋਲਣਗੇ ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਦਨ ਉਸਦਾ ਿਹਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। 37 ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ
ਧਰਮੀ ਮੰਨੇ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਰਨਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।”

ਮੱਤੀ 11:28 685 ਮੱਤੀ 12:37
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ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮੰਿਗਆ
(ਮਰਕੁਸ 8:11-12; ਲੂਕਾ 11:29-32)

38 ਤਦ ਕੁਝ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ
ਤੈਥੋਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ”

39 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ
ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਵੇਖਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਸਵਾ ਉਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇ, ਜੋ ਨਬੀ ਯੂਨਾਹ ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ।
40 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯੂਨਾਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਰਾਤ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਿਢਡ ਿਵੱਚ
ਿਰਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। 41 ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅੱਜ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ,
ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਦਨ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ
ਯੂਨਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਕੋਈ ਯੂਨਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ।

42 “ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਦਨ ਉੱਠ
ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਖਾਵੇਗੀ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੂਰ-
ਦੁਰਾਿਡਉਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਣ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਕੋਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ
(ਲੂਕਾ 11:24-26)

43 “ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਉਹ
ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਭਾਲਦਾ ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਦੀ
ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। 44 ਤਦ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਿਜੱਥੋਂ
ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਵਾਗਂਾ।’ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਘਰ ਪਰਤਦਾ
ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਸੁੰਨਾ, ਝਾਿੜਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
45 ਤਦ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੈੜੇ ਸੱਤ ਹੋਰ
ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਾਲ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਤਮੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ
ਜਾ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ।”

ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ
(ਮਰਕੁਸ 3:31-35; ਲੂਕਾ 8:19-21)

46 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ
ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 47 ਤਾ ਂਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ।”

48 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਨ ਮੇਰੇ
ਭਰਾ?” 49 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਿਵਖਾਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ ਇਹੀ
ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ। 50 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼
(ਮਰਕੁਸ 4:1-9; ਲੂਕਾ 8:4-8)

ਉਸੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਘਰੋ ਿਨਕਲ ਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। 2 ਜਦੋਂ
ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾ ਂਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ
ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। 3 ਿਫ਼ਰ

ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸਮਝਾਈਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਿਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਗਆ। 4 ਜਦੋਂ ਉਹ

ਬੀਜ, ਬੀਜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਕੁਝ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਵੱਲ ਿਡੱਗ ਪਏ, ਪੰਛੀ
ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਚੁਗ ਗਏ। 5 ਕੁਝ ਬੀਜ ਪੱਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਦ ਨਾ ਿਮਲੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਗੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚਿੜ੍ਹਹ੍ਹਆ, ਤਾ ਂਬੂਟੇ
ਸੜ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਰੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜੜ੍ਹਾ ਂਡੂੰਘੀਆ ਂਨਹੀਂ ਸਨ।
7 ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੀਜ ਕੰਿਡਆ ਂਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਏ, ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਵੱਧੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੌਿਦਆ ਂਨੂੰ ਦਬਾ ਿਲਆ। 8 ਕੁਝ ਬੀਜ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ

ਪਏ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਪੌਿਦਆ ਂਤੋਂ ਸੌ ਗੁਣਾ
ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਤੋਂ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਤੀਹ ਗੁਣਾ ਵੱਧ
ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 9 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸੁਣੋ।”

ਿਯਸੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਿਕਉਂ ਵਰਤਦਾ ਸੀ
(ਮਰਕੁਸ 4:10-12; ਲੂਕਾ 8:9-10)

10 ਤਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ
ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਕਉਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ?”

11 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾ ਂਦੀ ਸਮਝ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ
ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ
ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਾ ਂਿਵੱਚ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ
ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 14 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਹੋਇਆ:
‘ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਂਗੇ
ਪਰ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ।

ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋਂਗੇ
ਪਰ ਦੇਖੋਂਗੇ ਨਹੀਂ।

15 ਿਕਉਂਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਦਲ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆ ਂਹਨ,
ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖ ਸੱਕਣ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾ ਂਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣ ਸੱਕਣ।
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾ।ਂ’

ਯਸਾਯਾਹ 6:9-10
16 ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖੀਆ ਂਧੰਨ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਧੰਨ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। 17 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਵੇਖਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਵੇਖੀਆ ਂਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨਾ ਵੇਖੀਆ।ਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਨਣੀਆਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀਆ।ਂ

ਿਯਸੂ ਦੀ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਿਵਆਿਖਆ
(ਮਰਕੁਸ 4:13-20; ਲੂਕਾ 8:11-15)

18 “ਇਸ ਲਈ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਣੋ।
19 “ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ

ਨਹੀਂ। ਤਾ ਂਦੁਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ
ਹੋਇਆ ਪੁੱਟ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ
ਸੀ।

20 “ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਬੀਜ਼ ਪੱਥਰੀਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੱਟ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 21 ਪਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਡੂੰਿਘਆ ਂਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਇਸ ਨਾਲ
ਉਹ ਥੋੜਾ ਿਚਰ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਾਂ
ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੱਟ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

22 “ਿਜਹੜਾ ਬੀਜ ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਤੇ ਿਡੱਿਗਆ, ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵਰਗਾ
ਹੈ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਇਆ
ਜਾਲ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਧਣ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ਲ
ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।

23 “ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਬੀਜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਿਗਆ ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। ਕੋਈ ਸੌ ਗੁਣਾ, ਕੋਈ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੀਹ ਗੁਣਾ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।”

ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬਾਰੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ

24 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਦੇਕੇ ਆਿਖਆ, “ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ
ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਿਜਆ।

ਮੱਤੀ 12:38 686 ਮੱਤੀ 13:24
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25 ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸਦਾ ਵੈਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਕਣਕ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬੀਜਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 26 ਕਣਕ ਵੱਧੀ ਅਤੇ
ਕਣਕ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਵੀ ਵੱਧੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਵੱਧੀ। 27 ਫ਼ੇਰ
ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੋਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ‘ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇ? ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ?’

28 “ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ‘ਿਕਸੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’
“ਨੋਕਰਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ‘ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?’
29 “ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ‘ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟੋਂਗੇ ਤਾਂ

ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੋਂ। 30 ਇਸ ਲਈ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਰਲੇ-ਿਮਲੇ ਵੱਧਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਕਾਿਮਆ ਂਨੂੰ ਆਖਾਗਂਾ,
ਪਿਹਲਾ ਂਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ੂਕਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪੂਲਾ ਬੰਨ੍ਹੋ ।
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਿਵੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰੋ।’”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆ ਂਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਾ ਂਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 4:30-34; ਲੂਕਾ 13:18-21)

31 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਦੇਕੇ ਿਕਹਾ: “ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ
ਇੱਕ ਸਰ੍ਹ ੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬੀਜ ਿਦੱਤਾ। 32 ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਿਰਆ ਂਪੌਿਦਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ
ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਆਕੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਸ਼ਾਖਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ।”

33 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਿਦੱਤੀ, “ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਖਮੀਰ
ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਿਕੱਲੋ ਆਟੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਇਆ, ਅਤੇ
ਖਮੀਰ ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਉਫ਼ਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।”

34 ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਯਸੂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ
ਗਈਆ ਂਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ। 35 ਇਹ ਉਵੇਂ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ:
“ਮੈਂ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਉਚਾਰਾਗਂਾ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਗੁਪਤ

ਰਹੀਆ ਂਹਨ।”
ਜ਼ਬੂਰ 78:2

ਿਯਸੂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬਾਰੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ

36 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਆ ਿਗਆ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸ।”

37 ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਿਜਆ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 38 ਖੇਤ ਦੁਨੀਆ ਂਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਹਨ। ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀਆ ਂਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। 39 ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਿਜਸਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੀਿਜਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ
ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ।

40 “ਸੋ ਿਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਫ਼ੂਕੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸ ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। 41 ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਆਪਿਣਆ ਂਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾ
ਅਤੇ ਭੈੜੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਅਤੇ ਪਾਪੀਆ ਂਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਨ
ਲਈ ਘੱਲੇਗਾ। 42 ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਭਠੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ
ਲੋਕ ਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਪੀਸਣਗੇ। 43 ਤਦ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸੂਰਜ ਵਾਗਂ ਚਮਕਣਗੇ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਸੁਨਣ।

ਖਜ਼ਾਿਨਆ ਂਅਤੇ ਮੋਤੀਆ ਂਬਾਰੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ

44 “ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਖਜਾਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਲੁਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ
ਿਵੱਚ ਫ਼ੇਰ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ
ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ।

45 “ਫ਼ੇਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਚੰਗੇ ਮੋਤੀਆ ਂਨੂੰ
ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਸੀ। 46 ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਭਾਰੇ ਦਾਮ ਦਾ ਿਮਿਲਆ ਤਾ ਂਜਾਕੇ
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ-ਵੱਟਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਿਲਆ।

ਮੱਛੀ ਦੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ

47 “ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਝੀਲ ਿਵੱਚ
ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਲ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜੀਆ।ਂ
48 ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰ ਿਗਆ ਤਾ ਂਮਛੇਰੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਿਖੱਚਕੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ
ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਿਵੱਚ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਜ਼ੂਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ। 49 ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਤ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾ ਂਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 50 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ
ਭਠੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ
ਪੀਸਣੇ ਪੈਣਗੇ।”

51 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ?”

ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾ।ਂ”
52 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਿਜਸ

ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਵੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ
(ਮਰਕੁਸ 6:1-6; ਲੂਕਾ 4:16-30)

53 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾ ਂਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ। 54

ਿਯਸੂ ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਤਾ ਂਉਹ ਲੋਕ
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਸਨੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਿਗਆਨ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਤੀ ਿਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? 55 ਭਲਾ ਇਹ ਤਰੱਖਾਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ
ਇਸਦੀ ਮਾ ਂਮਿਰਯਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਈ ਯਾਕੂਬ, ਯੂਸੁਫ਼,
ਸ਼ਮਊਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? 56 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਭੈਣਾ ਂਭਲਾ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਕੱਥੋਂ ਿਮਿਲਆ?” 57 ਇਝੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਕਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਜਾਦਂਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਸਿਤਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ।” 58 ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਖਬਰ
(ਮਰਕੁਸ 6:14-29; ਲੂਕਾ 9:7-9)

ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਹੇਰੋਦੇਸ, ਗਲੀਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖਬਰ
ਸੁਣੀ। 2 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਕਰਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀ

ਉੱਿਠਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀਆ ਂਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਕੰਮ ਕਰ
ਰਹੀਆ ਂਹਨ।”

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ

3 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਅਤੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 4 ਉਸ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ
ਇਸ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਨੂੰ
ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।” 5 ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ
ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸਮਿਝਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

6 ਪਰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਜਨਮਿਦਨ ਤੇ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੀ ਧੀ, ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਮਿਹਮਾਨਾ ਂਵਾਸਤੇ ਨੱਚੀ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਉਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। 7 ਤਾ ਂਹੇਰੋਦੇਸ
ਨੇ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗੇ, ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। 8

ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ

ਮੱਤੀ 13:25 687 ਮੱਤੀ 14:8
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ਆਿਖਆ, “ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਥਾਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਿਸਰ ਿਦਉ।”

9 ਹੇਰੋਦੇਸ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ, ਪਰ ਆਪਣੀਆ ਂਸੌਹਾ ਂਦੇ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕਾਰਣ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ
ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਿਸਰ ਵੱਢਵਾ ਸੁੱਿਟਆ। 11 ਫ਼ੇਰ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਥਾਲ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਿਸਰ
ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। 12 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ
ਲੋਥ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਬਆ ਅਤੇ ਆਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਿਦੱਤੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 6:30-44; ਲੂਕਾ 9:10-17; ਯੂਹੰਨਾ 6:1-14)

13 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਇੱਕਲਾ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕੇ
ਇੱਕ ਇੱਕਾਤਂ ਥਾ ਂਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਲੋਕ ਨਗਰਾ ਂਤੋਂ ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ। 14 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਿਰਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਤਰਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰੋਗੀ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।

15 ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਕੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਉਜਾੜ ਥਾਂ
ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਵੇਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦਉ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਿਪੰਡਾ ਂਨੂੰ ਜਾ
ਸੱਕਣ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ।”

16 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੋ।”

17 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਏਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਦੋ
ਮੱਛੀਆ ਂਹਨ।”

18 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਰੋਟੀਆ ਂਤੇ ਮੱਛੀਆ ਂਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ।” 19

ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ
ਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆ ਂਲਈਆ:ਂ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀਆ ਂਵੰਿਡਆ ਂਅਤੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ
ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 20 ਸਭ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਬਚੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਦੇ
ਟਕੁਿੜਆ ਂਨਾਲ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਟੋਕਰੀਆ ਂਭਰੀਆ।ਂ 21 ਉੱਥੇ ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਿਮਲਾਉਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
(ਮਰਕੁਸ 6:45-52; ਯੂਹੰਨਾ 6:16-21)

22 ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਝੀਲ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨ।
23 ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇੱਕਲਾ
ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਸੀ। 24

ਬੇੜੀ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਲਿਹਰਾ ਂਦੇ ਕਾਰਣ ਬੇੜੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਿਵੱਚ ਸੀ। ਹਵਾ ਉਲਟੀ ਿਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ।

25 ਸਵੇਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਯਸੂ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਕੋਲ ਆਇਆ। 26 ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ
ਉੱਪਰ ਤੁਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਇਹ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੈ।” ਉਹ
ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਕ ਉੱਠੇ।

27 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਝੱਟ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਘਬਰਾਓ ਨਾ! ਇਹ ਮੈਂ ਹਾ,ਂ ਡਰੋ
ਨਾ।”

28 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ,
ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ।”

29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਤਰਸ, ਆ ਜਾ!”
ਤਦ ਬੇੜੀਉਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਤਰਸ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਿਯਸੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਿਰਆ। 30

ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਿਰਆ ਤਾ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਪਤਰਸ ਚੀਿਕਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ,
ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ!”

31 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ੱਕ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ?”

32 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ਗਏ ਤਾ ਂਪੌਣ ਥੰਮ ਗਈ। 33 ਫ਼ੇਰ, ਉਹ ਿਜਹੜੇ
ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ।”

ਿਯਸੂ ਕਈ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਮਰਕੁਸ 6:53-56)

34 ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘਕੇ ਗੰਨੇਸਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੇ। 35 ਜਦੋਂ
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਿਣਆ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆਂ
ਿਵੱਚ ਖਬਰ ਫ਼ੈਲਾ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ
ਿਲਆਦਂਾ। 36 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਚੋਲੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੋਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਛੋਿਹਆ, ਚੰਗੇ
ਹੋ ਗਏ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਰੀਤਾਂ
(ਮਰਕੁਸ 7:1-23)

ਤਦ ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀ ਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਿਕਹਾ। 2 “ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਸਾਡੇ
ਵਡੇਿਰਆ ਂਦੀ ਰੀਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ

ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੱਥ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ?”
3 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਿਕ, ‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਮਾਤਾ ਨੂੰ
ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਾਨੋ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।’ 5 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਦੇਵਾਗਂਾ। 6 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਿਵਅਰਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 7 ਹੇ ਕਪਟੀਓ; ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਠੀਕ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ:

8 ‘ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਦਲ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।

9 ਉਹ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਰੀਤਾ ਂਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ

ਹਨ।’”
ਯਸਾਯਾਹ 29:13

10 ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ! 11

ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ,
ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

12 ਤਦ ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ
ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।”

13 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਰੇਕ ਬੂਟਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੋ
ਜੜੋਂ ਪੁਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਉਹ
ਅੰਨ੍ਹੇ  ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਗੂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਮੀ ਦੂਸਰੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਦੀ
ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣਗੇ।”

15 ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅਰਥ
ਦੱਸੋ।”

16 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। 17 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ? 18 ਪਰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮੂੰਹੋਂ ਿਨਕਲਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਹ ਿਦਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲਾ ਂਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 19 ਿਕਉਂਿਕ
ਸਾਰੀਆ ਂਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ,ਂ ਿਜਵੇਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਿਵੱਚਾਰ, ਕਤਲ, ਬਦਕਾਰੀ, ਿਜਨਸੀ
ਗੁਨਾਹ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਭੰਡੀ ਕਰਨੀ, ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਦਲੋਂ ਹੀ
ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। 20 ਇਹੋ ਗੱਲਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ

ਮੱਤੀ 14:9 688 ਮੱਤੀ 15:20
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ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਿਬਨਾ ਹੱਥ ਧੋਇਆ ਂਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਉਂਦੀ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 7:24-30)

21 ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। 22 ਉਸ
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਆਈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ, “ਹੇ
ਪ੍ਰਭੂ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਭੂਤ ਦੇ ਸਾਏ ਨਾਲ
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।”

23 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਿਖਆ।
ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਐਰਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਿਕ
ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

24 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆ ਂਗੁਆਚੀਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਭੇਡਾ ਂਲਈ ਘੱਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ।”

25 ਪਰ ਉਹ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੋਲੀ, “ਪ੍ਰਭੂ
ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।”

26 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਬਾਲਕਾ ਂਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਿਤਆ ਂਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣੀ
ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

27 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ
ਿਡੱਗੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਖਾਦਂੇ ਹਨ।”

28 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਹੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ
ਚਾਹੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ।” ਇਉਂ ਉਸਦੀ ਧੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ

29 ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਕੇ ਗਲੀਲੀ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ
ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਹ ਿਗਆ।

30 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੰਗੜੀਆ,ਂ
ਅੰਿਨ੍ਹਆ,ਂ ਟੁੰਿਡਆ,ਂ ਗੂੰਿਗਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ। 31 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਟੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 8:1-10)

32 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ
ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੁੱਿਖਆਂ
ਿਵਦਾ ਕਰਾ,ਂ ਿਕਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।”

33 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਖਾਣ
ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਇਸ ਬੀਆਬਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਕੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ?ਂ”

34 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੀਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਹਨ?”
ਉਹ ਬੋਲੇ, “ਸੱਤ ਰੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਥੋੜੀਆ ਂਿਨੱਕੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਹਨ।”
35 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ। 36 ਤਦ ਉਸ ਨੇ

ਸੱਤ ਰੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਮੱਛੀਆ ਂਲਈਆ ਂਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀਆਂ
ਅਤੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ।ਂ 37 ਸਭ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਰੱਜਕੇ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸੱਤ ਟੋਕਰੀਆਂ
ਭਰੀਆ।ਂ 38 ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ
ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਸਨ। 39 ਿਫ਼ਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਗਦਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ।

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਲਆ
(ਮਰਕੁਸ 8:11-13; ਲੂਕਾ 12:54-56)

ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਕੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ
ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਿਵਖਾਓ।

2 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੌਸਮ ਿਕਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਸ਼ ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਵੇਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਲਾਲ
ਅਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਭ ਮੌਸਮ ਦੇ ਿਦਨ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ ਿਤਵੇਂ ਹੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ
ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਨਸ਼ਾਨਾ ਂਤੋਂ
ਅਨਜਾਣ ਹੋ। 4 ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਚਮਤਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਿਵਖਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ।” ਤਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ
(ਮਰਕੁਸ 8:14-21)

5 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਝੀਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਿਲਆਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। 6

ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਚੇਤ ਰਹੋ! ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ
ਸਦੂਕੀਆ ਂਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ।”

7 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਵੱਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਿਲਆਉਣੀ ਭੁੱਲ
ਗਏ ਹਾ?ਂ”

8 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਥੋੜੀ ਪਰਤੀਤ ਵਾਿਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ
ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? 9 ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆ ਂਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੁੱਖ ਿਮਟਾਈ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਿਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰੇ ਸਨ। 10 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਂਰੋਟੀਆ ਂਨਾਲ
ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੁੱਖ ਿਮਟਾਈ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਿਕ ਬਚੇ ਹੋਏ
ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰੇ ਸਨ? 11 ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ
ਸਦੂਕੀਆ ਂਦੇ ਖਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ।”

12 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਚੇਲੇ ਜਾਣ ਗਏ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਿਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ ਸਦੂਕੀਆ ਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ
(ਮਰਕੁਸ 8:27-30; ਲੂਕਾ 9:18-21)

13 ਕੈਸਰੀਆ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਕੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਲੋਕੀਂ ਿਕਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ?”

14 ਉਹ ਬੋਲੇ, “ਕੋਈ ਤਾ ਂਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਜਾ ਂਨਬੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ।”

15 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾ?ਂ”
16 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੋ, ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ

ਪੁੱਤਰ ਹੋ।”
17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਊਨ।

ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ। 18 ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈਂ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਸ ਚੱਟਾਨ ਉੱਪਰ ਬਨਾਵਾਗਂਾ। ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 19 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆ ਂਕੰੁਜੀਆ ਂਦੇਵਾਗਂਾ। ਜੋ ਿਨਆ ਂਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰੇਂਗਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਨਆ ਂਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਤੂੰ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।”

20 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ
ਕਿਹਣ ਿਕ ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ।

ਮੱਤੀ 15:21 689 ਮੱਤੀ 16:20
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ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ
(ਮਰਕੁਸ 8:31-9:1; ਲੂਕਾ 9:22-27)

21 ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ,ਂ
ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ,ਂ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ
ਪੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮਰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ
ਿਦਨ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ।

22 ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਲਜਾਕੇ ਿਝੜਕਣ ਲੱਗਾ, “ਪ੍ਰਭੂ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ
ਵਾਪਰੇ!”

23 ਿਯਸੂ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਚੱਿਲਆ
ਜਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਲਈ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੈਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੋਕ ਜਰੂਰੀ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ।”

24 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ‘ਨਾਹਂ’ ਆਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲੀਬ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 25 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। 26

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਜੱਤ ਲਵੇ, ਪਰ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗੁਆ ਲਵੇ? ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ। 27 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾ ਂਸਮੇਤ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ
ਉਸਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ। 28 ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਰਾਜ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣਗੇ।”

ਿਯਸੂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ
(ਮਰਕੁਸ 9:2-13; ਲੂਕਾ 9:28-36)

ਛੇਆ ਂਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਿਗਆ। 2

ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਯਸੂ ਬਦਲ ਿਗਆ। ਉਸਦਾ ਮੁਖ
ਸੂਰਜ ਵਾਗਂ ਚਮਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਨਣ ਵਰਗੇ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। 3

ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋ ਆਦਮੀ, ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ, ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

4 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ
ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਂ ਤਾ ਂਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਡੇਰੇ ਬਨਾਵਾ,ਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਮੂਸਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਯਾਹ ਲਈ।”

5 ਅਜੇ ਪਤਰਸ ਬੋਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਜੋਤਮਾਨ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ
ਛਾ ਂਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਿਹੰਦੀ ਆਈ ਿਕ, “ਇਹ
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ”

6 ਜਦੋਂ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾ ਂਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਉਹ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ
ਿਡੱਗ ਪਏ। 7 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉੱਠੋ
ਅਤੇ ਡਰੋ ਨਾ।” 8 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਚੁੱਕੀਆ ਂਤਾ ਂਉੱਥੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਦੇਿਖਆ।

9 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ, “ਜਦ ਤੀਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ ਉੱਠੇ,
ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ।”

10 ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਫ਼ੇਰ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਹ
ਿਕਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਆਉਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?”

11 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਉਹ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। 12 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਿਣਆ। ਅਤੇ ਜੋ
ਬਦੀ ਲੋਕ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖ ਦਾ

ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ।” 13 ਤਦ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਭਾਵ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਿਕ ਉਹੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਏਲੀਯਾਹ
ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਬਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 9:14-29; ਲੂਕਾ 9:37-43)

14 ਜਦ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਭੀੜ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾ ਂਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਕੇ ਬੋਿਲਆ, 15 ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ,
“ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਮਰਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 16 ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਿਲਆ ਂਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰ
ਸੱਕੇ।”

17 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ
ਢੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਗਂਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿਲਆਓ।” 18 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ
ਬੱਚੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਿਝੜਿਕਆ। ਭੂਤ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ।

19 ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇੱਕਲਾ ਸੀ ਚੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕ ਅਸੀਂ
ਭੂਤ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸੱਕੇ?

20 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਿਵੱਚ ਇਸ
ਲਈ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਰ੍ਹ ੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਹੋਂਗੇ, ‘ਇੱਥੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਉਸ ਥਾ ਂਚੱਲਾ ਜਾ’, ਤਾ ਂਉਹ
ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਨਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
21

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ
(ਮਰਕੁਸ 9:30-32; ਲੂਕਾ 9:43-45)

22 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 23 ਅਤੇ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ।” ਚੇਲੇ
ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਿਹਸੂਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼

24 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਦਰ
ਦਾ ਕਰ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੋ
ਡ੍ਰਾਖਮਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸੂਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ?”

25 ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ,ਂ ਿਯਸੂ ਮਸੂਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।”
ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਿਯਸੂ

ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸ਼ਮਊਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਿਕਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਕਰ ਅਤੇ ਮਸੂਲ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਜਾ ਂਦੂਸਿਰਆ ਂਤੋਂ?”

26 ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਉਹ ਹੋਰਾ ਂਤੋਂ ਮਸੂਲ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।”
ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। 27

ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਸੂਲੀਆ ਂਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਮਸੂਲ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਝੀਲ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜੋ। ਿਜਹੜੀ ਮੱਛੀ ਤੂੰ
ਪਿਹਲਾ ਂਫ਼ੜੇਂਗਾ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦ੍ਰਾਖਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ ਿਮਲੇਗਾ।
ਉਹ ਿਸੱਕਾ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮਸੂਲੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਮਸੂਲ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਕੌਣ ਮਹਾਨ ਹੈ
(ਮਰਕੁਸ 9:33-37; ਲੂਕਾ 9:46-48)

ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਸਵਰਗ ਦੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ?”

2 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਚੇਿਲਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ, 3 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਤੁਹਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਿਜਹੇ ਬਣ

ਮੱਤੀ 16:21 690 ਮੱਤੀ 18:3
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ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੋਂਗੇ। 4 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਗਂ ਿਨਮਰ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੋਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾ ਂਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।

5 “ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕਬੂਲਦਾ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਕਾਰਣਾ ਬਾਰੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
(ਮਰਕੁਸ 9:42-48; ਲੂਕਾ 17:1-2)

6 “ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਛੋਿਟਆ ਂਬੱਿਚਆ ਂਕੋਲੋਂ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ
ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਡੋਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਹਾਏ ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਪਾਪ
ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਹਾਏ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ
ਬਣਦਾ ਹੈ।

8 “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਾ ਂਪੈਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ, ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢੱਕੇ ਸੁੱਟ
ਿਦਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਾ ਂਪੈਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਇਸਤੋਂ
ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾ ਂਹੱਥਾ-ਂਪੈਰਾ ਂਸਮੇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਰਕਾ ਂਦੀ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਵੋਂ। 9 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ, ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ
ਸੁੱਟ ਿਦਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਣਾ ਹੋਕੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਇਸਤੋਂ ਿਕਤੇ
ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅੱਖਾ ਹੁੰਿਦਆ ਂਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਰਕਾ ਂਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤੇ ਜਾਵੋਂ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਗੁਆਚੀ ਭੇਡ ਬਾਰੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ
(ਲੂਕਾ 15:3-7)

10 “ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ! ਇਨ੍ਹਾ ਂਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ!
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਦੂਤ ਸਵਰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 11

12 “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸੌ ਭੇਡਾ ਂਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਕੀ ਉਹ 99 ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ
ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ? 13 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ
ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਆਦਮੀ 99 ਭੇਡਾ ਂਨਾਲੋਂ,
ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੁਆਚੀਆ ਂਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਇੱਕ ਭੇਡ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 14

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
(ਲੂਕਾ 17:3)

15 “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਿਵਹਾਰ ਕਰੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਜਾਕੇ ਸਮਝਾਓ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਬਨਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਂ। 16 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਤਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾ ਂਦੋ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾ ਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਵਾਪਰੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੋ ਜਾ ਂਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੱਕਣ। 17 ਜੇਕਰ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਿਦਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਮਸੂਲੀਆ ਮੰਨ ਲਵੋ।

18 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੋ ਵੀ ਿਨਆ ਂਤੁਸੀ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਕਰੋਂਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਨਆ ਂਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਮਾਫ਼ ਕਰੋਂਗੇ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 19 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਲਈ
ਮੰਨੋਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਂਗੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਦੋ ਜਾ ਂਿਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ
ਹਾ।ਂ”

ਿਖਮਾ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼

21 ਤਦ ਪਤਰਸ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ
ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਤਾ ਂਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਾ?ਂ ਕੀ
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਾਰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਾ?ਂ”

22 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਸੱਤ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤੱਤਰ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰੇ।

23 “ਸੋ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੋਕਰਾਂ
ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰ ਸਨ।
24 ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਕਰ ਨੂੰ,
ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਿਸੱਿਕਆ ਂਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਦਂਾ
ਿਗਆ। 25 ਪਰ ਨੋਕਰ, ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ, ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹੈ ਸਭ
ਵੇਿਚਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ ਭਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ।

26 “ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਕਰ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ‘ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਹਮ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਥੋਂ ਿਲਆ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਮੋੜ ਦੇਵਾਗਂਾ।’ 27 ਤਾ ਂਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾਕੇ ਉਸਦਾ ਕਰਜ ਮਾਫ਼ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

28 “ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਨੋਕਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਕਰ ਿਮਿਲਆ
ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਿਸੱਿਕਆ ਂਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਸੀ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੋਕਰ ਨੇ ਦੂਜੇ
ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਜਸਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ।

29 “ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨੋਕਰ ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੀ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ‘ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਦੇ
ਿਦਆਗਂਾ।’

30 “ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਚਹਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੋਕਰ ਨੂੰ
ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਤਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਿਚਰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 31 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਦੇ ਨੋਕਰਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਵੇਖੀ ਤਾ ਂਉਹ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ।

32 “ਤਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ‘ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ
ਨੋਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਕੰਨੇ ਧਨ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜਾ ਛੱਡਣ ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। 33 ਫ਼ੇਰ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੋਕਰ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਯਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।’ 34 ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਨੋਕਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ
ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜਾ ਚੁਕਤਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।

35 “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੇਰਾ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਨੋਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲੋਂ
ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਮੇਰਾ ਸੁਰਗੀ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

ਿਯਸੂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ
(ਮਰਕੁਸ 10:1-12)

ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਆਖ ਹਿਟਆ ਤਾ ਂਗਲੀਲ ਤੋਂ ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ। ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੀਆ ਂਹਦਾ ਂਿਵੱਚ
ਆ ਿਗਆ। 2 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ

ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।
3 ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਬੋਲੇ, “ਕੀ ਇਹ

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਕਾਰਣ ਲਈ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਿਕ ਆਿਦ
ਿਵੱਚ, ‘ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁਰੁਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਣਾਇਆ? 5 ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਹੋਣਗੇ।’ 6

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹਨ! ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋੜ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ।”

7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰ
ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”

ਮੱਤੀ 18:4 691 ਮੱਤੀ 19:7
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8 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਤ ਿਦਲੀ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਆਪਣੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਮੁਢੋਂ ਇਹ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। 9 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ,ਂ
ਉਹ ਿਵਭਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਿਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ
ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ।”

10 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਤਾ ਂਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।”

11 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦੇ। ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 12

ਇਸਦੇ ਿਭੰਨ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਿਕ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਿਵਆਹ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕੁਝ
ਮਰਦ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ
ਿਨਪੁੰਸੱਕ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੁਝ
ਆਦਮੀ ਿਵਆਹ ਦਾ ਿਖਆਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਿਤਆਗ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ
ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਿਵਆਹ ਕਰਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਸੁਆਗਤ
(ਮਰਕੁਸ 10:13-16; ਲੂਕਾ 18:15-17)

13 ਤਦ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਇਉਂ ਦੇਿਖਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਝੜਿਕਆ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆਏ ਸਨ। 14 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਬਿਚਆ ਂਨੂੰ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਿਦਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੋ ਿਕਉਂਿਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਿਜਿਹਆ ਂਦਾ ਹੀ ਹੈ।”
15 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਥਾ ਂਛੱਡ
ਿਦੱਤੀ।

ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
(ਮਰਕੁਸ 10:17-31; ਲੂਕਾ 18:18-30)

16 ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਿਕਹੜਾ
ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਂਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਮਲੇ?”

17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਬਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਿਕਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਿਸਰਫ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਤਾ,ਂ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।”

18 ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਕਹੜੇ ਹੁਕਮ?”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “‘ਇਹ, ਿਕ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ

ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਿਦਓ। 19 ਆਪਣੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ’ ਅਤੇ
‘ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਾਗਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰੋ।’”

20 ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਤਾ ਂਮੈਂ ਮੰਿਨਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੁਣ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ?”

21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜਾ ਜਾਕੇ
ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵੇਚ ਦੇ ਅਤੇ ਧਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਦੇ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਆਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ।”

22 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ,ਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ
ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ।

23 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਅਮੀਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। 24 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਅਮੀਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਨਾਲੋਂ ਊਠ
ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਰਾਹੀ ਲੰਘਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ।”

25 ਚੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਿਕ, “ਤਾ ਂਿਕਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ
ਸੱਕਦੀ ਹੈ?”

26 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਹ
ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ।”

27 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ
ਕੁਝ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਫ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ?”

28 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਜਦੋਂ ਨਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਮਾਮਈ
ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਿਸੰਘਾਸਨਾ ਂਤੇ ਬੈਠੋਂ ਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੋਂਗੇ। 29 ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ, ਭਾਈਆ,ਂ ਭੈਣਾ,ਂ ਮਾ-ਂਬਾਪ, ਬਾਲ-ਬੱਿਚਆ ਂਜਾ ਂਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਦੇ ਕਾਰਣ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਉਹ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫ਼ਲ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਵਾਰਸ ਬਣੇਗਾ। 30 ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੁਣ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ
ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਥਾ ਂਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾ ਂਹੈ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ
ਪਾਉਣਗੇ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾ ਂਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ

“ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾ ਂਇੱਕ ਿਜਮੀਦਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੜਕੇ ਹੀ
ਘਰੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮੇ
ਲਾਵੇ। 2 ਉਸ ਨੇ ਕਾਿਮਆ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਿਦਹਾੜੀ

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।
3 “ਨੌ ਕੁ ਵਜੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਿਗਆ ਤਾ ਂਕੁਝ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ

ਵੇਿਖਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। 4 ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ,
‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਗਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਹੱਕ ਬਣੇਗਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।’ 5 ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਚੱਲੇ ਗਏ।

“ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਕੁ ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਿਤੰਨ ਕੁ
ਵਜੇ। ਦੋਨੋਂ  ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਿਮਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਲਆਦਂਾ। 6 ਆਥਣ ਵੇਲੇ, ਪੰਜ ਕੁ ਵਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ
ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ?’

7 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ।’
“ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਕੰਮ ਕਰ

ਸੱਕਦੇ ਹੋ।’
8 “ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਿਮਆ ਂਦੇ ਮੁਖਿਤਆਰ ਨੂੰ

ਆਿਖਆ, ‘ਕਾਿਮਆ ਂਨੂੰ ਸੱਦ ਅਤੇ ਿਪੱਛਿਲਆ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਹਿਲਆ ਂਤੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਜੂਰੀ ਦੇ।’

9 “ਿਜਹੜੇ ਕਾਮੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਿਲਆਦਂੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਂੀ ਦਾ
ਿਸੱਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 10 ਿਫ਼ਰ ਿਜਹੜੇ ਕਾਮੇ ਪਿਹਲਾ ਂਿਲਆਦਂੇ ਗਏ ਸਨ ਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੂਿਜਆ ਂਕਾਿਮਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਹੀ ਿਮਿਲਆ। 11 ਪਰ ਉਹ
ਇਹ ਿਸੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਕੁੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। 12 ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ‘ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਘੰਟੇ ਲਈ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ
ਧੁੱਪੇ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ।’

13 “ਿਜਮੀਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਿਮੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 14 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜੂਰੀ ਲੈ ਤੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਂ
ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। 15 ਕੀ ਇਹ
ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਿਜਵੇਂ ਚਾਹਾ ਂਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ?ਂ ਜਾ ਂਤੈਨੂੰ
ਈਰਖਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਉਦਾਰ ਹਾ ਂਜੋ ਮਗਰੋਂ ਆਏ।’

16 “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਹੁਣ ਿਪੱਛਲਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਿਹਲਾ ਦਰਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੁਣ ਦਰਜਾ
ਪਿਹਲਾ ਹੈ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਦਰਜਾ ਿਪੱਛਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 10:32-34; ਲੂਕਾ 18:31-34)

17 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸਲਮ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਚੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਨ। ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਇੱਕਾਤਂ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ। 18 “ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜਾ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। 19 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-

ਮੱਤੀ 19:8 692 ਮੱਤੀ 20:19
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ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਿੜਆ ਂਨਾਲ ਕੁੱਟਣਗੇ
ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਬਾਦ, ਿਫਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ।”

ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ
(ਮਰਕੁਸ 10:35-45)

20 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਮਾ ਂਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਸਮੇਤ ਿਯਸੂ ਕੋਲ
ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ।

21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?”
ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ

ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ।”
22 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ

ਹੋ?ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਝੱਲਣੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਝੱਲ ਸੱਕਦੇ ਹਾ!ਂ”
23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਝੱਲਾਗਂਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ

ਝੱਲੋਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾ ਂਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਵਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲਈ
ਉਹ ਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।”

24 ਜਦੋਂ ਦਸਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਤੇ ਿਖਝ
ਗਏ। 25 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੋਲ ਸੱਦਕੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਹਾਕਮ ਦੂਿਜਆ ਂਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਗੂ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਇਸਤੇਮਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 26 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਵਾਗਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 27 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿਹਲਾ ਬਨਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ
ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹੋਵੇ। 28 ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਵਾਉਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਦੋ ਅੰਿਨ੍ਹਆ ਂਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 10:46-52; ਲੂਕਾ 18:35-43)

29 ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 30 ਦੋ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਮਨੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ
ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਲੰਿਘਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼
ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ।”

31 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ,
ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ।”

32 ਤਦ ਿਯਸੂ ਰੁਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ
ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਉਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

33 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾਂ
ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕੀਏ।”

34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਿਨ੍ਹਆ ਂਆਦਮੀਆ ਂਲਈ ਤਰਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਉਹ ਝੱਟ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ
ਤੁਰੇ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਖਲਾ
(ਮਰਕੁਸ 11:1-11; ਲੂਕਾ 19:28-38; ਯੂਹੰਨਾ 12:12-19)

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ, ਬੈਤਫ਼ਗਾ ਕੋਲ, ਰੁਕੇ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ। 2 ਅਤੇ ਆਿਖਆ,

“ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਸਾਰ
ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਪਾਵੋਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ
ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੋ। 3 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ

ਆਖਣਾ, ‘ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗਿਧਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਵਾਿਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।’”

4 ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ:
5 “ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ,
‘ਿਕ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ,

ਉਹ ਿਨਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਗਧੀ ਉੱਤੇ,
ਹਾ ਂਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉੱਤੇ ਬੈਠਕੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।’”

ਜਕਰਯਾਹ 9:9
6 ਤਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਜਾਕੇ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 7

ਉਹ ਗਧੀ ਨੂੰ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਿਗਆ। 8 ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਿਵਛਾ ਿਦੱਤੇ। ਕਈਆ ਂਨੇ ਿਬਰਛਾਂ
ਦੀ ਟਿਹਣੀਆ ਂਵਢੱਕੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਵਛਾ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 9 ਭੀੜ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਤੇ ਿਪੱਛੇ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੀ,
“ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸਤਿਤ
‘ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ!’

ਜਬੂਰ 118:25-26
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸਤਿਤ!”

10 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਚ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ?”

11 ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਿਯਸੂ ਹੈ, ਗਲੀਲ ਦੇ
ਕਸਬੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 11:15-19; ਲੂਕਾ 19:45-48; ਯੂਹੰਨਾ 2:13-22)

12 ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਿਗਆ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾ ਂਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਰਾਫ਼ਾਂ
ਦੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਘੁੱਗੀਆ ਂਵੇਚਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀਆ ਂਮੇਜ਼ਾ ਂਉਲਟਾ ਸੁੱਟੀਆ।ਂ 13

“ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ‘ਿਕ ਮੇਰਾ
ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ’ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੋਰਾ ਦੇ ਲੁਕਣ ਦੀ
ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।’”

14 ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਅਤੇ ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਿਯਸੂ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 15 ਜਦੋਂ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ
ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਚਰਜ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ “ਦਾਊਦ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸਤਿਤ” ਆਖਦੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਹ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ।

16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਖ
ਰਹੇ ਹਨ?”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ, ‘ਤੁਸੀਂ
ਬੱਿਚਆ ਂਅਤੇ ਜੁਆਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨੀ ਿਸੱਖਾਈ?’”

17 ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਤ
ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬੈਤਅਨੀਆ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਖਾਈ
(ਮਰਕੁਸ 11:12-14, 20-24)

18 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦ ਿਯਸੂ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ
ਲੱਗੀ। 19 ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਿਬਰਛ ਵੇਖਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਗਆ ਪਰ
ਿਸਵਾਇ ਪੱਿਤਆ ਂਦੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਿਭਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਬਰਛ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ “ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ਲ ਨਾ ਲੱਗਣ।” ਤੁਰੰਤ ਹੀ
ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਿਗਆ।

20 ਚੇਲੇ ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਇਨੰੀਂ
ਛੇਤੀ ਿਕਵੇਂ ਕੁਮਲਾ ਿਗਆ?”

21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੀ
ਕਰੋਂਗੇ ਜੋ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਿਬਰਛ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਿਡੱਗ ਤਾ ਂਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਜੇਕਰ
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ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤਾ ਂਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੋਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ
(ਮਰਕੁਸ 11:27-33; ਲੂਕਾ 20:1-8)

23 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਏ
ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ “ਇਹ ਸਭ ਤੂੰ ਿਕਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ
ਅਿਧਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਿਕਸਨੇ ਿਦੱਤਾ?”

24 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾ।ਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਿਕਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ
ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 25 ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਵੱਲੋਂ?”

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵੱਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ “ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀ” ਤਾ ਂਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਿਕਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? 26 ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ, ‘ਇਹ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਸੀ’,
ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਭ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਨਬੀ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ।”

27 ਸੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ।”

ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤਾ ਂਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਇਹ ਸਭ
ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਿਕਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

ਿਯਸੂ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਸੁਨਾਉਂਦਾ

28 “ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਬੋਿਲਆ, ‘ਪੁੱਤਰ, ਜਾ! ਅੱਜ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ
ਕੰਮ ਕਰ।’

29 “ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ‘ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂਾ’, ਪੁੱਤਰ ਬਾਦ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਿਲਆ ਅਤੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

30 “ਫ਼ੇਰ ਿਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ‘ਹਾ ਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਗਂਾ।’ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਿਗਆ।

31 “ਸੋ ਦੋਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸਨੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ?”
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਪਿਹਲੇ ਨੇ।”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮਸੂਲੀਏ ਅਤੇ

ਕੰਜਰੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 32

ਿਕਉਂਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਿਸੱਖਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਮਸੂਲੀਆ ਂਅਤੇ ਕੰਜਰੀਆ ਂਨੇ ਉਸਦੀ
ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਿਪੱਛੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ
(ਮਰਕੁਸ 12:1-12; ਲੂਕਾ 20:9-19)

33 “ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਸੁਣੋ: ਇੱਕ ਿਜ਼ਮੀਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰਾਂ
ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵਾੜ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਸ
ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੁਬੱਚਾ ਕੱਿਢਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ
ਉਸਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸਾਨਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਖੁਦ ਪਰਦੇਸ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
34 ਜਦੋਂ ਫ਼ਲਾ ਂਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਕਰ ਿਕਸਾਨਾ ਂਦੇ ਕੋਲ
ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੇ।

35 “ਪਰ ਿਕਸਾਨਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਿਟਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੋਕਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 36 ਫ਼ੇਰ ਮਾਲਕ ਨੇ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੋਕਰ ਿਕਸਾਨਾ ਂਕੋਲ ਭੇਜੇ ਪਰ ਿਕਸਾਨਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਕੀਤਾ। 37 ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ‘ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ।’

38 “ਪਰ ਜਦੋਂ ਿਕਸਾਨਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਸੋਿਚਆ, ‘ਵਾਰਸ ਇਹੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰਸੇ ਤੇ

ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ।’ 39 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

40 “ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਸਾਨਾ ਂਨਾਲ ਕੀ
ਕਰੇਗਾ?”

41 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਾਇੱਕ
ਮੌਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਹੋਰਨਾ ਂਿਕਸਾਨਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਿਹੱਸਾ ਦੇਣਗੇ।”

42 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਪਿੜ੍ਹਆ:
‘ਿਜਹੜਾ ਪੱਥਰ ਰਾਜਾ ਂਦੁਆਰਾ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।

ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਚੰਭਾ ਹੈ।’

ਜ਼ਬੂਰ 118:22-23
43 “ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ

ਖੋਿਹਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 44 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ
ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੱਥਰ ਿਕਸੇ ਉੱਪਰ
ਿਡੱਗੇਗਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

45 ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਖੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਸੁਣੇ,
ਤਾ ਂਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 46 ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ
ਡਰਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਬੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।

ਿਵਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਿਨਉਂਤੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ
(ਲੂਕਾ 14:15-24)

ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਾ ਂਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ: 2 “ਸਵਰਗ ਦਾ
ਰਾਜ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਵਆਹ
ਦੀ ਦਾਵਤ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਈ। 3 ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਕਰਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਸੱਦਾ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਵਤ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੋਕਰਾ ਂਹੱਥ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ
ਦਾਵਤ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

4 “ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨੋਕਰਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ,
‘ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਿਦਆ; ਦਾਵਤ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਬਲਦਾ ਂਅਤੇ ਮੋਟੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਵੱਿਢਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਹੈ
ਿਵਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਲਈ ਆਓ।’

5 “ਸੇਵਕ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹ ਆਏ” ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਣਜ ਨੂੰ। 6 ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੋਕਰਾ ਂਨੂੰ
ਫ਼ਿੜਆ, ਕੁਿਟਆ ਅਤੇ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 7 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ
ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਾਤਲਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਸਾੜਨ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ।

8 “ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਕਰਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਦਾਵਤ ਤਾਂ
ਿਤਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਦਾਵਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ
ਕਾਿਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। 9 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾਿਹਆ ਂਤੇ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਮਲੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿਨਉਂਤਾ
ਿਦਉ।’ 10 ਤਾ ਂਨੋਕਰ ਬਾਹਰ ਚੁਰਾਿਹਆ ਂਤੇ ਗਏ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭ ਸੱਕੇ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਤਾ ਂਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਹਮਾਨਾ ਂਨਾਲ
ਭਰ ਗਈ।

11 “ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਹਮਾਨਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸਨੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। 12

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਭਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਿਵਆਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਏ ਬਗੈਰ
ਅੰਦਰ ਿਕਵੇਂ ਆਇਆ?’ ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਿਕਹਾ। 13 ਤਾਂ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਨੋਕਰਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ
ਹਨੇਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਉ। ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਦੰਦ ਕਰੀਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।’

ਮੱਤੀ 21:23 694 ਮੱਤੀ 22:13
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14 “ਹਾ,ਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ
ਹਨ।”

ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
(ਮਰਕੁਸ 12:13-17; ਲੂਕਾ 20:20-26)

15 ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਫ਼ਰੀਸੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਂਰਾਹੀਂ
ਫ਼ਸਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਹੇਰੋਦੀਆਂ
ਨਾਮੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਤੋਂ
ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ
ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? 17 ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਮਸੂਲ
ਦੇਣਾ ਿਨਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ?”

18 ਪਰ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇਰਾਿਦਆ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
19 ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਓ।” ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਦਂੀ
ਦਾ ਿਸੱਕਾ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ। 20 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਉੱਪਰ
ਇਹ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਿਕਸਦੀ ਹੈ?”

21 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਕੈਸਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕੈਸਰ ਦਾ ਨਾਂ
ਹੈ।”

ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਕੈਸਰ ਦੀਆਂ
ਹਨ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਿਦਉ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਹਨ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਦਉ।”

22 ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ।

ਕੁਝ ਸਦੂਕੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਚਾਲ ਚੱਲੀ
(ਮਰਕੁਸ 12:18-27; ਲੂਕਾ 20:27-40)

23 ਉਸੇ ਿਦਨ, ਕੁਝ ਸਦੂਕੀ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਕੇ ਉਸਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ, 24 ਿਕ
“ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਆਹੁਤਾ ਮਰਦ ਬੇਉਲਾਦ ਮਰ
ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਭਰਾ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਵਾਿਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 25 ਸਾਡੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨ। ਪਿਹਲੇ ਨੇ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਰ ਿਗਆ। ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਉਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਿਵਧਵਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰਵਾ ਿਲਆ। 26 ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ
ਵਾਪਿਰਆ। 27 ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। 28 ਇਸ ਲਈ,
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ, ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ
ਿਕਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?”

29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਿਵੱਚ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਕੀ ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 30 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਨਗੇ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਦੂਤਾਂ
ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ। 31 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਦੇ
ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। 32 ‘ਿਕ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ।’ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆ ਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਦਾ ਹੈ।”

33 ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ।

ਿਕਹੜਾ ਨੇਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
(ਮਰਕੁਸ 12:28-34; ਲੂਕਾ 10:25-28)

34 ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਦੂਕੀਆ ਂਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਇੱਕ ਥਾ ਂਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 35 ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ
ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ, 36

ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?”
37 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ

ਿਦਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ। 38 ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। 39 ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਿਹਲੇ ਿਜੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ: ‘ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ
ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। 40

ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਹੁਕਮਾ ਂਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਲਖਤਾ ਂਿਟਕੇ ਹੋਏ
ਹਨ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ
(ਮਰਕੁਸ 12:35-37; ਲੂਕਾ 20:41-44)

41 ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ।
42 “ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਿਕ ਉਹ ਿਕਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ?”

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।”
43 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਦਾਊਦ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ

ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭੂ’ ਿਕਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ,
44 ‘ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਦ
ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠ ਨਾ ਕਰ ਿਦਆ।ਂ’

ਜ਼ਬੂਰ 110:1
45 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦਾਊਦ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭੂ’, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਸਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?”

46 ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਰੀਸੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸੱਿਕਆ। ਉਸ ਿਦਨ
ਤੋਂ ਬਾਦ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆ ਂਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕੀਤੀ
(ਮਰਕੁਸ 12:38-40; ਲੂਕਾ 11:37-52; 20:45-47)

ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, 2 ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੂੰ, ਮੂਸਾ ਦੀ
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ।

3 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੋ ਉਹ ਕਿਹਣ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 4 ਉਹ ਸਖਤ ਨੇਮ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

5 “ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੰਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਵਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਖਾਸ ਬਸਿਤਆ ਂਨੂੰ ਪੋਥੀਆ ਂਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ
ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰਾ ਂਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ। 6 ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ
ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾਵਤਾ ਂਿਵੱਚ ਉੱਚੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਦੇ ਲੋਭੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਿਮੱਲਣ ਦੇ ਬੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। 7 ਬਜ਼ਾਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਂਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ
ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

8 “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਗੁਰੂ, ਨਾ ਕਹਾਉਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਭਰਾ-ਭਰਾ ਹੋ। 9 ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ ਨਾ ਆਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ। 10 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾ ਂਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇੱਕੋ ਭਾਵ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। 11 ਿਜਹੜਾ
ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਵੱਡਾ ਹੈ। 12 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਦੀਨ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਿਵੱਚੋਂ ਨੀਵਾ ਂਜਾਣੇਗਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।

13 “ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀ ਹੋ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅੜਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ ਜੋ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” 14

15 “ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀ
ਹੋ! ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ

ਮੱਤੀ 22:14 695 ਮੱਤੀ 23:15
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ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋ,
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨੇੰ
ਬੁਰੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਿਵੱਚ ਜਾਵੋਂਗੇ।

16 “ਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਰਾਹ ਨੁਮਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ! ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ‘ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਵੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਵੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਸੌਂਹ ਬੱਧ ਹੈ।’ 17 ਮੂਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਹੋ! ਿਕਹੜਾ
ਵੱਡਾ ਹੈ? ਸੋਨਾ ਜਾ ਂਮੰਦਰ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।

18 “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹੈ,
ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੀ ਸੌਹ ਖਾਦਂਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਉਹ ਸੌਂਹ ਬੱਧ ਹੈ।’ 19 ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਹੋ! ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ: ਭੇਟ, ਜਾਂ
ਜਗਵੇਦੀ, ਜੋ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? 20 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰਲੀਆ ਂਸਭ ਵਸਤਾਂ
ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹੈ। 21 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਮੰਦਰ ਦੀ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 22 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੀ
ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਸੌਂਹ ਖਾਦਂਾ ਹੈ।

23 “ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀ ਹੋ!
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ, ਸੌਂਫ਼ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਦਸੌਂਧ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵੱਧ
ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਣ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਿਨਆ,ਂ
ਦਇਆ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅਸੂਲਾ ਂਦੀ
ਅਣਗਿਹਲੀ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੋ। 24 ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਗੂ
ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜੋ ਮਛਰ-ਮਖੀ ਤਾ ਂਪੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਊਠ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਜਾਦਂੇ
ਹਨ।

25 “ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀਆ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾ ਂਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ
ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ
ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।
26 ਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਫ਼ਰੀਸੀਓ! ਪਿਹਲਾ ਂਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ।

27 “ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ! ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀ ਕੀਤੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੀਆ ਂਿਦਸਦੀਆ ਂਹਨ
ਪਰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਹੱਡੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਧੋਤੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ
ਭਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ।” 28 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਵਾਗਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟਤਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ।

29 “ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਓ! ਤੁਸੀਂ ਕਪਟੀ ਹੋ।
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆ ਂਲਈ ਕਬਰਾ ਂਬਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆਂ
ਕਬਰਾ ਂਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 30 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੇ ਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ।’ 31 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਹੱਿਤਆ ਕੀਤੀ। 32

ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆ ਂਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰੋਂਗੇ।

33 “ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਹੋ! ਹੇ ਸਪਾ ਂਦੇ ਬਿਚਓ! ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆ◌ਂੇ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ
ਬਚੋਂਗੇ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ? 34 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਬੀਆ,ਂ
ਿਗਆਨੀਆ ਂਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹਾ!ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੋਂਗੇ; ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਿਦਉਂਗੇ,
ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ-ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋੜੇ ਮਾਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ-
ਸ਼ਿਹਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੋਂਗੇ।

35 “ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਬਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਬਕਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਮੰਦਰ ਅਤੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। 36 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ
ਇਹ ਸਭ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਉਪਰ ਆਵੇਗਾ।

ਿਯਸੂ ਵੱਲੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ
(ਲੂਕਾ 13:34-35)

37 “ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈਂ ਜੋ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਕਤਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ

ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ
ਿਜਵੇਂ ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਚੂਿਚਆ ਂਨੂੰ ਖੰਭਾ ਂਦੇ ਹੇਠਾ ਂਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਉਂ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। 38 ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਿਬਲਕੁਲ ਸਖਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 39

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਿਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਂਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਦ
ਸਭ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਣਗੇ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਮੰਦਰ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ
(ਮਰਕੁਸ 13:1-31; ਲੂਕਾ 21:5-33)

ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾ ਂਤੇ ਮੰਦਰ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਆਏ।
2 ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ

ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ
ਦਾ ਹਰ ਪੱਥਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਿਡੱਗੇਗਾ।”

3 ਬਾਦ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਇੱਕਾਤਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਦੋਂ
ਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਜੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ?ֹ”

4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਿਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਣਾ। 5

ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ, ‘ਮੈਂ ਮਸੀਹਾ ਹਾ।ਂ’ ਤੇ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ। 6 ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਲੜਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੜਾਈਆ ਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ
ਅਫ਼ਵਾਹਾ ਂਸੁਣੋਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ
ਵਾਪਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। 7 ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੂਜੀ
ਕੌਮ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੂਜੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ
ਅਕਾਲ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। 8 ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਔਰਤ ਦੀ ਗਰਭ
ਅਵਸਥਾ ਦੀਆ ਂਪੀੜਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

9 “ਿਫ਼ਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਹੱਥੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫ਼ੜਾ
ਦੇਣਗੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ
ਲਈ ਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। 10 ਉਸ
ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਉੱਠ ਖੜੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾ ਂਪਾਲ
ਬੈਠਣਾਗੇ। 11 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗਲਤ
ਰਾਹ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। 12 ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਂਦਾ ਿਪਆਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਅੰਤ ਤੀਕ
ਸਹੇਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਇਹ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ।

15 “ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸ ਿਘਨਾਉਣੀ ਿਦਲ ਕੰਬਾਊ ਵਸਤ ਬਾਰੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ ‘ਿਜਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।’ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿਭਆਨਕ ਵਸਤ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖੜੀ ਵੇਖੋਂਗੇ।” (ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਪਿੜ੍ਹਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।) 16 “ਉਸ ਵਕਤ
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆ ਂਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣ। 17 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਉਸ ਵਕਤ ਿਬਨਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਕੀਿਤਆ ਂਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਾ ਂਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 18 ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

19 “ਇਹ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਗਰਭਵਤੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਜਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਹੋਣਗੇ। 20 ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜ ਸਰਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾ ਂਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
21 ਿਕਉਂਿਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਿਜਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਆਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ
ਵਾਪਰੇਗੀ।

22 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਦੇ ਿਦਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਕੋਈ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ

ਮੱਤੀ 23:16 696 ਮੱਤੀ 24:22
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾ ਂਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ।

23 “ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ
ਕਹੇ ਿਕ ਵੇਖੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। 24

ਿਕਉਂਿਕ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਚਰਜ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕਰਾਮਾਤਾ ਂਿਵਖਾਉਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਵੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਸੱਕਣ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾ,ਂ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ
ਤਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। 25

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
26 “ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਣ ਿਕ ਮਸੀਹ ਥਲਾ ਂਿਵੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕਹੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਿਰਓ। 27 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਬਜਲੀ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਿਦਉਂ
ਚਮਕਾ ਮਾਰਕੇ ਲਿਹੰਦੇ ਤੀਕਰ ਿਦਸਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ
ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਗਰਝਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਹੁੰਿਦਆ ਂਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਭ ਲਈ
ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

29 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਦੀਆ ਂਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ, ਇਹ ਵਾਪਰੇਗਾ:
‘ਝੱਟ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਚੰਨ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ

ਤਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆ ਂਿਹਲਾਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ’
30 “ਉਸ ਵਕਤ, ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ, ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ

ਲਈ, ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਫ਼ਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੀਕਣਗੇ।
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾ ਂਤੇ
ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। 31 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ
ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਨਗੇ।

32 “ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਿਸੱਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦ੍ਰੱਖਤ ਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਨਰਮ ਅਤੇ ਹਰੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਪੱਤੇ ਫ਼ੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।
33 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਦੀਆ ਂਵੇਖੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ
ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। 34 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ
ਹਾ।ਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਉਦੋਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਿਜਉਂਦੀ
ਹੋਵੇਗੀ। 35 ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ
ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਮਾ ਂਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ
(ਮਰਕੁਸ 13:32-37; ਲੂਕਾ 17:26-30, 34-36)

36 “ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ
ਦੂਤ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸਰਫ਼ ਿਪਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

37 “ਿਜਵੇਂ ਨੂਹ ਦਾ ਸਮਾ ਂਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ
ਹੋਵੇਗਾ। 38 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੀ ਰਹੇ
ਸਨ, ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਿਵਆਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਨੂਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ
ਚਿੜ੍ਹਹ੍ਹਆ ਸੀ। 39 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

“ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 40 ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਖੇਤ
ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 41 ਦੋ ਔਰਤਾ ਂਚੱਕੀ ਪੀਹ ਰਹੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਇੱਕ ਲੈ
ਿਲੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।

42 “ਸੋ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਕਹੜੇ ਿਦਨ
ਆਵੇਗਾ। 43 ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਚੋਰ ਿਕਸ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਰਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 44 ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਿਤਆਰ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਉਸ
ਘੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਗੇ ਨੋਕਰ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨੋਕਰ
(ਲੂਕਾ 12:41-48)

45 “ਿਗਆਨੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਨੋਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੋਰਨਾ ਂਸਾਰੇ ਨੋਕਰਾ ਂਉੱਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ
ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ? 46 ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨੋਕਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਨੋਕਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 47 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੋਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।

48 “ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਨੋਕਰ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੋਚੇ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ
ਛੇਤੀ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ? 49 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੋਕਰਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਂਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲੱਗ
ਪਵੇਗਾ। 50 ਤਾ ਂਉਸ ਨੋਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਚਾਨਕ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 51

ਿਫ਼ਰ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਪਟੀਆ ਂਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ,
ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਚੀਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਦਸ ਕੁਆਰੀਆ ਂਬਾਰੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ

“ਉਸ ਵਕਤ, ਸੁਰਗੀ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਸ ਕੁਆਰੀਆ ਂਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਮਸ਼ਾਲਾ ਂਲਈਆ ਂਅਤੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਗਈਆ।ਂ 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਤਾ ਂਮੂਰਖ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ

ਪੰਜ ਿਸਆਣੀਆ।ਂ 3 ਪੰਜ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆ ਂਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਲਾ ਂਤਾ ਂਲੈ ਕੇ
ਆਈਆ ਂਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਗਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆ,ਂ ਤਾਂ
ਜੋ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਦੀ ਰਹੇ। 4 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜ ਿਸਆਣੀਆ ਂਕੁਆਰੀਆਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਮਸ਼ਾਲਾ ਂਨਾਲ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਭਾਡਂਾ ਵੀ ਿਲਆਈਆ।ਂ 5 ਿਕਉਂਿਕ ਲਾੜਾ
ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਇਆ, ਸਭ ਕੁਆਰੀਆ ਂਥੱਕ ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਸੌਂ ਗਈਆ।ਂ

6 “ਅਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘ਲਾੜਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਓ!’

7 “ਤਦ ਸਾਰੀਆ ਂਕੁਆਰੀਆ ਂਉੱਠੀਆ,ਂ ਆਪਣੀਆ ਂਮਸ਼ਾਲਾ ਂਿਤਆਰ
ਕੀਤੀਆ।ਂ 8 ਪਰ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆ ਂਨੇ ਿਸਆਣੀਆ ਂਕੁਆਰੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
‘ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਮਸ਼ਾਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਜੋ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ
ਲਗਭੱਗ ਮੁੱਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਂਮਸ਼ਾਲਾ ਂਬੁਝ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।’

9 “ਿਸਆਣੀਆ ਂਕੁਆਰੀਆ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ‘ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਤੇਲ ਵੇਚਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਵੋ।’

10 “ਇਉਂ ਪੰਜ ਮੂਰਖ ਕੁਆਰੀਆ ਂਤੇਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀਆ ਂਗਈਆ,ਂ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਚਲੀਆ ਂਗਈਆ ਂਤਾ ਂਿਪੱਛੋਂ ਲਾੜਾ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਕੁਆਰੀਆਂ
ਿਤਆਰ ਸਨ ਉਹ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ
ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ।

11 “ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੂਜੀਆ ਂਕੁਆਰੀਆ ਂਵੀ ਪਰਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ,
‘ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਸੱਕੀਏ!’

12 “ਪਰ ਲਾੜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ।’

13 “ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਤਆਰ ਰਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਸ ਪਲ ਜਾ ਂਿਕਸ ਿਦਨ ਆਵੇਗਾ।

ਿਤੰਨ ਨੋਕਰਾ ਂਬਾਰੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ
(ਲੂਕਾ 19:11-27)

14 “ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਿਵਦਾ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਕਰਾ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤੀ। 15 ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਨੋਕਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨੋਕਰ
ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਪੰਜ ਤੋੜੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਿਦੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 16 ਿਜਸ ਨੋਕਰ ਨੇ ਧਨ ਦੇ
ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਝੱਟ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਧਨ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਧਨ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਤੋੜੇ ਕਮਾ ਲਏ। 17 ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦੋ ਤੋੜੇ ਿਮਲੇ ਸਨ
ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਧਨ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਤੋੜੇ ਕਮਾ ਲਏ। 18 ਪਰ ਿਜਸ

ਮੱਤੀ 24:23 697 ਮੱਤੀ 25:18



26

ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਤੋੜਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਟੋਆ
ਪੁਿਟਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਨ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ।

19 “ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੋਕਰਾ ਂਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਿਪਸ ਪਰਿਤਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। 20 ਿਜਸ ਨੋਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਿਦੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੰਜ ਤੋਿੜਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੰਜ ਤੋੜੇ
ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ। ਨੋਕਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਪੰਜ ਤੋੜੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।
ਆਹ ਧਨ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਤੋੜੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹਨ।’

21 “ਮਾਲਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ‘ਬਹੁਤ ਵੱਧੀਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨੋਕਰ ਹੈ
ਿਜਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਵਰਿਤਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਖਿਤਆਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ।’

22 “ਿਫ਼ਰ, ਉਹ ਨੋਕਰ ਆਇਆ ਿਜਸਨੇ ਧਨ ਦੇ ਦੋ ਤੋੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤੋੜੇ
ਰੱਖਵਾਲੀ ਲਈ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ।’

23 “ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਬਹੁਤ ਵੱਧੀਆ! ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਨੋਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਧਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਵੱਡੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀਆ ਂਦੇਵਾਗਂਾ। ਤੂੰ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਾਝਂੀ ਕਰ।’

24 “ਿਜਸ ਨੋਕਰ ਨੇ ਧਨ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਤੋੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ‘ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਖਤ
ਿਦਲ ਆਦਮੀ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੀਿਜਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਖਲਾਿਰਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।’ 25 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਰਦਾ
ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲਕੋ ਿਦੱਤਾ। ਆਹ ਿਰਹਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਧਨ ਦਾ ਤੋੜਾ।

26 “ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਨੋਕਰ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਬੀਿਜਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ
ਿਖਲਾਿਰਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 27 ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੇਰਾ ਧਨ ਸਰਾਫ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਤਾ ਂਜੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜਦਾ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਨ
ਨਾਲ ਿਬਆਜ ਿਮਲਦਾ।

28 “ਤਾ ਂਮਾਲਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੋਕਰਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਧਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਝੋਲਾ
ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਿਜਸ ਕੋਲ ਦਸ ਝੋਲੇ ਹਨ। 29 ਿਕਉਂਿਕ
ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਸ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾ ਂਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ।’
30 ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਉਸ ਿਨਕੰਮੇ ਨੋਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਿਦਓ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਚੀਕਦੇ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਪੀਸਦੇ
ਹਨ।’

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਿਰਆ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ

31 “ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾ ਂਨਾਲ
ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਮਿਹਮਾਮਈ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ
ਿਵਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 32 ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡੇਗਾ। ਇਹ ਇਝੰ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਆਜੜੀ ਭੇਡਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬੱਕਰੀਆ ਂਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ। 33 ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇਗਾ।

34 “ਫ਼ੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ
ਆਖੇਗਾ, ‘ਆਓ! ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ। ਆਓ
ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਿਜਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਤਾ ਂਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
35 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਪਆਸਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਅਤੇ ਇੱਕਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਨਓਤਾ ਿਦੱਤਾ। 36 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਸਤਰ-ਹੀਣ
ਸਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਹਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਿਦੱਤੇ। ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਸੀ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਬਰ
ਿਲੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ।’

37 “ਤਦ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ‘ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਂਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਸਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ? 38 ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗਾਿਨਆ ਂਵਾਗਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਨਉਤਾ ਿਦੱਤਾ, ਜਾ ਂਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਨ ਕੱਪਿੜਉਂ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਿਦੱਤੇ? 39 ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਮਾਰ ਜਾ ਂਕੈਦ ਿਵੱਚ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ?’

40 “ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਤੁਛ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ।’

41 “ਫ਼ੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੇਗਾ, ‘ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ
ਚੱਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਸ ਸਦੀਵੀ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ
ਜਾਓ, ਿਜਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾ ਂਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 42

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੁਆਇਆ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। 43 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕਲਾ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਨਉਤਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਵਸਤਰ-ਹੀਣ ਸਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ
ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ।’

44 “ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ: ‘ਪ੍ਰਭੂ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਜਾ ਂਿਪਆਸਾ
ਇੱਕ ਬਗਾਨੇ ਵਾਗਂ ਜਾ ਂਿਬਨ ਕੱਪਿੜਉਂ, ਜਾ ਂਿਬਮਾਰ ਜਾ ਂਕੈਦ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’

45 “ਫ਼ੇਰ ਰਾਜਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਤੁਛ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਂ।’

46 “ਤਦ ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਸਦੀਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ ਪਰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਗੇ।”

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਵੱਲੋਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ
(ਮਰਕੁਸ 14:1-2; ਲੂਕਾ 22:1-2; ਯੂਹੰਨਾ 11:45-53)

ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇਹ ਸਭ ਬਚਨ ਆਖ ਹਿਟਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, 2 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਸੋਂ ਪਸਾਹ ਦਾ
ਿਤਉਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਿਦਨ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਂਹੱਥੀਂ

ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
3 ਤਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ

ਮਹਲ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦਾ ਨਾਓ ਕਯਾਫ਼ਾ ਸੀ। 4 ਅਤੇ ਉਸ
ਸਭਾ ਿਵੱਚ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ
ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ। 5 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਦੇ
ਿਤਉਹਾਰ ਵੇਲੇ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।”

ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
(ਮਰਕੁਸ 14:3-9; ਯੂਹੰਨਾ 12:1-8)

6 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਊਨ ਕੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। 7 ਤਾ ਂਇੱਕ
ਔਰਤ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਬੜਾ ਮਿਹੰਗਾ
ਅਤਰ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਭੋਜਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਇਹ ਅਤਰ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ।

8 ਜਦੋਂ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਿਕਉਂ? 9 ਇਹੋ ਅਤਰ ਮਿਹੰਗੇ ਮੁੱਲ
ਵੇਿਚਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਸਨ?”

10 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਖਝਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। 11 ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾਗਂਾ। 12 ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਅਤਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਡੋਿਲ੍ਹਆ ਹੈ।
ਇਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
13 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ।”

ਮੱਤੀ 25:19 698 ਮੱਤੀ 26:13



ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਜਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 14:10-11; ਲੂਕਾ 22:3-6)

14 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ੍ਹਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਿਜਸਦਾ ਨਾਉਂ ਯਹੂਦਾ
ਇਸੱਕਿਰਯੋਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਆਿਖਆ, 15 “ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫ਼ੜਵਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੀ ਦੇਵੋਂਗੇ?” ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਹ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਦੇ ਿਦੱਤੇ। 16 ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ
ਯਹੂਦਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਹੱਥ ਫ਼ੜਵਾਉਨ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ
(ਮਰਕੁਸ 14:12-21; ਲੂਕਾ 22:7-14, 21-23; ਯੂਹੰਨਾ 13:21-30)

17 ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਕੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਿਤਆਰ ਕਰੀਏ?”

18 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਿਮਲੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਮੇਰਾ
ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਸਮੇਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਕਰਾਗਂਾ।’” 19 ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ
ਹੋਇਆ।

20 ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਚੇਿਲਆ ਸਮੇਤ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
21 ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਫ਼ੜਾ
ਦੇਵੇਗਾ।”

22 ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਹਰ ਚੇਲੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ,
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾ!ਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?”

23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ
ਹੱਥ ਡੁਬੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਂਦੇ ਹੱਥੀ ਫ਼ੜਾਵੇਗਾ।
24 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਪੋਥੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਨਾ
ਹੀ ਜੰਮਦਾ।”

25 ਤਦ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?”

ਯਹੂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਫ਼ੜਵਾਉਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ ਂਉਹ ਤੂੰ ਹੈਂ।”

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 14:22-26; ਲੂਕਾ 22:15-20; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ11:23-25)

26 ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਰੋਟੀ ਲਵੋ ਤੇ ਖਾ ਲਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ।”

27 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੈਅ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਫ਼ਿੜਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਓ। 28 ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਹੂ
ਹੈ। ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ। 29 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਅ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਗਂਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਇਹ
ਨਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

30 ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਭਜਨ ਗਾਇਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਚੱਲੇ
ਗਏ।

ਿਯਸੂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ
(ਮਰਕੁਸ 14:27-31; ਲੂਕਾ 22:31-34; ਯੂਹੰਨਾ 13:36-38)

31 ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ
ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਲਵੋਂਗੇ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
‘ਮੈਂ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਗਂਾ,

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਜੜ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਿਖੱਲਰ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ’
ਜ਼ਕਰਜਾਹ 13:7

32 ਪਰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਫ਼ਰ ਜੀ ਉੱਠਾਗਂਾ ਅਤੇ ਗਲੀਲੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

33 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ
ਚੇਲੇ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਬੈਠਣ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਆਵਾਗਂਾ।”

34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਗਂ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰੇਂਗਾ।”

35 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।” ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ
ਵੀ ਿਕਹਾ।

ਿਯਸੂ ਇੱਕਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਮਰਕੁਸ 14:32-42; ਲੂਕਾ 22:39-46)

36 ਫ਼ੇਰ, ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਗਥਸਮਨੀ ਨਾਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾ ਂਤੇ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ।” 37 ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਿਯਸੂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਬੇਕਰਾਰ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। 38 ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਦੋਹਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ
ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਰਤਾ ਉਡੀਕ
ਕਰੋ।”

39 ਤਦ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਿਧਆ। ਿਯਸੂ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਜ਼ਮੀਨ
ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾ ਂਦੁੱਖ
ਦਾ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ” 40 ਤਦ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸੁਿਤਆ ਂਪਾਇਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਘੜੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਸੱਕਦੇ? 41 ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਵੋਂ। ਆਤਮਾ ਤਾ ਂਇਛੁੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਹੈ।”

42 ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੁੱਖਾ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਾਸ਼
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।”

43 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਵਾਿਪਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਸੁਤਾ
ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਥੱਕੀਆ ਹੋਈਆ ਂਸਨ। 44 ਤਾ ਿਯਸੂ ਤੋ
ਿਵਦਾ ਹੋਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਬਚਨ ਆਖਦੇ
ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।

45 ਿਯਸੂ ਵਾਿਪਸ ਚੇਿਲਆ ਂਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ
ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਪਾਪੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥ ਫ਼ੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 46 ਵੇਖੋ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਂਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 14:43-50; ਲੂਕਾ 22:47-53; ਯੂਹੰਨਾ 18:3-12)

47 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਅਜੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਯਹੂਦਾ ਉੱਥੇ
ਆ ਿਗਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਡਾਗਂਾਂ
ਫ਼ੜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। 48 ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦੱਤਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ: “ਿਕ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੰਮਾ ਂਉਹੀ ਿਯਸੂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ
ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ।” 49 ਤਾ ਂਯਹੂਦਾ ਿਸੱਧਾ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਮਸੱਕਾਰ!” ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ।

50 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਿਮੱਤਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈਂ ਉਹ
ਕਰ।”

ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਆ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫ਼ਿੜਆ ਅਤੇ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ
ਿਲਆ। 51 ਜਦੋਂ ਇਝੰ ਵਾਪਿਰਆ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਨ ਵੱਢ
ਿਦੱਤਾ।

ਮੱਤੀ 26:14 699 ਮੱਤੀ 26:51



27

52 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਮੁੜ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਪਾ ਲੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
53 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਉਹ ਝੱਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਤਾ ਂਦੀਆ ਂਬਾਰ੍ਹਾ ਂਸੈਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। 54 ਪਰ
ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਪੋਥੀਆਂ
ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ।”

55 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਅਤੇ
ਡਾਗਂਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਂ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ
ਹੋਵਾ?ਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼
ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 56 ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਿਕ ਨਬੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਲਖਤਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਹੋਣ।” ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ।

ਿਯਸੂ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਸਨਮੁੱਖ
(ਮਰਕੁਸ 14:53-65; ਲੂਕਾ 22:54-55, 63-71; ਯੂਹੰਨਾ 18:13-14, 19-24)

57 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ
ਕਯਾਫ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਸਨ। 58 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਿਵੱਥ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨਾਲ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ
ਿਕ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।

59 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ
ਗਵਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੱਕਣ। ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਿਹਣ। 60 ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ ਪਰ
ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਲੱਭ ਸੱਕੇ। ਫ਼ੇਰ ਦੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, 61 “ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਦਰ
ਢਾਹ ਕੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੇਰ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ’”

62 ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚ
ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ?” 63 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਿਕਹਾ।

ਦੋਬਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੌਂਹ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਹੈਂ?”

64 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ ਂਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ
ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੈਿਠਆ,ਂ ਅਤੇ
ਸਵਰਗਾ ਂਦੇ ਬੱਦਲਾ ਂਚੋਂ ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਖੋਂਗੇ।”

65 ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਉਹ ਬੜੇ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆਇਆ।
ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਿਖਆ ਂਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਦਆਂ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ। 66 ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ?”

ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

67 ਤਦ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਹੋਰਨਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। 68 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ, “ਿਦਖਾ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈਂ।
ਹੇ ਮਸੀਹ, ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਿਕਸਨੇ ਮਾਿਰਆ ਹੈ।”

ਪਤਰਸ ਇਹ ਦੱਸਣੋ ਡਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
(ਮਰਕੁਸ 14:66-72; ਲੂਕਾ 22:56-62; ਯੂਹੰਨਾ 18:15-18, 25-27)

69 ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਪਤਰਸ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ। ਇੱਕ ਨੋਕਰਾਨੀ
ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਵੀ ਗਲੀਲ ਦੇ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਸੀ।”

70 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਅੱਗੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

71 ਫ਼ੇਰ ਪਤਰਸ ਉਸ ਿਵਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਫ਼ਾਟਕ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਵੀ ਿਯਸੂ
ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।”

72 ਿਫ਼ਰ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਇਹ ਆਖਿਦਆ ਂਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ
ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।”

73 ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਦ, ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਉੱਚਾਰਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਂ।”

74 ਤਦ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਾਪਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੌਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।” ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਇਹ ਆਿਖਆ, ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਬਾਗਂ ਿਦੱਤੀ। 75 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਿਖਆ ਸੀ: “ਿਕ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਗਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ।” ਫ਼ੇਰ ਪਤਰਸ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਭੁਬਾ ਂਮਾਰਕੇ ਰੋਇਆ।

ਿਯਸੂ ਰਾਜਪਾਲ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ
(ਮਰਕੁਸ 15:1; ਲੂਕਾ 23:1-2; ਯੂਹੰਨਾ 18:28-32)

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆ ਂਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਜੰਜ਼ੀਰਾ ਂਪਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ

ਗਏ।

ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਿਤਆ ਕੀਤੀ
(ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:18-19)

3 ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ
ਹੈ। ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਫ਼ੜਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ 30
ਿਸੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਿਦੱਤੇ। 4 ਯਹੂਦਾ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਲਈ ਫ਼ੜਵਾ ਿਦੱਤਾ।”

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹ
ਤੇਰੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣ।”

5 ਤਾ ਂਯਹੂਦਾ ਨੇ ਉਹ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ
ਮੁੜਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫ਼ਾਹਾ ਲਾ ਿਲਆ।

6 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਿਸੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਪੈਿਸਆ ਂਨੂੰ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਧਨ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।” 7 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਸ ਧਨ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੁਿਮਆਰ ਦਾ ਖੇਤ ਖਰੀਿਦਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖੇਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੰਮ
ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਇਹ ਖੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। 8 ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤ, ਲਹੂ
ਦਾ ਖੇਤ ਕਰਕੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 9 ਤਾ ਂਿਜਹੜਾ ਬਚਨ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਿਕ,
“ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੀਹ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਲਾਈ ਸੀ। 10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਘੁਿਮਆਰ ਦਾ ਖੇਤ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।”

ਰਾਜਪਾਲ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ਮਰਕੁਸ 15:2-5; ਲੂਕਾ 23:3-5; ਯੂਹੰਨਾ 18:33-38)

11 ਿਯਸੂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਂ?”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ”
12 ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼

ਲਾਏ, ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ।
13 ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇਹ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ?”
14 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਕੇ

ਰਾਜਪਾਲ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ।

ਮੱਤੀ 26:52 700 ਮੱਤੀ 27:14



ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਕਾਮਯਾਬ
(ਮਰਕੁਸ 15:6-15; ਲੂਕਾ 23:13-25; ਯੂਹੰਨਾ 18:39-19:16)

15 ਇਹ ਿਰਵਾਜ਼ ਸੀ ਿਕ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ
ਰਾਜਪਾਲ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਿਰਹਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 16 ਉਸ ਵਕਤ
ਬਰੱਬਾ ਨਾਉਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆਦਮੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸੀ।

17 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜਪਾਲ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸਨੂੰ ਿਰਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਰੱਬਾਸ,
ਜਾ ਂਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ?” 18 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੀ ਫ਼ੜਵਾਇਆ ਸੀ।

19 ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਨਆ◌ਂੇ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਪਤਨੀ
ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, “ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

20 ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬਰੱਬਾਸ ਨੂੰ ਿਰਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਵਾਇਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ।

21 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਦੋਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਿਕਸਨੂੰ ਿਰਹਾ ਕਰਾਉਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਬਰੱਬਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦਉ।”
22 ਪੁਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾ ਂਿਜਹੜਾ ਿਕ ਮਸੀਹ

ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ?”
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ “ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦਉ।”
23 ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਉਂ? ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਪਰ ਸਭਨਾ ਂਨੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਡੰਡ ਪਾਕੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦਓ।”
24 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਮਨ ਬਦਲਨ ਿਵੱਚ

ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾ।ਂ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਸਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।”

25 ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸਦੇ ਲਹੂ ਦੇ
ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਗਂੇ।”

26 ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਬਰੱਬਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕੋਿੜਆ ਂਨਾਲ ਮਾਰਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਹੱਥੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।

ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਸਖਰੀਆਂ
(ਮਰਕੁਸ 15:16-20; ਯੂਹੰਨਾ 19:2-3)

27 ਤਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। 28 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੋਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਵਾਇਆ। 29 ਕੰਿਡਆ ਂਨੂੰ
ਗੁੰਦਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਕੰਿਡਆ ਂਦਾ ਤਾਜ ਬਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਪਾ
ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜਵਾ ਿਦੱਤੀ। ਿਫ਼ਰ ਿਸਪਾਹੀ ਉਸ
ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਖਰੀ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਨਮਸੱਕਾਰ!” 30 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਥੁਿਕਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਫ਼ੜਾਈ ਹੋਈ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਸੱਟ ਮਾਰੀ। 31 ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਮਸਖਰੀ ਕਰ ਹਟੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਲਾਲ
ਚੋਗਾ ਉਸਤੋਂ ਲਾਹਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਆਏ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ
ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 15:21-32; ਲੂਕਾ 23:26-39; ਯੂਹੰਨਾ 19:17-19)

32 ਜਦੋਂ ਿਸਪਾਹੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਕੁਰੇਨੀ ਦੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। 33 ਉਹ ਗਲਗਥਾ ਨਾਉਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
“ਖੋਪਰੀ ਦੀ ਥਾ।ਂ” 34 ਉੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਪਤ ਨਾਲ ਿਮਿਸ਼੍ਰਤ ਮੈਅ ਪੀਣ

ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

35 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੱਲਾ ਂਠੋਕੀਆ।ਂ
ਪਰਚੀਆ ਂਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡ ਲਏ। 36

ਿਸਪਾਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਸਦੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 37 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾ ਂਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪੱਤਰੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ। ਿਜਸ ਅਤੇ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ, “ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਯਸੂ ਹੈ ।”

38 ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਦੋ ਜਿਣਆ ਂਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। 39 ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਉਂਦੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋਏ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਕੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, 40 “ਤੂੰ
ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਬਣਾ
ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ? ਜੇ ਤੁਂ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ
ਤਾ ਂਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ।”

41 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ,ਂ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ
ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ 42 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸਨੇ
ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ। ਲੋਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ
ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਉਤਰ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਗਂੇ। 43 ਉਸ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾ।ਂ’”
44 ਜੋ ਡਾਕੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ
(ਮਰਕੁਸ 15:33-41; ਲੂਕਾ 23:44-49; ਯੂਹੰਨਾ 19:28-30)

45 ਦੁਿਪਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ। ਜੋ ਿਕ ਤਕਰੀਬਨ
ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ ਿਰਹਾ। 46 ਤਕਰੀਬਨ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ
ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਏਲੀ-ਏਲੀ ਲਮਾ ਸਬਕਤਾਨੀ?” ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, “ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?”

47 ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।”

48 ਤੁਰੰਤ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੱਜਕੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਲੈ
ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰਕੇ ਿਵੱਚ ਿਭਉਂਇਆ ਅਤੇ ਸਪੰਜ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਤੇ
ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। 49 ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵੇਿਖਏ ਿਕ ਕੀ ਏਲੀਯਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ?”

50 ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਿਕਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ-
ਹੀਣ ਹੋ ਿਗਆ।

51 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮਰ ਿਗਆ, ਤਾ ਂਮੰਦਰ ਦਾ ਪੜਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਤੱਕ ਦੋ
ਟਕੁਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾਟ ਿਗਆ। ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਗਈ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾ ਂਿਤੜਕ ਗਈਆਂ
ਸਨ। 52 ਕਬਰਾ ਂਖੁਲ੍ਹ ਗਈਆ,ਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਮਰ
ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਰ ਆਏ। 53 ਉਹ ਕਬਰਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਿਯਸੂ ਦੇ
ਪੂਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੇ।

54 ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾ ਂਵੇਖੀਆ ਂਤਾ ਂਉਹ ਬਹੁਤ
ਘਬਰਾਏ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।”

55 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ
ਸਨ। ਉਹ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆ ਂਸਨ। 56 ਮਿਰਯਮ
ਮਗਦਲੀਨੀ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੋਸੇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ
ਮਾਤਾ।

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 15:42-47; ਲੂਕਾ 23:50-56; ਯੂਹੰਨਾ 19:38-42)

57 ਉਸ ਸ਼ਾਮ, ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਉਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ
ਆਇਆ। ਯੂਸੁਫ਼ ਅਰੀਮਥੈਆ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਮੰਿਗਆ। ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲੋਥ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ

ਮੱਤੀ 27:15 701 ਮੱਤੀ 27:57
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ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੈਨਕਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 59 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ। 60 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ
ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੋਈ
ਸੀ। ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਕਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 61 ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਨਾਉਂ ਦੀ ਦੂਜੀ
ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆ ਂਰਹੀਆ।ਂ

ਿਯਸੂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ

62 ਉਹ ਿਦਨ, ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਾਜਕ, ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, 63

“ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਂਬਾਦ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਅ ਉੱਠਾਗਂਾ।’ 64 ਇਸ ਲਈ
ਹੁਕਮ ਿਦਉ ਿਕ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕਬਰ ਦੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾ,ਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਕੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਲੈ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਿਪਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਪੱਖੰਡ ਪਿਹਲੇ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

65 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਿਸਪਾਹੀ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਚੰਗੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ।” 66 ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਬਰ
ਵੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਰਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਬਰ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਕੇ ਕੁਝ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਿਬਠਾਕੇ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਵਾਈ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ
(ਮਰਕੁਸ 16:1-8; ਲੂਕਾ 24:1-12; ਯੂਹੰਨਾ 20:1-10)

ਜਦੋਂ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਬੀਤ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸਤੋਂ ਅਗਲਾ ਿਦਨ ਹਫ਼ਤੇ
ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵੇਰੇ, ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ
ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਿਰਯਮ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗਈਆ।ਂ

2 ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ
ਦੂਤ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ
ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਰੇੜ੍ਹਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਜਾਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ।
3 ਉਸ ਦੂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਿਬਜਲੀ ਵਾਗਂ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਰਫ਼
ਵਰਗੇ ਸਫ਼ੇਦ ਸਨ। 4 ਕਬਰ ਦੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ
ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਇਨੰਾ ਡਰੇ ਿਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ
ਗਏ।

5 ਦੂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆ ਂਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 6 ਪਰ ਿਯਸੂ
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ, ਿਜਵੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਿਰਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਜਸ ਥਾ ਂਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 7 ਅਤੇ

ਜਲਦੀ ਜਾਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਖੋ, ‘ਉਹ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਗਲੀਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋਂਗੀਆ।ਂ’ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਆਇਆ ਸੀ।”

8 ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਛੇਤੀ ਹੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਗਈਆ।ਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰੀਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਸਨ ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੜੀਆ ਂਹੋਈਆ।ਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਗਈਆ।ਂ 9 ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ
ਨਸੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ!ਂ” ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਚਰਨ ਫ਼ੜ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 10 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਡਰੋ ਨਾ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਗਲੀਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣਗੇ।”

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਖਬਰ

11 ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਣ ਚਲੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ
ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੁਝ ਿਸਪਾਹੀ ਜੋ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਗਏ।
ਉਹ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦਿਸਆ। 12 ਫ਼ੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਿਦੱਤਾ। 13

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ, “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣਾ: ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਾ,ਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ
ਗਏ। 14 ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਾਗਂੇ।” 15 ਤਾਂ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਿਹਦਾਇਤਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 16:14-18; ਲੂਕਾ 24:36-49; ਯੂਹੰਨਾ 20:19-23; ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:6-8)

16 ਿਫ਼ਰ ਿਗਆਰਾ ਂਚੇਲੇ ਗਲੀਲੀ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਆ
ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 17 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। 18 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 19 ਇਸ ਲਈ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦਉ। 20 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਵੀ
ਿਸੱਖਾਵੋ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹਾ।ਂ”

ਮੱਤੀ 27:59 702 ਮੱਤੀ 28:20



1

ਮਰਕੁਸ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਗਮਨ
(ਮੱਤੀ 3:1-12; ਲੂਕਾ 3:1-9, 15-17; ਯੂਹੰਨਾ 1:19-28)

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਆਰੰਭ: 2 ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਇਹ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
“ਸੁਣੋ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਗਂਾ।

ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।”
ਮਲਾਕੀ 3:1

3 “ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੁਕਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ:
‘ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੋ,
ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਧੇ ਕਰੋ।’”

ਯਸਾਯਾਹ 40:3
4 ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਆਕੇ

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸੱਕਣਗੇ। 5 ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ
ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ।

6 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਊਠ ਦੇ ਵਾਲਾ ਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਉੱਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ
ਪੇਟੀ ਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਿਟੱਡੀਆ ਂਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਦਂਾ ਸੀ।

7 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਈ: “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ
ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਿਨਉਂ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲ੍ਹਾ।ਂ 8 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ
(ਮੱਤੀ 3:13-17; ਲੂਕਾ 3:21-22)

9 ਉਸ ਵਕਤ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। 10 ਿਜਸ
ਵਕਤ ਿਯਸੂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ
ਖੁਲ੍ਹਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਘੁੱਗੀ ਵਾਗਂ
ਥੱਲੇ ਉੱਤਿਰਆ। 11 ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, “ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ
(ਮੱਤੀ 4:1-11; ਲੂਕਾ 4:1-13)

12 ਤਦ ਆਤਮਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆ ਂਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। 13 ਉਹ ਉੱਥੇ
ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲੀ
ਜਾਨਵਰਾ ਂਨਾਲ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਦੋਂ ਦੂਤ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਚੁਨਣਾ
(ਮੱਤੀ 4:12-17; ਲੂਕਾ 4:14-15)

14 ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ
ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, 15

“ਹੁਣ ਠੀਕ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਨੁਯਾਈਆ ਂਨੂੰ ਚੁਨਣਾ
(ਮੱਤੀ 4:18-22; ਲੂਕਾ 5:1-11)

16 ਗਲੀਲੀ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਿਫ਼ਰਿਦਆ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਭਰਾ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਮਛੇਰੇ ਸਨ, ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜਨ ਲਈ ਜਾਲ
ਪਾਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। 17 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਨਾਵਾਗਂਾ।” 18 ਤਾ ਂਸ਼ਮਊਨ
ਅਤੇ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ।

19 ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਝੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਿਰਆ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ
ਭਰਾਵਾ,ਂ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ, ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਿਕ ਆਪਣੀ
ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਿਕ ਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜ ਸੱਕਣ।
20 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਦੋਹਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਕਾਿਮਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ।

ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ
(ਲੂਕਾ 4:31-37)

21 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਿਫ਼ਰ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਗਏ। ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। 22 ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਗਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਿਜਸ
ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਿਕ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਵਾਗਂ। 23 ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਿਯਸੂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ
ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਕਦਾ ਹੋਇਆ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ, 24

“ਓ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ! ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼
ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਪੁਰੱਖ ਹੈਂ।”

25 ਿਯਸੂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਅਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਚੁੱਪ ਕਰ! ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਜਾ!” 26 ਫ਼ੇਰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜੀ।
ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਚੀਕਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲ ਆਇਆ।

27 ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਥੇ ਕੀ ਹੋ
ਿਰਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਤਾ ਂਬੜੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਤਾ ਂਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਿਮਆ ਂਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।” 28 ਇਉਂ ਗਲੀਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਖੇਤ੍ਰ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲੀ ਗਈ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 8:14-17; ਲੂਕਾ 4:38-41)

29 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਿਫ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮਊਨ ਅਤੇ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। 30 ਸ਼ਮਊਨ ਦੀ ਸੱਸ
ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਤਾਪ ਨਾਲ ਤੱਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਦਿਸਆ। 31 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਉਸ ਦੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫ਼ੜਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

32 ਉਸ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਤਾ ਂਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਲਆਏ। 33 ਸਾਰਾ
ਨਗਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਿਗਆ। 34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰੋਗਾ ਂਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
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ਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਦਾ
(ਲੂਕਾ 4:42-44)

35 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਿਯਸੂ ਬੜੀ ਸਵਖਤੇ ਉੱਿਠਆ। ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਘਰੋਂ ਿਨਕਲ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਇੱਕਾਤਂ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 36

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਏ। 37 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ ਤਾ ਂਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।”

38 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ
ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸੱਕਾ ਂਿਜਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ” 39 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਿਯਸੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ
ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤ
ਕੱਢੇ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 8:1-4; ਲੂਕਾ 5:12-16)

40 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ
ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ, “ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

41 ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਛੂਿਹਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਸੋ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾ।”
42 ਿਫ਼ਰ ਕੋੜ੍ਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਰਮਲ ਹੋ ਿਗਆ।

43 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਗੀਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ,
44 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਂ। ਪਰ ਜਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਵਖਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਤੂੰ ਉਹੀ ਭੇਟਾ ਅਰਪਨ ਕਰੀ ਿਜਸਦਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ।” 45

ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ
ਖੁਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜ ਸੱਿਕਆ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇੱਕਾਤਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਭ ਨਗਰਾ ਂਤੋਂ ਿਯਸੂ ਕੋਲ
ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 9:1-8; ਲੂਕਾ 5:17-26)

ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਂਬਾਦ ਿਯਸੂ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਿਚਆ। ਅਤੇ
ਝੱਟ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ
ਿਗਆ ਹੈ। 2 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ

ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸੀ ਓੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ। 3 ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। 4 ਪਰ ਉਹ ਿਯਸੂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ
ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸੱਕੇ ਿਕਉਂਿਕ ਘਰ ਭੀੜ ਨਾਲ ਖਚਾ-ਖੱਚ ਭਿਰਆ ਸੀ। ਿਫ਼ਰ ਇਹ
ਲੋਕ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਛਤ ਿਵੱਚ ਮੋਘਾ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਬਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਜੇ ਸਮੇਤ ਮੋਘੇ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਾਂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 5 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ,
ਉਸ ਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ
ਗਏ ਹਨ।”

6 ਕੁਝ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ
ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਵੱਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, 7 “ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਉਂ ਿਕਵੇਂ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।”

8 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਇਝੰ ਦੇ ਿਵੱਚਾਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ? 9 ਕੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ? ਇਸ ਅਧਰੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਇਹ ਆਖਣਾ, ‘ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।’ ਜਾ ਂਇਹ ਆਖਣਾ, ‘ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ,
ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਲੈ ਤੇ ਜਾ?’ 10 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕ

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਖਿਤਆਰ
ਹੈ।” ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, 11 “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ
ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ।”

12 ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਉੱਿਠਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਭਨਾ ਂਨੇ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ
ਗੱਲ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ।”

ਲੇਵੀ ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ
(ਮੱਤੀ 9:9-13; ਲੂਕਾ 5:27-32)

13 ਿਯਸੂ ਫ਼ੇਰ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਏ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। 14 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਝੀਲ ਕੰਢੇ ਤੁਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਜਾਦਂੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਹਲਫ਼ਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ।” ਤਾ ਂਲੇਵੀ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਹੋ ਤੁਿਰਆ।

15 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਤਾ ਂਉੱਥੇ ਹੋਰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੂਲੀਏ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ
ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ। 16 ਨੇਮ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੇ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸਨ, ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਮਸੂਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪਾਪੀਆ ਂਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਯਸੂ ਮਸੂਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪਾਪੀਆ ਂਨਾਲ ਰਲਕੇ ਰੋਟੀ ਿਕਉਂ ਖਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ?”

17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਵੈਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੈਦ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਮੈ ਪਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਹੀ
ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ”

ਿਯਸੂ ਬਾਕੀ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆ ਂਵਰਗਾ ਨਹੀਂ
(ਮੱਤੀ 9:14-17; ਲੂਕਾ 5:33-39)

18 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ
ਆਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ
ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਦੇ ਚੇਲੇ ਤਾ ਂਵਰਤ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦੇ?”

19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਆਪਣੇ ਜਨੇਤੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੀ
ਭਲਾ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ? ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ
ਲਾੜਾ ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ। 20 ਪਰ ਇੱਕ
ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਖੋਹ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ
ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ।

21 “ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਨਸੁੰਗੜ੍ਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ
ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਕੱਪੜੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਾਕੀ
ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਪਾਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ
ਵੱਿਡਆ ਂਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 22 ਇਝੰ ਹੀ, ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਮਸ਼ਕਾ ਂਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਮਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ
ਹੀ, ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾ,ਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਨਵਾਂ
ਦਾਖਰਸ ਨਵੀਂਆ ਂਮਸ਼ਕਾ ਂਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”

ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਨੰਿਦਆ
(ਮੱਤੀ 12:1-8; ਲੂਕਾ 6:1-5)

23 ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਿਯਸੂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਿਦਆ,ਂ ਚੇਲੇ ਿਸੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ
ਲਗੇ। 24 ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਇਝੰ ਿਕਉਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਯਹੂਦੀ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ।”

25 ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੀ। 26 ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਬਯਾਥਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ
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ਵਾਲੀਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਖਾ ਲਈਆ।ਂ ਜਦ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦਾ ਨੇਮ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੇਵਲ
ਜਾਜਕ ਹੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।”

27 ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਬਨਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸਬਤ ਦੀ ਖਾਤਰ। 28 ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਟੁੰਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 12:9-14; ਲੂਕਾ 6:6-11)

ਿਯਸੂ ਫ਼ੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਗਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਟੁੰਡਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਹੱਥ ਸੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਿਦਆ ਂਫ਼ੜਨ ਦੀ ਤਾਕ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ

ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸੱਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ
ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾੜ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਸ
ਟੁੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਨਹੀਂ। 3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਟੁੰਡੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਿਵੱਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ, ਤਾ ਂਿਕ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ।”

4 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਚੰਗਾ
ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਬੁਰਾ ਕਰਨਾ? ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾ ਂਜਾਨੋ
ਮਾਰਨਾ?” ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ, ਸਭ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।

5 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਜ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਵਖਾ।” ਤਦ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ। 6 ਤਦ
ਫ਼ਰੀਸੀ ਿਵਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੈਰੋਦੀਆ ਂਨਾਲ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ
ਬਣਾਈ।

ਕਈ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ

7 ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਝੀਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ। 8 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ
ਦੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ
ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਯਹੂਿਦਯਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਅਦੂਮ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰੋਂ
ਅਤੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।

9 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇੜੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ। ਤਾ ਂਿਕ ਿਕਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਾ ਲਵੇ। 10 ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਝੁੰਡ
ਬਣਾ ਿਲਆ। 11 ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਿਮਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਚੀਕਣ
ਲੱਗੇ, “ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ।” 12 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਿਮਆ ਂਨੂੰ
ਿਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ
(ਮੱਤੀ 10:1-4; ਲੂਕਾ 6:12-16)

13 ਤਦ ਿਯਸੂ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। 14 ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਬੰਦੇ
ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਸੂਲ ਆਿਖਆ। ਿਯਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾ ਂਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸੱਕੇ। 15 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲ ਚੁਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਉਂ
ਸਨ:

ਸ਼ਮਊਨ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਉਂ ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਰੱਿਖਆ।
17 ਅਤੇ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਾਉਂ ਉਸ ਨੇ ਬਨੀ
ਰੋਿਗਜ਼ ਰੱਿਖਆ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਗਰਜਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ”
18 ਅਤੇ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ,
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ,
ਬਰਥੁਲਮਈ,
ਮੱਤੀ,

ਥੋਮਾ,
ਹਲਫ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ,
ਥੱਦਈ
ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਕਨਾਨੀ,
19 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸੱਕਿਰਯੋਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਯਹੂਦਾ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਫ਼ੜਵਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬਆਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 12:22-32; ਲੂਕਾ 11:14-23; 12:10)

20 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਘਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਇਨੰੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਸੱਕੇ। 21 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਾਉਣ ਲਈ ਆਏ।
ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

22 ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੇ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਬਆਲ-ਜਬੂਲ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭੂਤਾ ਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।”

23 ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਕੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਾ ਂਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸਮਝਾਇਆ, “ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਤਿਮਆ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
24 ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹ
ਸੱਕਦਾ। 25 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸੱਕਦਾ। 26 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾ,ਂ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਬਚ ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

27 “ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਿਕਸੇ ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੜਕੇ
ਉਸਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਤਕੜੇ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਸਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

28 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
29 ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਕਦੇ
ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੇਗਾ।”

30 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਰਵਾਰ ਹਨ
(ਮੱਤੀ 12:46-50; ਲੂਕਾ 8:19-21)

31 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਏ; ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ। 32 ਉਸ ਵਕਤ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੀ ਮਾਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

33 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ?” 34 ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹੀ
ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ। 35 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹੈ।”

ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸਾਨ ਦੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ
(ਮੱਤੀ 13:1-9; ਲੂਕਾ 8:4-8)

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਬੁਹਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਿਗਰਦ ਜੁੜ ਗਈ। ਤਾ ਂਉਹ ਇੱਕ
ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ ਝੀਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ।

ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। 2 ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੇੜੀ
ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂਾ ਂਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਈਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,

3 “ਸੁਣੋ! ਇੱਕ ਿਕਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਿਨਕਿਲਆ। 4 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ
ਬੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਕੁਝ ਬੀਜ ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਿਡੱਗ ਪਏ, ਪੰਛੀ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬੀਜਾ ਂਨੂੰ ਚੁਗ ਗਏ। 5 ਕੁਝ ਬੀਜ ਪੱਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗੇ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਬਹੁਤੀ ਿਮੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫ਼ੁੱਟ ਪਏ ਿਕਉਂਿਕ ਿਮੱਟੀ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚਿੜ੍ਹਹ੍ਹਆ ਤਾ ਂਪੌਦੇ ਕੁਮਲਾ
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ਗਏ ਅਤੇ ਸੜ ਗਏ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਕ-ਸੜ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜੜ੍ਹ
ਬਹੁਤੀ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 7 ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੀਜ ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਿਡੱਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਵੱਧੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਘੁੱਟ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੱਧਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੀਜਾ ਂਨੇ ਫ਼ਲ ਨਾ ਿਦੱਤੇ। 8 ਕੁਝ
ਹੋਰ ਬੀਜ ਵੱਧੀਆ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਿਡੱਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੀਜ
ਿਡੱਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਪੁੰਗਰੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਪੌਿਦਆ ਂਨੇ ਤੀਹ ਗੁਣਾ
ਕੁਝ ਨੇ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਿਦੱਤਾ।”

9 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਿਦਉ।”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਿਕਉਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 13:10-17; ਲੂਕਾ 8:9-10)

10 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇੱਕਾਤਂ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾ ਂਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਅਤੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਾ ਂਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਿਛਆ।

11 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਮੈਂ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਾ ਂਿਵੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ 12 ਮੈਂ
ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ:
‘ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ।
ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸਮਿਝਆ ਹੁੰਦਾ
ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ

ਸੱਕਦੇ।’”
ਯਸਾਯਾਹ 6:9-10

ਿਯਸੂ ਦੀ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਿਵਆਿਖਆ
(ਮੱਤੀ 13:18-23; ਲੂਕਾ 8:11-15)

13 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਨੂੰ
ਸਮਝੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾ ਂਬਾਕੀ ਦੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਿਕਵੇਂ ਸਮਝੋਂਗੇ?
14 ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਗਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ
ਬੀਜਦਾ ਹੈ। 15 ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੀਜਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ
ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਿਡੱਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਬੋਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਬੋਏ ਗਏ
ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

16 “ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੀਜਾ ਂਵਾਗਂ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪੱਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ
ਿਡੱਗੇ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਦਆ ਂਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 17

ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਡੂੰਿਘਆ ਂਨਹੀਂ ਜਾਣ ਿਦੰਦੇ। ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ
ਕਾਰਣ ਸੰਕਟ ਜਾ ਂਦੰਡ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਝੱਟ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ।

18 “ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੀਜਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਕੰਿਡਆਲੀਆਂ
ਝਾੜੀਆ ਂਤੇ ਿਡੱਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, 19 ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਦੀਆ ਂਿਚੰਤਾਵਾ,ਂ ਧਨ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ
ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ,ਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਘੁੱਟ
ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਿਦੰਦੀਆ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਫ਼ਲ ਰਿਹ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

20 “ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੱਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਬੀਜ ਵਾਗਂ ਹਨ। ਉਹ
ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਤੀਹ ਗੁਣਾ, ਕੋਈ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੌ ਗੁਣਾ।”

ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
(ਲੂਕਾ 8:16-18)

21 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾ ਿਲਆਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟੋਰੇ
ਹੇਠ ਜਾ ਂਮੰਜੇ ਹੇਠ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ
ਹੋ। 22 ਹਰ ਲੁਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। 23 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣੋ! 24 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਵੀ
ਆਿਖਆ, ‘ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਿਜਸ ਨਾਪ

ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧੀਕ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 25 ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ
ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕੁਝ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।’”

ਿਯਸੂ ਬੀਜ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

26 ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਗਂ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। 27 ਬੀਜ ਵੱਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਜਾ ਂਜਾਗਦਾ ਹੈ ਬੀਜ਼ ਤਾ ਂਵੱਧਦਾ ਹੀ
ਰਹੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਬੀਜ਼ ਿਕਵੇਂ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। 28 ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ,ਂ ਟਿਹਣੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਿਸਟਾ,
ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਿਸੱਟੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। 29 ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਦਾਣੇ ਪੱਕ ਜਾਦਂੇ
ਹਨ ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਫ਼ੇਰ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ।”

ਰਾਜ ਸਰ੍ਹ ੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਗਂ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 13:31-32, 34-35; ਲੂਕਾ 13:18-19)

30 ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ
ਿਕਹੜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾ?ਂ ਇਝੰ ਿਵਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਿਕਹੜੀ
ਕਹਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਚ ਿਲਆਵਾਂ 31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਗਂ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸਭ ਬੀਜਾ ਂਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 32

ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਿਜਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪੌਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆ ਂਸ਼ਾਖਾਵਾਂ
ਬੜੀਆ ਂਵੱਡੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾਕੇ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।”

33 ਿਯਸੂ ਨੇ ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿਦੱਤੇ। ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਿਜੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਸਨ।
34 ਿਯਸੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰ
ਗੱਲ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਿਦੰਦਾ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
(ਮੱਤੀ 8:23-27; ਲੂਕਾ 8:22-25)

35 ਉਸ ਿਦਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਓ! ਝੀਲ
ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਚੱਲੀਏ।” 36 ਿਯਸੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ
ਕੇ, ਉਸ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਿਜਸ ਬੇੜੀ ਚ ਬੈਠਕੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇੜੀਆ ਂਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। 37 ਤਦ ਝੀਲ ਤੇ
ਿਭਆਨਕ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ। ਲਿਹਰਾ ਂਬੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਭਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। 38 ਿਯਸੂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇੜੀ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ
ਿਸਰਹਾਣਾ ਰੱਖਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਿਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ
ਹਾ।ਂ”

39 ਿਯਸੂ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਲਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ “ਸ਼ਾਤਂ
ਹੋ ਜਾਓ, ਥੰਮ ਜਾਓ।” ਤਾ ਂਹਨੇਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਝੀਲ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਗਈ।

40 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਨੇੰ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਿਕਉਂ
ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ?”

41 ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, “ਇਹ ਿਕਹੋ
ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ? ਹਵਾ ਅਤੇ ਝੀਲ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ
ਹਨ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 8:28-34; ਲੂਕਾ 8:26-39)

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਝੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਿਗਰਸੇਨੀਆ
ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਏ। 2 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾ,ਂ
ਕਬਰਾ ਂਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਿਚੰਬਿੜਆ

ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ। 3 ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਰਿਹੰਦਾ

ਮਰਕੁਸ 4:7 706 ਮਰਕੁਸ 5:3
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ਸੀ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਜ਼ੀਰਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। 4 ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ
ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਸੰਗਲਾ ਂਨਾਲ ਜਕੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜ
ਸੁੱਟਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਨੰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ। 5 ਿਦਨ-ਰਾਤ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆ ਂਤੇ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਚੀਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ
ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।

6 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਤਾ ਂਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਨਿਸਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਝੁਕ ਿਗਆ। 7 ਤੇ ਉਹ
ਚੀਿਕਆ, “ਿਯਸੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਅੱਤ-ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੌਂਹ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਦੇਵੇਂਗਾ।” 8 ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਤੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ
ਜਾ।”

9 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾ ਂਹੈ?”
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰਾ ਨਾਉਂ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨ।” 10 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੇ।

11 ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਰਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਜੜ ਚਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 12

ਉਨ੍ਹਾ ਂਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਿਮਆ ਂਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਿਕ “ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਾ ਂਿਵੱਚ
ਭੇਜ ਦੇ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੀਏ।” 13 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ
ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਕੇ ਸੂਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾ
ਵੜੇ। ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਿਸਧੀ ਢਲਾਣ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਝੀਲ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਉਸ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ ਦੋ-ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ।

14 ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਸੂਰਾ ਂਨੂੰ ਚਰਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਨੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਨੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਅਤੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ। 15

ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਆਤਿਮਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਿਟਕਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੋਕੀ ਡਰ ਗਏ। 16 ਕੁਝ ਲੋਕ
ਉੱਥੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਹ ਸਭ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੇਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਉਸ ਭੂਤਾ ਂਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ, ਆਣ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੂਰਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿਸਆ। 17 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ।

18 ਿਜਉਂ ਹੀ ਿਯਸੂ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਭੂਤਾ ਂਤੋਂ
ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਗੀ। 19

ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾ। ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

20 ਉਹ ਆਦਮੀ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਦਕਾਪੁਿਲਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣਕੇ
ਹੈਰਾਨ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਮੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 9:18-26; ਲੂਕਾ 8:40-56)

21 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਿਯਸੂ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬੇੜੀ ਦੁਆਰਾ ਝੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਗਆ, ਝੀਲ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। 22 ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ
ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਜਸਦਾ ਨਾਉਂ ਜੈਰੁਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਿਗਆ। 23 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ
ਪੈਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਿਮੰਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, “ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਧੀ ਮਰਨ ਿਕਨਾਰੇ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਿਦਉ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ
ਿਜਉਂ ਪਵੇਗੀ।”

24 ਤਾ ਂਉਹ ਜੈਰੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

25 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਪੱਛਲੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੋਂ ਖੂਨ ਆ ਿਰਹਾ
ਸੀ। 26 ਉਹ ਔਰਤ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਦਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਸੀ ਉਸ ਨੇ

ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਖਰਚ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ।

27 ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਿਵੱਚਕਾਰ ਉਸ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ। 28 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸੋਿਚਆ,
“ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਲਵਾ,ਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਗਂੀ।” 29

ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਛੂਿਹਆ, ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਵਗਣਾ ਰੁਕ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ
ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 30 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੋਈ
ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਿਕਸਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਛੋਿਹਆ ਹੈ?”

31 ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ
ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਕਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਿਹਆ
ਹੈ?”

32 ਪਰ ਿਯਸੂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। 33 ਉਹ ਔਰਤ ਜਾਣ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਉਹ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾ ਂਤੇ ਿਡੱਗ
ਪਈ। ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। 34 ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਿਪਆਰੀ ਇਸਤਰੀ! ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਣ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈਂ।
ਖੁਸ਼ ਰਿਹ! ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਂਗੀ।”

35 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਅਜੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਗੂ
ਜੈਰੁਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਖੇਚਲ ਿਕਉਂ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”

36 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਬਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ
ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਡਰ ਨਹੀਂ!
ਿਸਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ।”

37 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਰੁਸ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 38 ਜਦੋਂ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰੋਂਿਦਆ ਂਅਤੇ ਿਪਟਿਦਆਂ
ਵੇਿਖਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। 39 ਿਯਸੂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਵਿੜਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਿਕਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਤਂੀ ਿਕਉਂ
ਫ਼ੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ।” 40 ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ।

ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ। ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ
ਿਜੱਥੇ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਿਪਤਾ-ਮਾਤਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆ। 41 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ
ਫ਼ਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤਲੀਥਾ ਕੂਮੀ!” (ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਹੇ
ਕੰਿਨਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਉੱਠ!”) 42 ਕੁੜੀ ਝੱਟ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਤੁਰਨ-ਿਫ਼ਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾ-ਂਿਪਉ ਅਤੇ
ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। 43 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਖਤ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਣ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ
(ਮੱਤੀ 13:53-58; ਲੂਕਾ 4:16-30)

ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਆ ਿਗਆ। ਉਸ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। 2 ਉਸ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ

ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਿਕੱਥੋਂ ਿਸੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਿਗਆਨ ਿਕਸਨੇ ਿਦੱਤਾ? ਅਤੇ ਇਨੇੰ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਇਸਨੇ ਿਕੱਥੋਂ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? 3 ਉਹ ਤਾ ਂਕੇਵਲ ਤਰੱਖਾਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਮਿਰਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੋਸੇਸ, ਯਹੂਦਾਹ, ਸ਼ਮਊਨ ਦਾ
ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਭੈਣਾ ਂਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ।” ਇਸੇ
ਕਾਰਣ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ।

4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਬੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਪਿਰਵਾਰ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।” 5 ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ
ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਨਾ ਕਰ ਸੱਿਕਆ ਉਸ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
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ਧਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 6 ਿਯਸੂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜਣਾ
(ਮੱਤੀ 10:1, 5-15; ਲੂਕਾ 9:1-6)

7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਕਰਕੇ
ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ-ਆਤਿਮਆ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ
ਿਦੱਤੀ। 8 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ
ਿਸਵਾਇ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਥੈਲਾ ਨਾ
ਹੀ ਆਪਣੀਆ ਂਜੇਬਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 9 ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਲਓ। 10 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਓਨਾ ਂਿਚਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਦਂੇ। 11 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਤੋਂ ਧੂੜ ਝਾੜ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਚਤਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।”

12 ਤਾ ਂਚੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਿਫ਼ਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ। 13 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ
ਮਾਿਲਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।

ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਯਸੂ ਹੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 14:1-12; ਲੂਕਾ 9:7-9)

14 ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਦਾ ਨਾਉਂ
ਪ੍ਰਿਸਧ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਇਹ
ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਤੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

15 ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਏਲੀਯਾਹ ਹੈ।”
ਹੋਰਨਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਯਸੂ ਪੁਰਾਣੇ ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਨਬੀਆ ਂਵਰਗਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ

ਹੈ।”
16 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਯੂਹੰਨਾ

ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਿਸਰ ਵੱਿਢਆ ਸੀ ਹੁਣ ਫ਼ੇਰ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ।”

ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਕਵੇਂ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ

17 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਖੁਦ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ। ਇਝੰ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ। ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਿਜਸਦਾ ਨਾਉਂ ਸੀ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ। ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ,
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕਰਾ ਿਲਆ। 18 ਯੂਹੰਨਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।” 19 ਇਸੇ ਲਈ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਯੂਹੰਨਾ ਨਾਲ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੱਸ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ। 20 ਹੇਰੋਦੇਸ ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ
ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ
ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ।

21 ਫ਼ੇਰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾ ਂਲੱਗ
ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦਨ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ, ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਦਾਵਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਦੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਉਂਤਾ ਿਦੱਤਾ। 22 ਹੇਰੋਿਦਯਾਸ ਦੀ ਧੀ ਉਸ ਦਾਵਤ
ਿਵੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਨੱਚੀ। ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਚ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਿਣਆ।

ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ।” 23 ਉਸ ਨੇ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ
ਕੀਤਾ, “ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੰਗੇਂਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਹੀ
ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

24 ਤਾ ਂਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਕੋਲ ਜਾਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ?”

ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਮਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਸਰ ਮੰਗ
ਲੈ।”

25 ਤਦ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ
ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਿਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

26 ਤਦ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ
ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ, ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਮਿਹਮਾਨਾ ਂਨੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਵਾਦਾ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਰੋਦੇਸ ਉਸ ਨੂੰ
ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। 27 ਰਾਜੇ ਨੇ ਝੱਟ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਕੇ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਿਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾ ਂਿਸਪਾਹੀ ਕੈਦਖਾਨੇ ਨੂੰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਿਸਰ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ। 28 ਤਦ ਿਸਪਾਹੀ ਥਾਲੀ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਿਸਰ
ਧਰਕੇ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਸਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹ ਿਸਰ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 29 ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਜਾਕੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 14:13-21; ਲੂਕਾ 9:10-17; ਯੂਹੰਨਾ 6:1-14)

30 ਫ਼ੇਰ ਰਸੂਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਆ। 31

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ
ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਲੇ ਿਕਸੇ ਿਨਵੇਕਲੀ ਥਾ ਂਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਰਾਮ ਕਰ ਸੱਕੀਏ।”

32 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇੱਕਲੇ ਿਨਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੁਆਰਾ
ਇੱਕ ਇੱਕਾਤਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। 33 ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਜਾਿਂਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾ ਂਸਾਰੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
34 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਬਨ
ਆਜੜੀ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਵਾਗਂ ਸਨ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ।

35 ਕਾਫ਼ੀ ਿਦਨ ਲਿਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਥਾ ਂਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 36 ਇਸ
ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਉ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਤੇ ਨਗਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸੱਕਣ।”

37 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਵੋ।”
ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ

ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ
ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ ਸੱਕੀਏ।”

38 ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ! ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੀਆਂ
ਰੋਟੀਆ ਂਹਨ?”

ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਿਗਣੀਆ ਂਅਤੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਕੇ ਿਕਹਾ,
“ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆ ਂਹਨ।”

39 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਸਭ ਕੰੁਡਲੀਆਂ
ਬਣਾਕੇ ਹਰੀ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ।” 40 ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰੁਡਲੀਆ ਂਬਣਾਕੇ ਬਿਹ
ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰੁਡਲੀ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਹ ਜਾ ਂਸੌ ਬੰਦੇ ਸਨ।

41 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆ ਂਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜੀਆ,ਂ ਅਕਾਸ਼
ਵੱਲ ਵੇਖਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ
ਤੋੜੀਆ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਇਝੰ ਹੀ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੱਛੀਆ ਂਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ।

ਮਰਕੁਸ 6:6 708 ਮਰਕੁਸ 6:41
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42 ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਧਾ। 43 ਫ਼ੇਰ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ
ਬਚੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਮੱਛੀਆ ਂਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਨਾਲ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਟੋਕਰੀਆਂ
ਭਰੀਆ।ਂ 44 ਉਸ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ
(ਮੱਤੀ 14:22-33; ਯੂਹੰਨਾ 6:16-21)

45 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਨ ਦੀ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ।
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਬੈਤਸੈਦਾ ਨਾਉਂ ਦੀ ਥਾ ਂਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਅਤੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹ ਿਪਆ। ਿਯਸੂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਵਾਿਪਸ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। 46 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ
ਤਾ ਂਉਹ ਆਪ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

47 ਆਥਣ ਤੱਕ, ਬੇੜੀ ਝੀਲ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕਲਾ ਿਯਸੂ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। 48 ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਦੂਰ ਬੇੜੀ ਅਜੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੇਲੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਹਵਾ ਉਲਟੀ
ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਿਹਰ ਤਕਰੀਬਨ ਿਤੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਿਯਸੂ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਤੁਰਿਦਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬੇੜੀ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ
ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਗਾਹਂ ਤੁਿਰਆ। 49 ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ
ਤੁਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਉਹ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ
ਨਾਲ ਚੀਕਣ ਲੱਗੇ। 50 ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਪਰ ਉਹ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, “ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ! ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ!ਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ!” 51

ਤਦ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਵਾ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ
ਗਈ। ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। 52 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਰੋਟੀਆ ਂਵਾਲਾ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ
ਸੱਕੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪੱਥਰ ਿਦਲ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ
(ਮੱਤੀ 14:34-36)

53 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਝੀਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾ ਂਉਹ ਗੰਨੇਸਰਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। 54 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਤਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। 55 ਉਹ ਲੋਕ
ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ
ਲਈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਜਾਦਂਾ ਲੋਕ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੰਿਜਆਂ
ਉੱਤੇ ਪਾਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੈਂ ਆਉਂਦੇ। 56 ਿਯਸੂ ਉਸ ਖੇਤ੍ਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰਾ,ਂ ਨਗਰਾਂ
ਅਤੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾ ਂਿਗਆ। ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਿਗਆ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ
ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੇਵੇ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਛੋਿਹਆ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਰੀਤਾਂ
(ਮੱਤੀ 15:1-20)

ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਗਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 2 ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਅਣ-ਧੋਤੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ

ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦਂੇ ਸਨ। 3 ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਵਡੇਿਰਆ ਂਦੀ ਰੀਤ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥਾ ਂਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾ ਧੋ ਲੈਣ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂੇ ਸਨ।
4 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯਹੂਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬਜਾਰੋਂ ਿਲਆਉਦੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂੇ
ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਧੋ ਲੈਣ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਹੋਰ
ਵੀ ਰੀਤਾ ਂਸਨ ਜੋ ਉਹ ਿਨਭਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਪਆਲੇ, ਘਿੜਆਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਤਨਾ ਂਨੂੰ ਧੋਣਾ।

5 ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਜੋ ਰੀਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਵਡੇਿਰਆ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ? ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਅਣ-ਧੋਤੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਰੋਟੀ ਿਕਉਂ ਖਾਦਂੇ ਹਨ?”

6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਪਟੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ
ਠੀਕ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕੀਤਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,
‘ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮੇਰੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨਾ ਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਕਉਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।’

ਯਸਾਯਾਹ 29:13
8 ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਟਾਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।”

9 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਿਸ਼ਆਰ
ਸਮਝਦੇ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ! 10 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ
ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਮਾਤਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
11 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਭਾਿਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ 12 ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੰਦੇ। 13 ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਿਰਵਾਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ
ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ।”

14 ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਕੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ
ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸਮਝੇ। 15 ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ
ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਿਨਕਲਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੂਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।” 16

17 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵਿੜਆ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਇਸ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ। 18 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ
ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਬਾਹਰੋਂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।
19 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਨਾ ਿਕ ਿਦਲ ਿਵੱਚ। ਅਤੇ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ।” (ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ
ਆਿਖਆ, ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ
ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।)

20 ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। 21 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ
ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਬੁਰੇ ਿਵੱਚਾਰ, ਿਜਨਸੀ
ਪਾਪ, ਚੋਰੀਆ,ਂ ਕਤਲ, 22 ਿਵਭਚਾਰ, ਸੁਆਰਥਪੁਣਾ, ਬੁਰਾ ਿਵਉਹਾਰ, ਪਾਪੀ
ਗੱਲਾ,ਂ ਧੋਖਾ, ਈਰਖਾ, ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹਣਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੋਲ ਅਤੇ
ਮੂਰੱਖਤਾਈ। 23 ਇਹ ਸਭ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 15:21-28)

24 ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ
ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਿਕਆ ਨਾ ਰੱਖ ਸੱਿਕਆ। 25 ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਿਲਆਈ ਿਜਸ ਅੰਦਰ
ਇੱਕ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਣਾ ਂਤੇ ਝੁਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ।
26 ਉਹ ਔਰਤ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਯੂਨਾਨਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਸੂਰੁਫ਼ੈਨੀਕਣ ਦਾ
ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਸੀਿਰਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭੂਤ ਨੂੰ
ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

27 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਜੰਨੀ ਰੋਟੀ ਬੱਚੇ
ਚਾਹੁੰਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਿਦਓ ਿਕਉਂਿਕ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤੂਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਪਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।”

28 ਔਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਬੈਠੇ
ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਬੱਿਚਆ ਂਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਕੁੜੇ ਖਾਦਂੇ ਹਨ।”

29 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈਂ। ਭੂਤ ਨੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

ਮਰਕੁਸ 6:42 709 ਮਰਕੁਸ 7:29
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30 ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਔਰਤ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਭੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ

31 ਉਸ ਨੇ ਸੂਰ ਦਾ ਉਹ ਖੇਤ੍ਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਰਾਹੀਂ ਿਦਕਾਪੁਿਲਸ ਦੇ
ਖੇਤ੍ਰ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਗਲੀਲੀ ਝੀਲ ਨੂੰ ਿਗਆ। 32 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ
ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਲਆਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੂੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ
ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।

33 ਿਯਸੂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਉਂਗਲਾ ਂਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਪਾਈਆ।ਂ ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਥੁਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜੀਭ
ਨੂੰ ਛੋਇਆ। 34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹਉਂਕਾ ਭਿਰਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਫ਼ਤਾ!” (ਇਸਦਾ ਅਰਥ “ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾ!”) 35 ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਨਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼
ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਸੀ।

36 ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ
ਕਿਹਣਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਿਜੰਨਾ ਉਹ
ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੱਸਦੇ। 37 ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਿਯਸੂ ਸਭ ਕੁਝ
ਵੱਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ ਂਨੂੰ ਸੁਨਣ ਅਤੇ ਗੂੰਿਗਆ ਂਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ
ਵੀ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧੀਕ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 15:32-39)

ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਹੀ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, 2 “ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਿਪੱਛਲੇ ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹ
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਭੁੱਿਖਆ ਂਭੇਜਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।”

4 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨੇੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਖਾਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਮ
ਿਕੱਥੋਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ?ਂ”

5 ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕੰਨੀਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਹਨ?”
ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ਼ ਸੱਤ ਰੋਟੀਆ ਂਹਨ।”
6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਰੋਟੀਆ ਂਲੈ

ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆ ਂਤੋੜੀਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ
ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਰੋਟੀਆ ਂਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੋ।
ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। 7 ਚੇਿਲਆ ਂਕੋਲ ਕੁਝ
ਛੋਟੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੱਛੀ ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੱਛੀਆ ਂਵੀ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ।

8 ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਢੱਡ ਭਰਕੇ ਖਾਧਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ
ਭੋਜਨ ਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਨਾਲ ਸੱਤ ਟੋਕਰੇ ਭਰੇ। 9 ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ। 10

ਤਦ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਲਮਨੂਥਾ ਦੇ
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ।

ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
(ਮੱਤੀ 16:1-4; ਲੂਕਾ 11:16, 29)

11 ਫ਼ਰੀਸੀ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਪਰਿਤਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਦੱਸਣ
ਲਈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।” 12 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹਉਂਕਾ ਭਰਕੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਿਕਉਂ ਵੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ

ਿਵਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” 13 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ
ਚਿੜ੍ਹਹ੍ਹਆ ਅਤੇ ਝੀਲ ਪਾਰ ਕਰ ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ
(ਮੱਤੀ 16:5-12)

14 ਚੇਿਲਆ ਂਕੋਲ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਰੋਟੀ ਿਲਆਉਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। 15 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਦੇ ਖਮੀਰ ਅਤੇ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ!”

16 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਿਵੱਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਸਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

17 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ
ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵੱਚਾਰ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ? 18 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ
ਸੱਕਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 19 ਮੈਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆ ਂਨੂੰ
ਪੰਜ-ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਦੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੀਆ ਂਟੋਕਰੀਆ ਂਭਰੀਆਂ
ਸਨ?”

ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਬਾਰ੍ਹਾ,ਂ ਟੋਕਰੀਆ ਂਭਰੀਆ ਂਸਨ।”
20 “ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਤ ਰੋਟੀਆ ਂਨੂੰ ਵੰਡਕੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ

ਵੰਿਡਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਦੀਆ ਂਿਕੰਨੀਆਂ
ਟੋਕਰੀਆ ਂਭਰੀਆ ਂਸਨ?”

ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਟੋਕਰੀਆ ਂਭਰੀਆ ਂਸਨ।”
21 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ

ਕੀ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ?”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਬੈਤਸੈਦਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ

22 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੈਤਸੈਦਾ ਨੂੰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਲਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਛੋਹੇ। 23 ਤਾ ਂਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫ਼ੜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਿਗਆ। ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਰੱਖਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?”

24 ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟਕੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਵੇਖਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਿਫ਼ਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਂਵਾਗਂ ਿਦਸਦੇ ਹਨ।”

25 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਉਸਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤਾ ਂਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਅੱਖਾ ਂਖੋਲ੍ਹਕੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਠੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਸਾਫ਼ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। 26 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ
ਲਈ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ, “ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਵੀਂ।”

ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 16:13-20; ਲੂਕਾ 9:18-21)

27 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਗਏ ਜੋ ਕੈਸਰੀਆ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀ
ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਸਨ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਲੋਕ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾ?ਂ”

28 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਯੂਹੰਨਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਏਲੀਯਾਹ ਹੈਂ। ਅਤੇ ਕੁਝ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਨਬੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੈ।”

29 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾ?ਂ”
ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈਂ।”
30 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਕੜੀ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ, “ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ

ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਸਓ।”
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ਿਯਸੂ ਕਿਹੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
(ਮੱਤੀ 16:21-28; ਲੂਕਾ 9:22-27)

31 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਿਕ ਿਕਵੇਂ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਜੀਅ ਉੱਠੇਗਾ। 32 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ।

ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਾ ਰੱਿਖਆ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈਜਾ ਕੇ
ਉਸਦੀਆ ਂਕਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੜਕਣ ਲੱਗਾ। 33 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਮੂੰਹ ਫ਼ੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਵੱਲ ਤੱਿਕਆ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ
ਿਨੰਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ
ਮਨੁੱਖਾ ਂਵਰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੀ।”

34 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੇ। 35 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ।
36 ਪਰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ ਪਰ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਲਵੇ? 37 ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਮੋੜੇ ਦੀ
ਕੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? 38 ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਿਵੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ
ਹਨ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ,ਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਦੂਤਾ ਂਸਣੇ ਆਵਾਗਂਾ।”

ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਨ੍ਹਾ,ਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ ਜਦ ਤੱਕ
ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ

ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।”

ਿਯਸੂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ
(ਮੱਤੀ 17:1-13; ਲੂਕਾ 9:28-36)

2 ਛੇ ਿਦਨਾ ਂਬਾਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਿਗਆ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ। 3 ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਮਕੀਲੇ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨੇੰ
ਿਚੱਟੇ ਸਨ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਬੀ ਅਿਜਹੇ ਿਚੱਟੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। 4

ਿਫ਼ਰ ਦੋ ਆਦਮੀ, ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨਾਲ
ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

5 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ! ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਤੰਬੂ ਲਗਾਵਾਗਂੇ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਲੀਯਾਹ
ਲਈ।” 6 ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸਨ।

7 ਤਦ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਛਾ ਂਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਿਜਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।”

8 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੁਫ਼ੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋਰ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵੇਿਖਆ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਸੀ।

9 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ। ਓੁਨੀ ਦੇਰ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਂਜੀ ਉੱਠੇਗਾ।”

10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਪਣੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੀ ਰੱਖੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਿਵੱਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ “ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ” ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ? 11

ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਭਲਾ ਿਕਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਂਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?”

12 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਵੇਗਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਆਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੜ ਸੁਆਰੇਗਾ। ਪਰ
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਿਕਉਂ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ
ਝੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 13 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚਾਿਹਆ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਗਆ
ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਬਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 17:14-20; ਲੂਕਾ 9:37-43)

14 ਤਦ ਿਯਸੂ, ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਾਕੀ ਚੇਿਲਆ ਂਕੋਲ ਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਗਰਦ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਮ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਬਹਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 15 ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਸ ਵੱਲ ਭੱਜੇ।

16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਿਵਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ?”

17 ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਗੁਰੂ! ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਹਾ,ਂ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਿਗਆ
ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। 18 ਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਦਾ
ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਕੜ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ
ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਉਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ।”

19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਬੇਪਰਤੀਤ ਲੋਕੋ! ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ
ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਸਹਾਰਾਗਂਾ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਓ!”

20 ਤਾ ਂਚੇਲੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆਏ। ਜਦੋਂ ਭਿਰਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਆਤਮਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਮੂੰਹੋ
ਝੱਗ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਿਗਆ।

21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਪਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ?”

ਿਪਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। 22 ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ
ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸਾਡੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ? ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ।”

23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।’
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ।”

24 ਿਪਤਾ ਬੜਾ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਮੈਂ ਪਰਤੀਤ ਵਾਲਾ
ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੋ ਿਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ।”

25 ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਨੱਸੇ ਆ ਰਹੇ
ਸਨ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਅਤੇ
ਮੁੜ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਂ।”

26 ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚੀਿਕਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਫ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਡੇਗ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਿਲਆ ਤਾ ਂਬੱਚਾ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ
ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ।” 27 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫ਼ਿੜਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ
ਿਗਆ।

28 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਕੋਲ
ਉੱਥੇ ਇੱਕਲੇ ਸਨ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਕੀ ਵਜਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਭਿਰਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸੱਕੇ?”

29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਤਮਾ ਿਸਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

ਮਰਕੁਸ 8:31 711 ਮਰਕੁਸ 9:29
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ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 17:22-23; ਲੂਕਾ 9:43-45)

30 ਤਦ ਿਯਸੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਪਰ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ। 31 ਉਹ
ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆ ਂਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਜੀਅ ਉੱਠੇਗਾ।” 32

ਪਰ ਚੇਲੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਸੱਕੇ ਪਰ ਉਹ ਉਸਤੋਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਰਹੇ।

ਿਯਸੂ ਦੱਸਦਾ ਿਕ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 18:1-5; ਲੂਕਾ 9:46-48)

33 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਗਏ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਵਾਦ-
ਿਵਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ?” 34 ਪਰ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਿਹਸ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ?

35 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

36 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, 37 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ
ਨਾ ਂਦੇ ਕਾਰਣ ਅਿਜਹੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਕਰਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।”

ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ
(ਲੂਕਾ 9:49-50)

38 ਿਫ਼ਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ! ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾ ਂਉੱਤੇ ਭੂਤ
ਕੱਢਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

39 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਉੱਤੇ
ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਝੱਟ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ
ਆਖੇਗਾ। 40 ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। 41

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਪੀਣ ਨੂੰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਲ ਪਾਵੇਗਾ।

ਿਯਸੂ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਕਾਰਣਾ ਬਾਰੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 18:6-9; ਲੂਕਾ 17:1-2)

42 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾ ਂਛੋਿਟਆ ਂਬੱਿਚਆ ਂਤੋਂ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ ਤਾ ਂਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਚੱਕੀ ਦਾ
ਪੁੜ ਬੰਨ੍ਹੇ  ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਵੇ। 43 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੁਹਾਥੋਂ
ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੁੰਡਾ ਹੁੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆਂ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਦੋ ਹੱਥਾ ਨਾਲ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ
ਿਵੱਚ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਿਜੱਥੇ ਅਿਜਹੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬੁਝਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੀ। 44 45

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੋ।
ਲੰਗੜਾ ਹੋਕੇ ਿਜਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸਤੋਂ ਭਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਪੈਰ ਹੁੰਿਦਆ ਂਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਰਕ ਦੀ ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ, ਿਜਹੜੀ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇ। 46 47

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ।
ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੜਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਕੋਲੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ
ਅੱਖਾ ਂਦੇ ਹੁੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਨਰਕ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇ। 48 ਨਰਕ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਕੀੜੇ ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖਾਦਂੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸੱਕਦੀ।

49 “ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

50 “ਲੂਣ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੂਣ ਆਪਣਾ ਲੂਣਾਪਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾ ਂਉਹ
ਦੋਬਾਰਾ ਨਮਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਿਗਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਰਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪੂਰਵਕ ਰਹੋ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼
(ਮੱਤੀ 19:1-12)

ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੀਆ ਂਹਦਾ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਿਚਆ। ਉੱਥੇ ਿਫ਼ਰ ਲੋਕ ਇੱਕਤ੍ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਵਾਗਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ।

2 ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋ
ਕੁਝ ਗਲਤ ਆਖੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਵਾਿਜਬ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇ?”

3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?”
4 ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਾ ਂਪਰਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ

ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਿਲਖਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”
5 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਿਲਿਖਆ

ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਸਖ਼ਤ ਸਨ। 6 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਸਰਿਜਆ, ‘ਉਸਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ।’ 7 ‘ਇਸੇ ਲਈ,
ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ।’ 9

ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

10 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਨ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ
ਪੁੱਿਛਆ ਤਾਂ 11 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਿਵਰੁੱਧ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। 12 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ
ਮਰਦ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ
ਵੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 19:13-15; ਲੂਕਾ 18:15-17)

13 ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਿਲਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੋਹਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ
ਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਜਆ। 14 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰਿਦਆਂ
ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਛੋਟੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇਵੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬੱਿਚਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ। 15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ
ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਵਾਗਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।” 16 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਕੁਛੜ ਚੁੱਿਕਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।

ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 19:16-30; ਲੂਕਾ 18:18-30)

17 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉਹ ਥਾ ਂਛੱਡਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾ,ਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ”

18 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਤਗੁਰੂ ਿਕਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸਿਤ ਹੈ। 19 ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਦੇਵਾਗਂਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਨੇਮਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ
ਕਰੋ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ‘ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-
ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਕਰੋ।’”

20 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਆ
ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ।”

21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ
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ਕੁਝ ਵੇਚਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡਦੇ ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਇਸਦਾ ਫ਼ਲ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਆਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ।”

22 ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਸੀ।

23 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਔਖਾ
ਹੈ।”

24 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਨ ਤੇ ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਿਕਹਾ,
“ਮੇਰੇ ਬਿਚਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋਣਾ ਿਕੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ! 25 ਸੂਈ
ਦੇ ਨੱਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਊਠ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ!”

26 ਚੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਤਾਂ
ਫ਼ੇਰ ਕੌਣ ਬਚ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?”

27 ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ
ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸਭ
ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ।”

28 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

29 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ
ਮੇਰੀ ਜਾ ਂਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਭਰਾ-ਭੈਣਾ,ਂ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਬੱਚੇ ਜਾਂ
ਖੇਤ ਛੱਡੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 30 ਇਸ
ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਘਰ, ਭਰਾ-ਭੈਣਾ, ਮਾ-ਂਬਾਪ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੰਡ ਿਮਲੇਗਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਿਮਲੇਗਾ। 31 ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਰੁਤਬਾ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾ ਂਹੈ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 20:17-19; ਲੂਕਾ 18:31-34)

32 ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਗਰ
ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕਿਲਆਂ
ਬੁਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ
ਵਾਪਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 33 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 34 ਉਹ ਲੋਕ
ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁਕਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਿੜਆ ਂਨਾਲ
ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਿਪੱਛੋਂ ਿਫਰ
ਜੀਅ ਉੱਠੇਗਾ।”

ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਉਸਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ
(ਮੱਤੀ 20:20-28)

35 ਤਦ ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਗੁਰੂ ਜੀ! ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ।”

36 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”
37 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਿਕ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ,

ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ!”
38 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਪਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਿਜਸ

ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਹੋ ਿਜਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹੋ?
ਅਤੇ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ?”

39 ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ!”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਗਂਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ

ਗੁਜਰੋਂਗੇ ਿਜਹੜਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਮੈਂ ਲਵਾਗਂਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵੋਂਗੇ। 40 ਪਰ ਕੌਣ ਮੇਰੇ
ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇਗਾ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾ!ਂ ਇਹ

ਜਗ੍ਹਾਵਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਰੱਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਇਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆ ਂਹਨ।”

41 ਬਾਕੀ ਦਸ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਿਣਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ
ਤੇ ਕਰੋਧ ਆਇਆ ਤਾਂ 42 ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਹਾਕਮ
ਸਮਿਝਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
43 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 44

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਨੋਕਰ
ਵਾਗਂ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 45 ਿਕਉਂਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਦੂਿਜਆ ਂਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ
ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 20:29-34; ਲੂਕਾ 18:35-43)

46 ਤਦ ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਆਏ। ਜਦ ਉਹ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਮੀ (ਤਮਈ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ) ਬਰਿਤਮਈ ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਬੈਠ
ਭੀਖ ਮੰਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। 47 ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇਧਰ ਦੀ ਲੰਘ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, “ਿਯਸੂ, ਦਾਊਦ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ! ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰ।”

48 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ,
“ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰ।”

49 ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ ਰੁਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਧਰ
ਆਵੇ!”

ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਖੁਸ਼ ਹੋ! ਅਤੇ
ਖਲੋ ਜਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।” 50 ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਮੀ ਫ਼ਟਾ-ਫ਼ਟ
ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਿਡਆ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆ
ਿਗਆ।

51 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ?”

ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ”
52 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਜਾ, ਤੇਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।” ਤਦ ਉਹ

ਆਦਮੀ ਦੋਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਮਗਰ ਤੁਰ ਿਪਆ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਖਲਾ
(ਮੱਤੀ 21:1-11; ਲੂਕਾ 19:28-40; ਯੂਹੰਨਾ 12:12-19)

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ
ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਬੈਤਫ਼ਗਾ ਅਤੇ ਬੈਤਅਨੀਆ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚੇ,
ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। 2 ਉਸ ਨੇ ਚੇਿਲਆਂ

ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਿਪੰਡ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ
ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਂਗੇ ਤਾ ਂਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਂਗੇ,
ਿਜਸ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ
ਆਓ। 3 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ, ‘ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ।’”

4 ਚੇਲੇ ਿਪੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਿਵੱਚ
ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ। ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਿਲ੍ਹਆ। 5

ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ?” 6 ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹੀ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ।

ਮਰਕੁਸ 10:22 713 ਮਰਕੁਸ 11:6
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7 ਅਤੇ ਉਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਿਵਛਾਏ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਿਗਆ। 8 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਿਵਛਾ ਿਦੱਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਹਰੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆ ਂਿਵਛਾ ਿਦੱਤੀਆ,ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵਢੀਆ ਂਸਨ। 9

ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ
ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ,
“‘ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!’
‘ਧੰਨ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾ ਂਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ!’

ਜ਼ਬੂਰ 118:25-26
10 “ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਰਹੇ!

ਸਵਰਗ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਹੋਵੇ!”
11 ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ

ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਬੈਤਅਨੀਆ ਨੂੰ ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ
(ਮੱਤੀ 21:18-19)

12 ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਤਅਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ
ਲੱਗੀ ਸੀ। 13 ਉਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਿਵਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਿਤਆ ਂਵਾਲਾ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਦ੍ਰੱਖਤ
ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਦ੍ਰੱਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ
ਫ਼ਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਉਸਤੇ ਕੋਈ ਅੰਜੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਿਸਰਫ਼ ਪੱਤੇ ਹੀ ਸਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਜੇ ਅੰਜੀਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। 14 ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਦ੍ਰੱਖਤ ਨੂੰ ਿਕਹਾ “ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਫ਼ਲ ਨਾ ਖਾਵੇ।” ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ
(ਮੱਤੀ 21:12-17; ਲੂਕਾ 19:45-48; ਯੂਹੰਨਾ 2:13-22)

15 ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਕੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਿਗਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੇਚ
ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮੇਜ਼ਾਂ
ਵੀ ਉਲਟਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਧਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ
ਚੌਕੀਆ ਂਵੀ ਉਲਟਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਘੁੱਗੀਆ ਂਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। 16 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਿਦੱਤੀ। 17 ਫ਼ੇਰ ਉਸ
ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,
‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਕਹਾਵੇਗਾ,’ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡਾਕੂਆ ਂਦੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।’”

18 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਉਸਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ
ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। 19 ਉਸ ਰਾਤ ਿਯਸੂ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਵਖਾਈ
(ਮੱਤੀ 21:20-22)

20 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਜਦ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਪੱਛਲੇ ਿਦਨ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੱਕ
ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਜੜ੍ਹਾ ਂਵੀ ਸੜ ਗਈਆ ਂਸਨ। 21 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ
ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਿਗਆ ਹੈ।”

22 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। 23 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ
ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋ, ‘ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਲੈ।’ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਿਖਆ ਉਹ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ
ਵਾਪਰੇਗਾ। 24 ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਿਵੱਚ ਮੰਗੋ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਿਮਲੇਗਾ। 25 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ,
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਫ਼

ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਝੰ ਕਰੋਂਗੇ, ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” 26

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ
(ਮੱਤੀ 21:23-27; ਲੂਕਾ 20:1-8)

27 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਿਫ਼ਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਣ ਜਾਜਕ, ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ
ਆਗੂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ। 28 ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਤੈਨੂੰ
ਿਕਸਨੇ ਿਦੱਤਾ?”

29 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਮੈਨੂੰ
ਿਕਸਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 30 ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਿਦਓ, ਕੀ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਜਾ ਂਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ?”

31 ਇਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਵੱਚਾਰ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਤੇ, ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? 32 ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਉਸਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ
ਸੀ ਤਾ ਂਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ।” (ਿਕਉਂਿਕ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ
ਯੂਹੰਨਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।)

33 ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ।”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤਾ ਂਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਗਂਾ ਿਕ ਿਕਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 21:33-46; ਲੂਕਾ 20:9-19)

ਿਯਸੂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਾ ਂਿਵੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਾੜ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ

ਚੁਬੱਚਾ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਉਸਾਿਰਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਇਹ ਬਾਗ ਿਕਰਾਏ
ਤੇ ਿਕਸਾਨਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਕੇ ਖੁਦ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

2 “ਉਸਨੇ ਫ਼ਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਨੋਕਰ ਨੂੰ ਿਕਸਾਨਾ ਂਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ
ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਿਜਆ। 3 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ
ਕੁਿਟਆ ਅਤੇ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਿਦੱਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 4 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਕਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ
ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। 5 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਨੋਕਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਹੀ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੋਰ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਕਰਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਕੁਿਟਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

6 “ਹੁਣ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੋ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਕਸਾਨਾ ਂਕੋਲ ਇਹ
ਕਿਹੰਿਦਆ ਂਭੇਿਜਆ ਿਕ ‘ਿਕਸਾਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਣਗੇ।’

7 “ਪਰ ਿਕਸਾਨਾ ਂਨੇ ਆਪਸ ਚ ਿਵੱਚਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ‘ਇਹ ਮਾਲਕ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਗ ਉਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਇਹ
ਬਾਗ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’ 8 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੜਆ ਅਤੇ
ਜਾਨੋ ਮਾਰਕੇ ਖੇਤੋਂ ਪਾਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।

9 “ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਕਸਾਨਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਬਾਗ ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
10 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਵਸ਼ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਪਿੜ੍ਹਆ ਹੋਵੇਗਾ:
‘ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਂਨੇ ਰੱਦ ਿਕਤਾ
ਸੋ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।

11 ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ
ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ।’”

ਜ਼ਬੂਰ 118:22-23

ਮਰਕੁਸ 11:7 714 ਮਰਕੁਸ 12:11



12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਵੀ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਸਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ।

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ
(ਮੱਤੀ 22:15-22; ਲੂਕਾ 20:20-26)

13 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ ਹੇਰੋਦੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਤਾ ਂਜੋ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲੱਭ ਸੱਕਣ। 14 ਤਾ ਂਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ
ਹੇਰੋਦੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ! ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ
ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਿਕਸੇ
ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਿਕ ਕੀ ਕੈਸਰ ਨੂੰ
ਮਿਹਸੂਲ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ?”

15 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਲ ਖੇਡ
ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਪਰਿਤਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਚਾਦਂੇ ਦਾ ਇੱਕ
ਿਸੱਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਿਦਓ।” 16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਿਸੱਕਾ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਸੱਕੇ ਉੱਤੇ ਿਕਸਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿਕਸਦਾ ਨਾਉਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?” ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ,
“ਇਸਤੇ ਕੈਸਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਉਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ।”

17 ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਵਸਤਾ ਂਕੈਸਰ ਦੀਆ ਂਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੋ
ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੇਵੋ।” ਲੋਕ ਉਸਤੇ ਹੈਰਾਨ
ਸਨ, ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ।

ਕੁਝ ਸਦੂਕੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਚਾਲ ਖੇਡੀ
(ਮੱਤੀ 22:23-33; ਲੂਕਾ 20:27-40)

18 ਿਫ਼ਰ ਕੁਝ ਸਦੂਕੀ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਦੂਕੀਆ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ
ਮਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਕੋਈ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਦੂਕੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ
ਪੁੱਿਛਆ, 19 “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਿਵਆਿਹਆ ਪੁਰੱਖ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤੀਵੀ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਲਈ ਔਲਾਦ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱਕਣ। 20 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨ। ਪਿਹਲੇ ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, 21 ਫ਼ੇਰ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੇ
ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੇ-ਔਲਾਦਾ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ। ਇਝੰ
ਹੀ ਤੀਜੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। 22 ਇਝੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਭ ਹੀ ਬੇ-ਔਲਾਦੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਰ ਗਏ। ਿਕਸੇ ਭਰਾ
ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਿਮਲੀ। ਆਿਖਰਕਾਰ, ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰ
ਗਈ। 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ,
ਪੁਨਰ ਉੱਥਾਨ ਦੇ ਿਦਨ, ਉਹ ਔਰਤ ਿਕਸ ਦੀ ਤੀਵੀ ਕਹਾਵੇਗੀ?”

24 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆ ਂਜਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ! 25 ਜਦ ਲੋਕ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀਅ
ਉੱਠਣਗੇ ਉਹ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਦੂਤਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ। 26 ਪਰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਦੇ ਜੀ
ਉੱਠਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ’ ਬਾਰੇ
ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ। ਉੱਥੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ
ਆਿਖਆ; ‘ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।’ 27 ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤਾ,ਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਦੂਕੀਆ ਂਨੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਦਾ ਹੈ।”

ਿਕਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 23:34-40; ਲੂਕਾ 10:25-28)

28 ਇੱਕ ਨੇਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਸਦੂਕੀਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ। ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ

ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਬੜੇ ਵੱਧੀਆ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਕਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਯੋਗ ਹੈ?”

29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖ ਇਹੀ ਹੈ ਿਕ: ‘ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ,
ਸੁਣੋ! ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। 30 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਿਦਲ ਜਾਨ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰੂਹ, ਪੂਰੇ ਿਦਮਾਗ ਪੂਰੀ
ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ।’ 31 ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ, ‘ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਿਪਆਰ ਕਰ।’ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।”

32 ਤਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਿਖਆ
ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਹੋਰ ਉਸਤੋਂ ਿਬਨਾ ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਹੈ। 33 ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਰੂਹ, ਪੂਰੇ
ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵਾਗਂ ਹੀ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ
ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਹੋਮਾ ਂਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨਾ ਂਤੋਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਵੱਧ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ।”

34 ਜਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਂ।” ਅਤੇ
ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਿਪਆ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਕਰੇ।

ਮਸੀਹ ਿਕਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 22:41-46; ਲੂਕਾ 20:41-44)

35 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਹ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ?
36 ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ:
‘ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਆਿਖਆ:
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।’

ਜ਼ਬੂਰ 110:1
37 ਦਾਊਦ ਤਾ ਂਆਪੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭੂ’ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਮਸੀਹ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?” ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ
(ਮੱਤੀ 23:6-7; ਲੂਕਾ 11:43, 20:45-47)

38 ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਨੇਮ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਤੋਂ ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਚੋਗੇ ਪਾਕੇ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਿਕ
ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ, ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾ ਂਿਵੱਚ
ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। 39 ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦਾਵਤਾ ਂਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆ ਂਕੁਰਸੀਆ ਂਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
40 ਉਹ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਦੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬਨਣ ਲਈ
ਿਵਖਾਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੀਆ-ਂਲੰਬੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ
(ਲੂਕਾ 21:1-4)

41 ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਇਹ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕ
ਆਦਂੇ-ਜਾਦਂੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਭੇਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। 42 ਿਫ਼ਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਿਵਧਵਾ ਆਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਤਾਬਂੇ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸਨ।

43 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਿਵਧਵਾ ਨੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਿਸੱਕੇ ਚਢ਼ਾਏ ਹਨ,
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਧਨਵਾਨਾ ਂਦੀ ਚਢ਼ਾਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ
ਵੱਧੇਰੇ ਹਨ। 44 ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਅਥਾਹ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ
ਿਵੱਚੋਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਜੋ ਫ਼ਾਲਤੂ ਸੀ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਔਰਤ

ਮਰਕੁਸ 12:12 715 ਮਰਕੁਸ 12:44
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ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ
ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਜਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ।”

ਮੰਦਰ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਿਵਨਾਸ਼
(ਮੱਤੀ 24:1-25; ਲੂਕਾ 21:5-24)

ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਇੱਕ
ਚੇਲੇ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖੋ! ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾਂ
ਿਕੰਨੀਆ ਂਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ ਤੇ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾ ਂਦੀਆ ਂਬਣੀਆਂ

ਹੋਈਆ ਂਹਨ!”
2 ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਵੱਡੀਆ ਂਇਮਾਰਤਾ,ਂ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ

ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ
ਪੱਥਰ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।”

3 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ, ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ
ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਥੋ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ। 4 “ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਕਦੋਂ
ਵਾਪਰੇਗਾ? ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?”

5 ਿਯਸੂ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ! ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ। 6 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਆਖਣਗੇ, ‘ਮੈਂ ਓਹੋ ਹਾ’ਂ ਇਉ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣਗੇ। 7

ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਜੰਗਾ,ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਸੁਣੋਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਾ। ਅੰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇਹ ਸਭ
ਘਟਨਾਵਾ ਂਵਾਪਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਪਰ ਅੰਤ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 8

ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੇਗੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੂਜੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾ ਂਿਵੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਸੂਤਕ ਦੇ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ

9 “ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣਾ ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਹਰੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਜਾਕੇ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ ਹਾਕਮਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਣ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੋਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। 10 ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਇਜੰੀਲ ਦਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 11 ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਕਿਚਹਰੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋ ਹੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਖਣਾ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ
ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਬੋਲੇਗਾ।

12 “ਭਰਾ-ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ
ਫ਼ੜਵਾਉਨਗੇ। ਿਪਓ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਲਈ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ। ਇਝੰ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਫ਼ੜਵਾਉਣਗੇ। 13 ਮੇਰੇ ਕਾਰਣ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸਹੇਗਾ ਉਹੀ
ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

14 “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ‘ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋਂਗੇ ਿਜਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ।’
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋਂਗੇ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
(ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।)
“ਉਸ ਸਮੇਂ, ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਹਾੜਾ ਂਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
15 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਿਲਉਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। 16 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਲੈਣ
ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

17 “ਉਹ ਵਕਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾ ਂਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਿਨਆਿਣਆ ਂਦੀਆ ਂਮਾਵਾ ਂਹਨ। 18 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਨਾ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਸਰਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। 19 ਭਲਾ ਿਕਉਂ? ਓਨ੍ਹੀ
ਿਦਨੀ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਆਉਣਗੀਆ ਂਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਿਭਆਨਕ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਂਸਾਜੀ
ਸੀ, ਇੱਥੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 20 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਕੋਈ

ਮਨੁੱਖ ਿਜਉਂਦਾ ਨਾ ਬਚਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਘਟਾਇਆ ਹੈ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

21 “ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਗੇ, ‘ਵੇਖੋ! ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ
ਹੈ’ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣ, ‘ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ!’ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। 22 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਆਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਿਵਖਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ
ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਣਗੇ। 23 ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਚੌਕਸ ਰਿਹਣਾ। ਇਸੇ
ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

24 “ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਦੇ ਕਸ਼ਟਾ ਂਤੋਂ ਬਾਦ,
‘ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਚੰਨ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ।

25 ਤਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆ ਂਿਹੱਲ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ’
26 “ਤਦ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ

ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। 27 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੀ
ਪਾਸੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਨਗੇ।

28 “ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਿਸੱਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਹਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਿਕ ਗਰਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 29 ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਂ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਸਮਾ ਂਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।
30 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀ
ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ 31 ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ,ਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

32 “ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਦੂਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ
ਿਕ ਉਹ ਵਕਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 33 ਚੌਕਸ ਰਹੋ!
ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਿਤਆਰ ਰਹੋ! ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘੜੀ ਿਕਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਵੇ।

34 “ਇਹ ਜਮਾ ਂਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਗਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਿਡਆ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੋਕਰਾ ਂਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਹਰ ਨੋਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਆਖਦਾ ਹੈ। 35 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ ਰਿਹਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਕਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਕੀ ਉਹ
ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਜਾ ਂਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਹੀ ਤੜਕੇ ਜਾ ਂਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਦ
ਆਵੇਗਾ। 36 ਉਹ ਝੱਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ
ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। 37 ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਹਰ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ‘ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ।’”

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਦੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ
(ਮੱਤੀ 26:1-5; ਲੂਕਾ 22:1-2; ਯੂਹੰਨਾ 11:45-53)

ਦੋ ਿਦਨਾ ਂਿਪੱਛੋਂ ਪਸਾਹ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਵੇ ਛੱਲ ਨਾਲ ਫ਼ੜ ਸੱਕਣ ਤੇ

ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ? 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸੱਕਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਲੋਕ ਕੋ੍ਰਧ ਿਵੱਚ ਆਕੇ ਕੋਈ
ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ।”

ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ
(ਮੱਤੀ 26:6-13; ਯੂਹੰਨਾ 12:1-8)

3 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਬੈਤਅਨੀਆ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ ਸ਼ਮਊਨ ਕੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ
ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾ ਂਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ
ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਕੀਮਤੀ ਅਤਰ ਭਰਕੇ ਿਲਆਈ। ਇਹ ਅਤਰ ਨਾਰਡ ਪੌਦੇ ਤੋਂ
ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ
ਿਦੱਤੀ।

4 ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਉਸਨੇ ਇਸ ਅਤਰ ਨੂੰ
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ਿਫ਼ਜ਼ੂਲ ਿਕਉਂ ਗੁਆਇਆ। 5 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਤਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਹਨਤ
ਿਜੰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਤਰ ਵੇਚਕੇ ਇਸਦਾ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ
ਜਾਦਂਾ ਤਾ ਂਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।” ਇਉਂ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ
ਲੱਗੇ।

6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਿਦਉ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ? ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਿਕਉਂਿਕ
ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਾ। 8 ਉਸ ਨੇ
ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਤਰ ਡੋਿਲ੍ਹਆ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿਮਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ। 9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਿਕਹਾ
ਜਾਵੇਗ਼ਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ।”

ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ
(ਮੱਤੀ 26:14-16; ਲੂਕਾ 22:3-6)

10 ਤਦ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਿਗਆ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ
ਸੀ ਯਹੂਦਾ ਇਸੱਕਿਰਯੋਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 11 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜਵਾਉਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ
(ਮੱਤੀ 26:17-25; ਲੂਕਾ 22:7-14, 21-23; ਯੂਹੰਨਾ 13:21-30)

12 ਇਹ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਸੀ।
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਬਿਲਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਿਕੱਥੇ ਿਤਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਹੈਂ?”

13 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਘੜਾ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਹੋ ਤੁਰਨਾ। 14 ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ‘ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰਾ
ਿਵਖਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸੱਕਣ।’ 15 ਮਾਲਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੁਬਾਰਾ ਿਵਖਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ।”

16 ਇਉਂ ਉਹ ਚੇਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ
ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ
ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ।

17 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਿਯਸੂ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨਾਲ ਆਇਆ। 18 ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ
ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ।”

19 ਚੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਯਕੀਨਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾ!ਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?”

20 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 21 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਉਸ ਬਾਰੇ ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾ ਂਚੰਗਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।”

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ
(ਮੱਤੀ 26:26-30; ਲੂਕਾ 22:15-20; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ11:23-25)

22 ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਇਹ ਰੋਟੀ ਫ਼ੜੋ ਤੇ ਖਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ।”

23 ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਦਾਖ ਰਸ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਫ਼ਿੜਆ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਹ ਦਾਖ ਰਸ ਪੀਤਾ। 24 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਹੈ,
ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਬਹੁਿਤਆ ਂਲਈ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ 25

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਖ ਰਸ ਫ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਗਂਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪੀਵਾਗਂਾ ਇਹ ਨਵਾ ਂਹੋਵੇਗਾ।”

26 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਿਮਲਕੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ
ਚੱਲੇ ਗਏ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ
(ਮੱਤੀ 26:31-35; ਲੂਕਾ 22:31-34; ਯੂਹੰਨਾ 13:36-38)

27 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਲਵੋਂਗੇ। ਇਉਂ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
‘ਮੈਂ ਆਜੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਿਖੱਲਰ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ’

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 13:7
28 ਪਰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਿਜਉਣ ਦੇ ਬਾਦ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

29 ਤਾ ਂਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਾਵੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡ ਦੇਣ ਪਰ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਗਂਾ।”

30 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਅੱਜ ਹੀ, ਰਾਤ ਕੁੱਕੜ ਦੇ
ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਗਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਆਖੇਂਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ?”

31 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਿਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕਹਾਗਂਾ।” ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਝੰ ਹੀ ਆਿਖਆ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕਿਲਆ ਂਪ੍ਰਰ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 26:36-46; ਲੂਕਾ 22:39-46)

32 ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਆਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਗਥਸਮਨੀ ਨਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ।” 33 ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਆਉਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖੀ ਅਤੇ ਿਦਲਗੀਰ ਸੀ। 34 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਬਲਿਕ ਮਰਨ ਤੀਕਰ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ
ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ।”

35 ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਦੁੱਖਾ ਂਦਾ ਇਹ ਸਮਾ ਂਉਸ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ। 36 ਉਸ ਨੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਅੱਬਾ , ਹੇ ਿਪਤਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। ਇਹ ਦੁੱਖਾ ਂਦਾ
ਿਪਆਲਾ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਤਾ ਂਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ
ਭਾਵੇ।”

37 ਤਾ ਂਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਕੋਲ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸੁੱਿਤਆ ਂਹੋਇਆ ਂਵੇਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸ਼ਮਊਨ! ਕੀ ਤੂੰ ਸੌਂ
ਿਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਸੱਕਦਾ? 38 ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਆਤਮਾ ਤਾ ਂਇਛੁਕ ਹੈ, ਪਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ”

39 ਿਯਸੂ ਿਫ਼ਰ ਉੱਥੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹੋਂ ਗੱਲਾ ਂਆਖਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 40

ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਚੇਿਲਆ ਂਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਿਤਆਂ
ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਬੜੀਆ ਂਥੱਕੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।

41 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਕੋਲ ਵਾਪਸ
ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੌ ਰਹੇ ਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਾਪੀਆ ਂਹੱਥੀ ਫ਼ੜਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ
ਵਕਤ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। 42 ਉੱਠੋ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਵੇਖੋ! ਮੇਰਾ
ਫ਼ੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ!”

ਮਰਕੁਸ 14:5 717 ਮਰਕੁਸ 14:42
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ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣਾ
(ਮੱਤੀ 26:47-56; ਲੂਕਾ 22:47-53; ਯੂਹੰਨਾ 18:3-12)

43 ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਯਹੂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਿਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ,ਂ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ
ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਡਾਗਂਾ ਂਫ਼ੜੀਆ ਂਸਨ।

44 ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕ ਕੌਣ ਿਯਸੂ ਹੈ, ਿਵਉਂਤ
ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੰਮਾ,ਂ ਉਹੀ ਿਯਸੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ।” 45

ਤਾ ਂਯਹੂਦਾ ਿਸੱਧਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ!” ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ। 46 ਤਦ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ
ਕਰ ਿਲਆ। 47 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਲ ਖੜੋਤੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਕਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ
ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੰਨ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ।

48 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਤਲਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਡਾਗਂਾ ਨਾਲ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? 49 ਪਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਪੂਰੀਆ ਂਹੋਣ।”
50 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨੱਸ ਗਏ।

51 ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਿਸਰਫ਼
ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਕੱਪੜਾ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। 52 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਲਾ ਕੱਪੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਹੀ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
(ਮੱਤੀ 26:57-68; ਲੂਕਾ 22:54-55, 63-71; ਯੂਹੰਨਾ 18:13-14, 19-24)

53 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ
ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। 54 ਪਤਰਸ ਕੁਝ ਿਵੱਥ ਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਿਰਹਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਿਗਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ
ਿਵਹੜੇ ਅੰਦਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨਾਲ ਬੈਠਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਕਣ ਲੱਗਾ।

55 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਯਹੂਦੀ ਸਭਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਕਰ ਸੱਕੇ। 56 ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਝੂਠੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਿਕਸੇ
ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਮਲਦੀ।

57 ਿਫ਼ਰ ਕਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੱਤੀ ਿਕ, 58 “ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ, ‘ਮੈਂ ਇਸ
ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਢਾਹ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਜਗ੍ਹਾ, ਦੂਜਾ ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਨਵਾ ਂਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।’” 59 ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ।

60 ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ? ਕੀ ਉਹ ਸੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ?” 61 ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਿਰਹਾ।

ਫ਼ੇਰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮਸੀਹ
ਹੈ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ?”

62 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾ ਂਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਤ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਬੱਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖੋਂਗੇ।”

63 ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੋਧ
ਆਇਆ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਕੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 64 ਜੋ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਆਖੀਆ ਂਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?”

ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੰਡ ਿਮਲਣਾ
ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ। 65 ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਥੁਿਕਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਚਹਰੇ
ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਿਵਖਾ ਿਕ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ!” ਿਫ਼ਰ
ਿਸਪਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਿਟਆ।

ਪਤਰਸ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆ ਂਡਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 26:69-75; ਲੂਕਾ 22:56-62; ਯੂਹੰਨਾ 18:15-18, 25-27)

66 ਉਸ ਵਕਤ, ਪਤਰਸ ਥੱਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੀ ਇੱਕ
ਗੋਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੇਕਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। 67 ਉਹ ਉਸ
ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ, “ਤੂੰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।”

68 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ,
“ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੀ ਹੈਂ।”
ਿਫ਼ਰ ਪਤਰਸ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਿਡਓਢੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

69 ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਫ਼ਰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।” 70 ਪਤਰਸ ਿਫ਼ਰ ਉਸ
ਦੇ ਕਿਹਣੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਿਗਆ।

ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਦ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ,
“ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਂ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਹੈਂ।”

71 ਪਰ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਾਪਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਿਦ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸੌਹ ਖਾਦਂਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।”

72 ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ, “ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬਾਗਂ ਿਦੱਤੀ। ਿਫ਼ਰ ਪਤਰਸ
ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ; ਿਕ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਦੂਜੀ ਬਾਗਂ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ।” ਤਦ ਪਤਰਸ ਬੜਾ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਿਪਆ।

ਗਵਰਨਰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ
(ਮੱਤੀ 27:1-2, 11-14; ਲੂਕਾ 23:1-5; ਯੂਹੰਨਾ 18:28-38)

ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੜਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ, ਨੇਮ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਯਹੂਦੀ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
2 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ?”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ।
3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਿਬਨਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਿਲਆਏ।

4 ਤਾ ਂਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ
ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ
ਦੇਵੇਂਗਾ?”

5 ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ।

ਿਪਲਾਤੁਸ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਿਰਹਾ
(ਮੱਤੀ 27:15-31; ਲੂਕਾ 23:13-25; ਯੂਹੰਨਾ 18:39-19:16)

6 ਹਰ ਸਾਲ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਕੈਦੀ, ਿਜਸ ਲਈ ਲੋਕ
ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। 7 ਉਸ ਵਕਤ, ਬਰੱਬਾਸ ਨਾ ਂਦਾ
ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹੋਰ ਿਵਦਰੋਹੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਵਦ੍ਰੋਹਾ ਂਦੇ ਵੇਲੇ
ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।

8 ਲੋਕ ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ। 9

ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾ?ਂ” 10 ਿਪਲਾਤੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਈਰਖਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਸ ਹੱਥੀ ਫ਼ੜਵਾਇਆ ਸੀ। 11 ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਬਰੱਬਾਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਜੋਰ ਪਾਉਣ।

12 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਾਲ, ਜੋ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

13 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, “ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦਓ।”

ਮਰਕੁਸ 14:43 718 ਮਰਕੁਸ 15:13
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14 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਕਉਂ? ਇਸਨੇ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ?”
ਪਰ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗੇ, “ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵੋ।”
15 ਿਪਲਾਤੁਸ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ

ਲਈ ਬਰੱਬਾਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ। ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

16 ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਬੁਲਾਇਆ। 17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਮੁਨੀ ਰੰਗ
ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਿਯਸੂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੰਿਡਆ ਂਨੂੰ ਗੁੰਦਕੇ ਕੰਿਡਆ ਂਦਾ
ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। 18 ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਮਸੱਕਾਰ!” 19

ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸੋਟੀਆ ਂਮਾਰੀਆ।ਂ ਉਸ ਉੱਪਰ
ਥੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਿਨਵਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
20 ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਹਟੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਜਾਮਨੀ ਕੱਪੜਾ
ਉਤਾਿਰਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਆ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ
ਮਿਹਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਤਾ ਂਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
(ਮੱਤੀ 27:32-44; ਲੂਕਾ 23:26-39; ਯੂਹੰਨਾ 19:17-27)

21 ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਕੁਰੇਨੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ
ਸ਼ਮਊਨ ਸੀ ਿਸਕੰਦਰ ਅਤੇ ਰੁਫ਼ੂਸ ਦਾ ਿਪਤਾ। ਉਹ ਖੇਤਾ ਂਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ
ਚੁੱਕੇ। 22 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਗਥਾ ਨਾਉਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਗਲਗਥਾ ਿਜਸਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ “ਖੋਪਰੀ ਦਾ ਥਾ”ਂ 23 ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਮੈਅ ਿਵੱਚ ਗੰਧਰਸ
ਿਮਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। 24 ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਿਕੱਲਾ ਂਨਾਲ ਠੋਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ
ਵੰਡ ਲਏ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗੁਣੇ ਪਾਕੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਿਕਹੜੇ
ਕੱਪੜੇ ਲਵੇਗਾ।

25 ਸਵੇਰ ਦੇ ਨੌ ਵਜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। 26

ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਸੀ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, “
ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ।” 27 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ
ਚੜ੍ਹਾਇਆ। 28

29 ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਬੱਲ, ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਦਰ
ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 30 ਤਾ ਂਹੁਣ
ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ?”

31 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ,
“ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਾ ਂਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ
ਸੱਿਕਆ। 32 ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਤਾ ਂਹੁਣੇ ਉਹ
ਸਲੀਬੋਂ ਉਤਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਸਤੇ ਿਫ਼ਰ
ਪਰਤੀਤ ਕਰਾਗਂੇ।” ਿਜਹੜੇ ਚੋਰ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 27:45-56; ਲੂਕਾ 23:44-49; ਯੂਹੰਨਾ 19:28-30)

33 ਦੁਿਪਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਨੇਰਾ
ਦੁਿਪਹਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਿਰਹਾ। 34 ਿਤੰਨ ਕੁ ਵਜੇ, ਿਯਸੂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ
ਚੀਿਕਆ, “ਏਲੋਈ ਏਲੋਈ ਲਮਾ ਸਬਕਤਾਨੀ।” ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?”

35 ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਚੀਕ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸੁਣੋ! ਉਹ
ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

36 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ ਸਪੰਜ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਿਸਰਕੇ ਿਵੱਚ
ਿਭਉਂਇਆ ਅਤੇ ਸਪੰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਣ ਲਈ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਲਾ ਏਲੀਯਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ।”

37 ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ-ਹੀਣ ਹੋ ਿਗਆ।
38 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡੇ ਤਾ ਂਮੰਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ

ਦੋਫ਼ਾੜ ਹੋ ਿਗਆ। 39 ਤਾ ਂਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਿਜਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸਭ ਵੇਖ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕਵੇਂ ਮਿਰਆ ਹੈ ਤਾ ਂਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਇਹ
ਮਨੁੱਖ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।”

40 ਕੁਝ ਔਰਤਾ ਂਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆ ਂਇਹ ਵੇਖ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ
ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ, ਸਲੋਮੀ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੋਸੇਸ ਦੀ ਮਾ ਂਮਿਰਯਮ ਸਨ
ਯਾਕੂਬ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 41 ਿਜਸ ਵਕਤ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ
ਇਹ ਔਰਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦੀਆ ਂਸਨ।
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਔਰਤਾ ਂਉਸ ਨਾਲ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਈਆ ਂਸਨ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
(ਮੱਤੀ 27:57-61; ਲੂਕਾ 23:50-56; ਯੂਹੰਨਾ 19:38-42)

42 ਇਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ (ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਸਬਤ
ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ)ਂ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। 43 ਅਿਰਮਥੈਆ ਦਾ ਯੂਸੁਫ਼
ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿਸ਼ਧ ਸਦੱਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਨਾਲ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

44 ਿਪਲਾਤੁਸ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਕੀ
ਵਾਕਈ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। 45 ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਲੋਥ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਦੇ
ਿਦੱਤੀ।

46 ਤਾ ਂਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਿਦਆ ਅਤੇ ਲੋਥ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ
ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ। ਿਫ਼ਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਲੋਥ ਨੂੰ ਉਸ ਕਬਰ ਿਵੱਚ
ਪਾਇਆ ਿਜਹੜੀ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਖੋਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ
ਢੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਰੇੜ ਿਦੱਤਾ। 47 ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅਤੇ
ਯੋਸੇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆ ਂਸਨ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖਬਰ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮੁੜ ਜੀਅ ਉੱਿਠਆ
(ਮੱਤੀ 28:1-8; ਲੂਕਾ 24:1-12; ਯੂਹੰਨਾ 20:1-10)

ਸਬਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ, ਸਲੋਮੀ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰਯਮ ਕੁਝ ਅਤਰ ਖਰੀਦ ਿਲਆਈਆ ਂਉਹ
ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂਸਨ। 2

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ
ਆਈਆ।ਂ 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕਬਰ
ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਣ
ਰੇੜ੍ਹਗਾ?”

4 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਕੇ ਤੱਿਕਆ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਕਬਰ ਦੇ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਪਰ੍ਹਾ ਂਹਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਬਰ
ਿਵੱਚ ਵੜੀਆ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਕਬਰ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਵੇਿਖਆ। ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਉਹ ਘਬਰਾਈਆ।ਂ

6 ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਡਰੋ ਨਹੀਂ! ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ
ਲੱਭਦੀਆ ਂਹੋ, ਜੋ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਜੀਅ
ਉੱਿਠਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ! ਇਹ ਉਹੀ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। 7 ਹੁਣ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ, ਖਾਸ ਕਰ
ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਕਹੋ ਿਕ, ‘ਿਯਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋਂਗੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ।’”

8 ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਡਰ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਭਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ, ਅਤੇ ਕਬਰ
ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਿਕਹਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਡਰੀਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਸਨ।

(ਕੁਝ ਮਰਕੁਸ ਦੀਆ ਂਪੁਰਾਣੀਆ ਂਯੂਨਾਨੀ ਪੁਸਤਕਾ ਂਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ
ਖਤਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।)

ਮਰਕੁਸ 15:14 719 ਮਰਕੁਸ 16:8



ਕੁਝ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
(ਮੱਤੀ 28:9-10; ਯੂਹਾਨਂਾ 20:11-18; ਲੂਕਾ 24:13-35)

9 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਤੜਕੇ, ਿਯਸੂ ਪਿਹਲਾ ਂਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅੱਗੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ ਕੱਿਢਆ ਸੀ। 10 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੋ ਿਕ ਰੋ ਅਤੇ ਿਪੱਟ ਰਹੇ
ਸਨ। 11 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ
ਮੰਿਨਆ।

12 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਗਿਟਆ
ਜੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਪੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 13 ਇਹ ਚੇਲੇ ਵਾਪਸ ਗਏ
ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਵੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਰਸੂਲਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ
(ਮੱਤੀ 28:16-20; ਲੂਕਾ 24:36-49; ਯੂਹੰਨਾ 20:19-23; ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:6-8)

14 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਿਗਆਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਥੋੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਿਜ਼ਦ ਲਈ ਿਝੜਿਕਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਿਕਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਠਣੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੇਿਖਆ ਸੀ।

15 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਹਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। 16 ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇਗਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ: ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਤੇ ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ।
ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆ-ਂਨਵੀਆ ਂਬੋਲੀਆ ਂਬੋਲਣਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਦੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਿਸੱਖੀਆ।ਂ 18 ਉਹ ਸੱਪਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੜ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਬਮਾਰਾ ਂਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।”

ਿਯਸੂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
(ਲੂਕਾ 24:50-53; ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:9-11)

19 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹਿਟਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 20 ਤਾ ਂਉਸ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਿਣਤ ਕੀਤਾ।

ਮਰਕੁਸ 16:9 720 ਮਰਕੁਸ 16:20



1

ਲੂਕਾ

ਲੂਕਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਿਲਖਦਾ ਹੈ

ਿਪਆਰੇ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁਸ,
ਜੋ ਘਟਨਾਵਾ ਂਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਵਾਪਰੀਆ ਂਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ

ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਲਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ
ਦੂਿਜਆ ਂਕੋਲੋਂ ਿਸੱਿਖਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਿਲਖੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲੋਂ
ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਪਰਿਦਆ ਂਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 3 ਮਾਣ
ਯੋਗ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁਸ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਬੜੇ ਿਧਆਨ
ਨਾਲ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ
ਕਰਮਵਾਰ ਦੱਸਾ ਂਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਵਾਪਿਰਆ। 4 ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸੱਕੋਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਿਸੱਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ।

ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਇਲੀਸਬਤ

5 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨਾਉਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਉਹ ਅਬੀਯਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਇਲੀਸਬਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। 6 ਉਹ ਦੋਨੋਂ  ਜੀਅ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਅਤੇ ਅਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਮੰਿਨਆ। ਉਹ ਦੋਨੋ
ਜਨੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਸਨ। 7 ਪਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਇਲੀਸਬਤ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਲੀਸਬਤ ਬਾਝਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ।

8 ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜ
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਸਿਥਤ ਸੀ। 9

ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਪਰਚੀਆਂ
ਪਾਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। 10

ਿਜਸ ਵਕਤ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

11 ਤਦ ਜ਼ਕਰ੍ਯਾਹ ਨੂੰ ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਖਲੋਤਾ
ਿਦਿਖਆ। 12 ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਡਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ। 13 ਫ਼ੇਰ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜ਼ਕਰਯਾਹ
ਡਰ ਨਾ! ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇਲੀਸਬਤ
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹੰਨਾ ਰੱਖੀਂ। 14 ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਜੰਮਣ ਤੇ
ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। 15 ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ
ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਅ ਜਾ ਂਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ
ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

16 “ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ
ਵਾਪਸ ਿਲਆਵੇਗਾ। 17 ਯੂਹੰਨਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ
ਏਲੀਯਾਹ ਵਾਗਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ
ਏਲੀਯਾਹ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪੈਦਾ
ਕਰੇਗਾ। ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਨੂੰ
ਧਰਮੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਿਵੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਕਰੇਗਾ।”

18 ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਜੋ ਤੂੰ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ
ਹਾ।ਂ”

19 ਦੂਤ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ, “ਮੈਂ ਿਜ਼ਬਰਾਏਲ ਹਾ ਂਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਦੱਸਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। 20 ਹੁਣ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਪੂਰੀਆਂ
ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੇਂਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੇਰੀਆ ਂਆਖੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਨਯੁਕਤ ਸਮੇਂ ਤੇ
ਪੂਰੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ”

21 ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ
ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨੰਾ ਸਮਾ ਂਲਾਇਆ। 22 ਜਦੋਂ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸੱਿਕਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸੱਿਕਆ। 23 ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕੰਮਲ
ਹੋ ਗਈ ਤਾ ਂਉਹ ਘਰ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ।

24 ਿਫ਼ਰ ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਂਿਪੱਛੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇਲੀਸਬਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਿਨਆ ਂਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 25

“ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਬਾਝਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।”

ਕੁਆਰੀ ਮਿਰਯਮ

26 ਜਦੋਂ ਇਲੀਸਬਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ
ਿਜ਼ਬਰਾਏਲ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਸਰਤ ਨਾਮੀ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਰਯਮ ਸੀ। 28 ਦੂਤ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ! ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਿਕਰਪਾ ਿਵਖਾਈ ਹੈ।”

29 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘਬਰਾ
ਗਈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, “ਇਸ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ।”

30 ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮਿਰਯਮ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। 31 ਅਤੇ ਵੇਖ! ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਅਤੇ
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਂਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਉਂ ਿਯਸੂ ਰੱਖਣਾ। 32 ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। 33 ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

34 ਤਾ ਂਮਿਰਯਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾ ਂਅਜੇ
ਕੁਆਰੀ ਹਾ!ਂ”

35 ਦੂਤ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਅੱਤ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਕਹਾਵੇਗਾ। 36 ਅਤੇ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਲੀਸਬਤ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਲੋਕ ਬਾਝਂ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ!
37 ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

38 ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾ ਂਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕਹੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਾਪਰੇ!” ਤਦ ਦੂਤ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਇਲੀਸਬਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ

39 ਮਿਰਯਮ ਿਤਆਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ
ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗਈ। 40 ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜੀ ਅਤੇ
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ਇਲੀਸਬਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। 41 ਜਦੋਂ ਇਲੀਸਬਤ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀਆਂ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਤਾ ਂਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਬੱਚਾ ਉੱਛਲ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਇਲੀਸਬਤ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਈ।

42 ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਸਭ ਔਰਤਾ ਂਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਧੰਨ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। 43 ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਗ ਮੈਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ! 44 ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ
ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾ ਂਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਉੱਛਲ ਿਪਆ। 45 ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਧੰਨ ਹੈ! ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਿਕ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀਆ,ਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ”

ਮਿਰਯਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

46 ਤਾ ਂਮਿਰਯਮ ਨੇ ਿਕਹਾ,
47 “ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ।

48 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਦਾਸੀ
ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾ,ਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਭ
ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣਗੇ,

49 ਿਕਉਂਿਕ, ਇਸ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ।

50 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਉਲਾਦਾ ਂਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

51 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਦੀ ਤਾਕਤ ਿਵਖਾਈ।
ਉਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਹੰਕਾਰੀ ਸੋਚਾ ਂਨਾਲ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ।

52 ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਕਮਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸੰਘਾਸਨਾ ਂਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੀਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਾਇਆ।

53 ਉਸ ਨੇ ਭੁੱਿਖਆ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ ਰਜਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।

54 ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਿਵਖਾਈ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ।
55 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ,ਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਉਲਾਦਾ,ਂ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਸਦੀਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।”
56 ਮਿਰਯਮ ਇਲੀਸਬਤ ਨਾਲ ਿਤੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਘਰ ਮੁੜ

ਆਈ।

ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਜਨਮ

57 ਜਦੋਂ ਇਲੀਸਬਤ ਦੇ ਜਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ। 58 ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਨੇ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਦਯਾ ਿਵਖਾਈ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ।

59 ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਅੱਠਾ ਂਿਦਨਾ ਂਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਹ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਉਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹੀ
ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸੀ। 60 ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ! ਉਹ
ਯੂਹੰਨਾ ਸਦਵਾਏਗਾ।”

61 ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਸਾਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਉਂ ਨਾਲ ਸਦਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।” 62 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲ
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ “ਉਹ ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?”

63 ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਲਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਵਾਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿਲਿਖਆ ਿਕ,
“ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ।” ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ। 64 ਫ਼ੇਰ
ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁਲ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। 65 ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਆਢਂੀ-ਗੁਆਢਂੀ
ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤ੍ਰ ਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 66 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੀ
ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀ
ਬਣੇਂਗਾ?” ਿਕਉਂਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।

ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ

67 ਤਦ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਿਪਤਾ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਗਾ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ:

68 “ਉਸਤਿਤ ਹੋਵੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

69 ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਖਿਸ਼ਆ ਹੈ।

70 ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਉਸ ਵਾਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਨਬੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

71 ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆ ਂਤੋਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ

ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
72 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆ ਂਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ

ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ।

73 ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ
74 ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ

ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਿਨਰਭੈ ਹੋਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੱਕੀਏ
75 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ

ਧਰਮੀ ਰਹਾਗਂੇ।
76 “ਹੇ ਬਾਲਕ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਤ ਉੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਬੀ ਅਖਵਾਏਂਗਾ ਿਕਉਂਿਕ

ਤੂੰ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੇਂਗਾ।

77 ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ
ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।

78 “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਣ,
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗੀ।

79 ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੇ ਚਮਕੇਗੀ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ
ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਤਂੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸੱਕਣ।”
80 ਇਉਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਤਾਕਤਵਰ

ਬਿਣਆ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੀਕਰ, ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ
(ਮੱਤੀ 1:18-25)

ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਗੁਸਤੁਸ ਕੈਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਰੋਮ
ਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ ਮਰਦੁਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2 ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਦੁਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀਆਂ

ਿਕਤਾਬਾ ਂਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰੀਆ ਂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਕੁਰੇਨਯੁਸ ਸੀ। 3 ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ
ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਉਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਗਆ।

4 ਤਾ ਂਯੂਸੁਫ਼ ਗਲੀਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਸਰਤ ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਯਹੂਿਦਯਾ
ਿਵੱਚ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਗਰ ਕਹਾਉਂਦਾ
ਸੀ। ਯੂਸੁਫ਼ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ।
5 ਤਾ ਂਉਹ ਵੀ ਮਿਰਯਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਮਿਰਯਮ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਲਈ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਰਯਮ
ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। 6 ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਸਨ ਤਾਂ
ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਣਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਿਗਆ। 7 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਪੁੱਤਰ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ ਪਾਕੇ ਿਜੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂੰ ਚਾਰਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ
ਖੁਰਲੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ।

ਲੂਕਾ 1:41 722 ਲੂਕਾ 2:7
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ਕੁਝ ਆਜੜੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ

8 ਉਸੇ ਰਾਤ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਆਜੜੀ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 9 ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਆਜੜੀਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ।
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਚਮਕੀ ਤਾ ਂਆਜੜੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। 10 ਦੂਤ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ
ਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 11 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ ਹੈ, ਜੋ
ਮਸੀਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। 12 ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ ਅਤੇ ਖੁਰਲੀ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ
ਪਾਵੋਗੇ।”

13 ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾ ਂਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੂਤ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਸਤਿਤ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ:

14 “ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਹੋਵੇ,
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ।”
15 ਦੂਤ ਆਜੜੀਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ੇਰ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਆਜੜੀ

ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਆਓ ਹੁਣ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ
ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਿਜਸਦੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

16 ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ। 17 ਜਦੋਂ
ਆਜੜੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਇਆ
ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਬਾਲਕ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 18 ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਜੜੀਆ ਂਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਿਣਆ, ਹੈਰਾਨ ਸਨ। 19 ਪਰ ਮਿਰਯਮ ਨੇ
ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਸੋਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। 20 ਆਜੜੀ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਵੇਖ-ਸੁਣਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ
ਗਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ।

21 ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਅੱਠਾ ਂਿਦਨਾ ਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਬਾਲਕ ਦੇ ਮਿਰਯਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸਮਰਪਣ

22 ਜਦੋਂ ਮਿਰਯਮ ਲਈ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆਇਆ
ਤਾ ਂਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਿਯਸੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ। 23 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ,
“ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਜਨਿਮਆ ਂਨਰ ਬੱਚਾ ‘ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਰਿਪਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’” 24 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਮ ਤਾ ਂਇਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, “ਦੋ
ਘੁੱਗੀਆ ਂਦਾ ਜੋੜਾ ਂਜਾ ਂਦੋ ਕਬੂਤਰਾ ਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਤਾਂ
ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।

ਿਸਮਓਨ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ

25 ਉੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਸਮਓਨ ਨਾਉਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਧਰਮੀ
ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕ ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ। 26

ਿਸਮਓਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ
ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸੱਕਦਾ। 27 ਿਸਮਓਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ। 28 ਿਸਮਓਨ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ:

29 “ਪ੍ਰਭੂ! ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ
ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ।

30 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।
31 ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਅੱਗੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

32 ਇਹ ਬਾਲਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜੋਤ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮਿਹਮਾ ਹੈ।”

33 ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ
ਰਿਹ ਗਏ। 34 ਤਦ ਿਸਮਓਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ
ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਿਡੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 35 ਇਹ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਧਸ
ਰਹੀ ਹੋਵੇ।”

ਆੱਨਾ ਦਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ

36 ਆੱਨਾ ਨਾਉਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਫ਼ਨੂਏਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਉਹ ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ
ਪਤੀ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। 37 ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 84
ਸਾਲਾ ਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਿਡਆ। ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ
ਿਦਨ-ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ।

38 ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਲਕ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਤੰਜ਼ਾਰ
ਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਕ ਉਹ ਆਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤੇ

39 ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ
ਗਲੀਲ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਆਏ। 40 ਬਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ

41 ਹਰ ਸਾਲ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਦਂੇ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ। 42 ਜਦ ਿਯਸੂ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਗਂ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ
ਗਏ। 43 ਜਦੋਂ ਿਤਉਹਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ
ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਬਾਲਕ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਠਿਹਰ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ
ਮਾਪੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 44 ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਿਕ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆ ਂਦੇ
ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾ ਂਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਦ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਮੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ। 45 ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ ਸੱਕੇ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਗਏ।

46 ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ
ਬੈਿਠਆ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਿਦਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਦਆ ਂਲੱਿਭਆ। 47

ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾ-ਂਜਵਾਬਾ ਂਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ
ਸਨ। 48 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ
ਗਏ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਝੰ ਿਕਉਂ
ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਕੰਨੇ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਸਾ,ਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ
ਸਾ।ਂ”

49 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।” 50 ਪਰ
ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸੱਕੇ।

51 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ
ਕਿਹੰਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਿਰਹਾ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆ।ਂ 52 ਿਯਸੂ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਿਧਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੋਨਾ ਂਵੱਲੋਂ ਿਕਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਸੀ।

ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ
(ਮੱਤੀ 3:1-12; ਮਰਕੁਸ 1:1-8; ਯੂਹੰਨਾ 1:19-28)

ਿਤਿਬਿਰਯੁਸ ਕੈਸਰ ਦੇ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਰ੍ਹ ੇ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੈਸਰ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਸਨ:
ਪੁੰਿਤਯੁਸ ਿਪਲਾਤੁਸ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦਾ ਹਾਕਮ,
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ਹੇਰੋਦੇਸ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦਾ ਹਾਕਮ,
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਇਤੂਿਰਯਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰੱਖੋਨੀਿਤਸ,
ਲੁਸਿਨਯੁਸ ਅਿਬਲੇਨੇ ਦਾ ਹਾਕਮ।

2 ਅਨਾਸ ਅਤੇ ਕਯਾਫ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਿਚਆ। 3 ਤਾ ਂਉਹ ਯਰਦਨ
ਨਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ
ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ। 4 ਿਜਵੇਂ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
“ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ:
‘ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੋ
ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ।

5 ਹਰ ਘਾਟੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰ ਪਹਾੜ
ਅਤੇ ਿਟੱਬਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੇਢੇ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਧਆ ਂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਸਮਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ।’”

ਯਸਾਯਾਹ 40:3-5
7 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਆਈ

ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਨਾਗਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ
ਿਕਸਨੇ ਦੱਿਸਆ? 8 ਤੁੱਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਇਹ
ਪ੍ਰਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ‘ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ।’ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 9 ਕੁਲਹਾੜਾ ਹੁਣ ਿਬਰਛਾ ਂਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਵੀ
ਿਬਰਛ ਚੰਗੇ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢੱਕੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

10 ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”
11 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਮੀਜ਼ਾ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸਾਿਂਝਆ ਂਕਰਨ ਿਦਉ ਿਜਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਿਦਉ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ
ਨਹੀਂ ਹੈ।”

12 ਮਸੂਲੀਏ ਵੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਗੁਰੂ ਜੀ! ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

13 ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਿਜੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸਤੋਂ
ਵੱਧ ਇੱਕਤਰ ਨਾ ਕਰੋ।”

14 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਬਰਦਸਤੀ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਿਕਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਲਵੋ, ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਹੀ
ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।”

15 ਸਭ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਯੂਹੰਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿਵੱਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ “ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਮਸੀਹ
ਹੋਵੇ।”

16 ਿਫ਼ਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲਣ ਦੇ
ਜੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇਵੇਗਾ। 17 ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤੰਗਲੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਹੇ ਹੋਏ
ਦਾਿਣਆ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮ ਿਵੱਚ
ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਿਕ
ਕਦੇ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 18 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ।

ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਕਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏ

19 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਹੇਰੋਿਦਆਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਲਈ ਿਝੜਿਕਆ। 20 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀਆਂ
ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਲਈ।

ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ
(ਮੱਤੀ 3:13-17; ਮਰਕੁਸ 1:9-11)

21 ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੀ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਅਕਾਸ਼
ਖੁਲ੍ਹ ਿਗਆ, 22 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸੁਰਗਾ ਂਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਆਈ, “ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ”

ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪਾਿਰਵਾਿਰਕ ਇਿਤਹਾਸ
(ਮੱਤੀ 1:1-17)

23 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ
ਕੁ ਸਾਲਾ ਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

ਜੋ ਿਕ ਹੇਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
24 ਹੇਲੀ ਮੱਥਾਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੱਥਾਤ ਲੇਵੀ ਦਾ।
ਲੇਵੀ ਮਲਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਮਲਕੀ ਯੰਨਾਈ ਦਾ
ਅਤੇ ਯੰਨਾਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
25 ਯੂਸੁਫ਼ ਮਿਤੱਥਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਮਿਤੱਥਯਾਹ ਅਮੋਸ਼ ਦਾ।
ਅਮੋਸ਼ ਨਹੂਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਨਹੂਮ ਹਸਲੀ ਦਾ।
ਹਸਲੀ ਨਗਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
26 ਨਗਈ ਮਾਹੱਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਮਾਹੱਥ ਮਿਤਥਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਤੇ ਮਿਤਥਯਾਹ ਿਸ਼ਮਈ ਦਾ।
ਿਸ਼ਮਈ ਯੋਸੇਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਤੇ ਯੋਸੇਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
27 ਯਹੂਦਾਹ ਯੋਹਾਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਤੇ ਯੋਹਾਨਾਨ ਰੇਸਹ ਦਾ
ਅਤੇ ਰੇਸਹ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦਾ।
ਸ਼ਾਲਤੀਏਲ ਨੇਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
28 ਨੇਰੀ ਮਲਕੀ ਦਾ, ਮਲਕੀ ਅੱਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਅੱਦੀ ਕੋਸਾਮ ਦਾ।
ਕੋਸਾਮ ਅਲਮੋਦਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਅਲਮੋਦਾਮ ਏਰ ਦਾ।
29 ਏਰ ਯੋਸ਼ੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਯੋਸ਼ੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਦਾ।
ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਯੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਅਤੇ ਯੋਰਾਮ ਮੱਤਾਥ ਦਾ
ਅਤੇ ਮੱਤਾਥ ਲੇਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
30 ਲੇਵੀ ਿਸਮਓਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਤੇ ਿਸਮਓਨ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ।
ਯਹੂਦਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਯੋਨਾਨ ਦਾ
ਅਤੇ ਯੋਨਾਨ ਅਲਯਾਕੀਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
31 ਅਲਯਾਕੀਮ ਮੱਲਯੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਮੱਲਯੇ ਮੈਨਾਨ ਅਤੇ ਮੈਨਾਨ ਮਤਥੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਤੇ ਮਤਥੇ ਨਾਥਾਨ ਦਾ
ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
32 ਦਾਊਦ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਯੱਸੀ ਓਬੇਦ ਦਾ
ਅਤੇ ਓਬੇਦ ਬੋਅਜ਼ ਦਾ
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ਅਤੇ ਬੋਅਜ਼ ਸਲਮੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਸਲਮੋਨ ਨਹਸ਼ੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
33 ਨਹਸ਼ੋਨ ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਨੀ ਦਾ।
ਅਰਨੀ ਹਸਰੋਨ ਦਾ
ਅਤੇ ਹਸਰੋਨ ਪਰਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਪਰਸ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ।
34 ਯਹੂਦਾਹ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਯਾਕੂਬ ਇਸਹਾਕ ਦਾ,
ਇਸਹਾਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤਾਰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਤਾਰਹ ਨਹੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
35 ਨਹੋਰ ਸਰੂਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਸਰੂਗ ਰਊ ਦਾ
ਅਤੇ ਰਊ ਪਲਗ ਦਾ,
ਪਲਗ ਏਬਰ ਦਾ
ਅਤੇ ਏਬਰ ਸ਼ਲਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
36 ਸ਼ਲਹ ਕੇਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਕੇਨਾਨ ਅਰਪਕਸ਼ਾਦ ਦਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਸ਼ੇਮ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਲਾਮਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
37 ਲਾਮਕ ਮਥੂਸਲਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਮਥੂਸਲਹ ਹਨੋਕ ਦਾ,
ਹਨੋਕ ਯਰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਯਰਦ ਮਹਲਲੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਮਹਲਲੇਲ ਕੇਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
38 ਕੇਨਾਨ ਅਨੋਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਅਨੋਸ਼ ਸੇਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ,
ਸੇਥ ਆਦਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ
(ਮੱਤੀ 4:1-11; ਮਰਕੁਸ 1:12-13)

ਿਯਸੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਮੁਿੜਆ
ਤਾ ਂਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। 2 ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਨੇ ਚਾਲੀ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਪਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਨੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ

ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾ ਂਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ।
3 ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸ

ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।”
4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ:

‘ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।’”
ਿਬਵਸਥਾ 8:3

5 ਿਫ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ
ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਤਮਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆ ਂਿਵਖਾਈਆ।ਂ 6 ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਮੈਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਰਾਜਾ ਂਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਤੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹਾ ਂਦੇ
ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ 7 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾ ਂਤੇ ਿਡੱਗ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਂ ਮੈਂ ਇਹ
ਸਭ ਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ”

8 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ:
‘ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ।’”

ਿਬਵਸਥਾ 6:13
9 ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਭ

ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤਾ ਂਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਕੁੱਦ ਜਾ। 10 ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ
ਿਕ:

‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ।’

ਜ਼ਬੂਰ 91:11
11 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ!
‘ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਬੋਚ ਲੈਣਗੇ ਤਾ ਂਜੋ
ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ।’”

ਜ਼ਬੂਰ 91:12
12 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਪਰ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ

ਿਕ: ‘ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾ।’”
13 ਤਾ ਂਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਵਕਤ

ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ
(ਮੱਤੀ 4:12-17; ਮਰਕੁਸ 1:14-15)

14 ਿਯਸੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ,
ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਕੀਰਤੀ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। 15 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਉਸਦੀ
ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ
(ਮੱਤੀ 13:53-58; ਮਰਕੁਸ 6:1-6)

16 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰਤ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਵੇ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਿਦਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। 17 ਯਸਾਯਾਹ
ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੋਥੀ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਉਹ ਸਫ਼ਾ
ਕੱਿਢਆ, ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ:

18 “ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹ ਮੁਕਤ
ਹਨ

ਅਤੇ ਅੰਿਨ੍ਹਆ ਂਨੂੰ ਿਕ ਉਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣਗੇ
ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਹੋਇਆ ਂਨੂੰ ਅਿਤਆਚਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ,

19 ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣੀ
ਿਮਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਯੁਕਤ ਸਮਾ ਂਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।”

ਯਸਾਯਾਹ 61:1-2; 58:6
20 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ

ਿਗਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸਤੇ ਜੰਮ ਗਈ। 21

ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਜਹੜਾ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ
ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਰਣ ਹੈ।”

22 ਸਭ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਸੁਣਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ,ਂ ਿਕਵੇਂ
ਬੋਲ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਲਾ ਇਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ?”

23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋਂਗੇ ਿਕ ‘ਹੇ ਵੈਦ! ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ।’ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ
ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ‘ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕਰ!’” 24 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

25 “ਜੋ ਮੈਂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ
ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਾ ਿਪਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕਾਲ ਿਪਆ ਿਕ, ਉਸ
ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਸਨ। 26 ਪਰ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਿਵਧਵਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
ਿਸਰਫ਼ ਸਿਰਪਥ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ।

27 “ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋੜ੍ਹੀ ਸਨ,
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸੀਿਰਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ।”

28 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਤਾਂ
ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆਏ। 29 ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ
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ਕੱਿਢਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਿਟਸੀ ਤੱਕ, ਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਗਰ
ਉਸਾਿਰਆ ਸੀ, ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਸੁੱਟ
ਸੱਕਣ। 30 ਪਰ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਸੀ
(ਮਰਕੁਸ 1:21-28)

31 ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 32 ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ।

33 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ
ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਚੀਿਕਆ, 34 “ਹੇ
ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਿਯਸੂ! ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ
ਆਇਆ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ
ਹੈਂ।” 35 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਚੁੱਪ ਕਰ!
ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਜਾ।” ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਿਕਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ
ਿਬਨਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਏ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲ ਿਗਆ।

36 ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਇਹ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ? ਿਕ ਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਿਮਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ
ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।” 37 ਉਸ ਖੇਤ੍ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਫ਼ੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਤਰਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 8:14-17; ਮਰਕੁਸ 1:29-34)

38 ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ।
ਸ਼ਮਊਨ ਦੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਿਬਮਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੇਜ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। 39 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਦੇ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਕੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ। ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ
ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ

40 ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ, ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ
ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਪੀਿੜਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਲਆਏ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਰੋਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 41 ਕਈ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ, “ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ” ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਹੀ ਮਸੀਹ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 1:35-39)

42 ਿਜਵੇਂ ਿਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਿਯਸੂ ਉਹ ਥਾ ਂਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕਾਤਂ ਥਾ ਂਤੇ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ ਪਰ ਭੀੜ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਆਿਖਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ
ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉੱਥੋਂ
ਨਾ ਜਾਵੇ। 43 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ”

44 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ।

ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ
(ਮੱਤੀ 4:18-22; ਮਰਕੁਸ 1:16-20)

ਿਯਸੂ ਗਨੇਸਰਤ ਦੀ ਝੀਲ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 2

ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੋ ਬੇੜੀਆ ਂਦੇਖੀਆ।ਂ ਬੇੜੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਮਾਛੀ
ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾ ਂਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। 3 ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ
ਿਗਆ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਮਊਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ

ਲਈ ਆਿਖਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠਕੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ
ਲੱਗਾ।

4 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਹਿਟਆ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆ ਂਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੋ।”

5 ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮਾਲਕ! ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜਨ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਲ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਝੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ।” 6 ਸਭ ਮਾਛੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਲ ਮੱਛੀਆ ਂਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਭਾਰ ਨਾਲ
ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾ ਂਸਾਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਮੱਤਰ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਦੋਨੇ ਬੇੜੀਆ ਂਇਸ ਕਦਰ ਮੱਛੀਆ ਂਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆ ਂਿਕ ਇਝੰ
ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਬੇੜੀਆ ਂਹੁਣੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

8 ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ।”
ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਨ ਇਨੰੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। 10 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜ਼ਬਦੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। (ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਸ਼ਮਊਨ
ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।)

ਿਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋ! ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ।”

11 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਬੇੜੀਆ ਂਨੂੰ ਕੰਢੇ ਤੇ ਿਲਆਦਂਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 8:1-4; ਮਰਕੁਸ 1:40-45)

12 ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋੜ੍ਹ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਤੇ ਝੁਕ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ
ਿਦਓ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ।”

13 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਫ਼ੈਲਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾ!” ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕੋੜ੍ਹ
ਗਾਇਬ ਹੋ ਿਗਆ। 14 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਕਰ
ਨਾ ਕਰੀਂ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਵਖਾ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਜਾਕੇ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ। ਇਝੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ।”

15 ਪਰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੈਲਦੀ ਗਈ। ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾ ਂਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈ। 16

ਪਰ ਅਕਸਰ ਿਯਸੂ ਇੱਕਾਤਂ ਵਾਲੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਿਲਆ
ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 9:1-8; ਮਰਕੁਸ 2:1-12)

17 ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਫ਼ਰੀਸੀ, ਅਤੇ
ਕੁਝ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ
ਹਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ,
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 18 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਲਆਏ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਇਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਜਾਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। 19

ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਨੰੀ ਭੀੜ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਾ
ਿਦਿਸਆ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਖਪਰੈਲਾ ਂਕੱਢੀਆ ਂਅਤੇ
ਭੀੜ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਅਤੇ ਠੀਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਿਬਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਿਬਸਤਰੇ ਸਮੇਤ ਹੇਠਾ ਂਲਾਹ ਿਦੱਤਾ। 20 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖਕੇ
ਿਬਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਮੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ।”

21 ਯਹੂਦੀ, ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ,
“ਇਹ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਕੇਵਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”
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22 ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੋਚਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚਾਰ ਿਕਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? 23 ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ?
ਇਹ ਆਖਣਾ ‘ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ’, ‘ਜਾ ਂਉੱਠ ਅਤੇ ਚੱਲ।’ 24 ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।” ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਿਖਆ। “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੰਦਾ
ਹਾ,ਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ।”

25 ਤਾ ਂਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ
ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 26 ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਜਤ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ
ਭਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵੇਿਖਆ ਂਹਨ।”

ਲੇਵੀ ਿਯਸੂ ਮਗਰ ਹੋ ਿਪਆ
(ਮੱਤੀ 9:9-13; ਮਰਕੁਸ 2:13-17)

27 ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਿਯਸੂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸੂਲੀਏ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਮਸੂਲ
ਦੀ ਚੌਕੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਿਖਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ!” 28

ਲੇਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਿਰਆ।
29 ਲੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਇਤੰਜਾਮ

ਕੀਤਾ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਮਸੂਲੀਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕਤਰ
ਹੋਏ ਸਨ। 30 ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ “ਤੁਸੀਂ ਮਸੂਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪਾਪੀਆ ਂਨਾਲ ਿਕਉਂ ਖਾ-ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ?”

31 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਿਬਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੈਦ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤਾ ਂਨੂੰ। 32 ਮੈਂ ਪਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲ ਅਤੇ
ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ,ਂ ਨਾ ਿਕ ਧਰਮੀਆ ਂਨੂੰ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ
(ਮੱਤੀ 9:14-17; ਮਰਕੁਸ 2:18-22)

33 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਦੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਵਾਗਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹਰ
ਵਕਤ ਖਾਦਂੇ-ਪੀਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।”

34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾ ਂਤੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਵਾ
ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਲਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 35 ਪਰ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ।”

36 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਸੁਣਾਇਆ, “ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਵੇਂ
ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਪਾੜਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਾ ਂਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਾਕ
ਦੀ ਟਾਕੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂੀ। 37 ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਨੂੰ ਕਦੇ
ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ਕਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਪੁਰਾਣੀਆਂ
ਮਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਅ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਡੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕਾ ਂਨਸ਼ਟ
ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 38 ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆ ਂਮਸ਼ਕਾ ਂਿਵੱਚ
ਭਰਦੇ ਹਨ। 39 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਅ ਪੀਕੇ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਿਕਉਂ?
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ, ‘ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਅ ਹੀ ਵੱਧੀਆ ਹੈ।’”

ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 12:1-8; ਮਰਕੁਸ 2:23-28)

ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ
ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਤੇ ਮਲਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ।
2 ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਬਤ

ਦੇ ਿਦਨ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਇਝੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ

ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖੇ ਸਨ। 4 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੜ੍ਹਆ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੜਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕੀ ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਖੁਦ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਨ। ਇਹ ਨੇਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ ਜਦ ਿਕ ਨੇਮ ਤਾ ਂਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੇਵਲ
ਜਾਜਕ ਹੀ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।” 5 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 12:9-14; ਮਰਕੁਸ 3:1-6)

6 ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼
ਦੇਣ ਲਈ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਸੀ। 7

ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਇਸ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਕ ਵੇਖੀਏ ਿਯਸੂ ਇਸ
ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਰਾਜੀ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੋਈ
ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਸੱਕਣ। 8 ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਸੋਚਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਜਸਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ
ਅਧਰੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, “ਉੱਠ ਅਤੇ ਿਵੱਚਾਲੇ ਆਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾ।” ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇਝੰ
ਹੀ ਕੀਤਾ। 9 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸਬਤ
ਦੇ ਿਦਨ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾ ਂਬਦੀ? ਿਕਸੇ ਦੇ
ਪ੍ਰਾਣ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ?”

10 ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਵਖਾ।” ਜਦ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਤਾ ਂਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ।
11 ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਬੜੇ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆਏ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਆਪਾ ਂਿਯਸੂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ?”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਚੁਨਣਾ
(ਮੱਤੀ 10:1-4; ਮਰਕੁਸ 3:13-19)

12 ਉਨ੍ਹੀ ਿਦਨੀ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਿਦਆ ਂਸਾਰੀ ਰਾਤ ਿਬਤਾ ਿਦੱਤੀ। 13 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
“ਰਸੂਲ” ਆਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਸਨ:

14 ਸ਼ਮਊਨ (ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨਾ ਂਿਦੱਤਾ)
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ,
ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ,
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਅਤੇ ਬਰਥੁਲਮਈ,
15 ਮੱਤੀ,
ਥੋਮਾ
ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ
ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਿਜਹੜਾ ਜ਼ੇਲੇਤੇਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ।
16 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸੱਕਿਰਯੋਤੀ (ਇਹ ਉਹੀ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦ
ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਫ਼ੜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ)।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 4:23-25; 5:1-12)

17 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਧਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਕੇ ਖਲੋਤੇ।
ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਿਦਯਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੋਂ ਆਏ
ਸਨ। 18 ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾ ਂਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ
ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਿਮਆ ਂਤੋਂ ਪੀਿੜਤ ਸਨ
ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 19 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਿਨਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।

20 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਗਰੀਬ ਲੋਕੋ! ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।

21 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਹੋ,
ਧੰਨ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਧੰਨ ਹੋ
ਿਕਉਂਿਕ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਂਗੇ।

ਲੂਕਾ 5:22 727 ਲੂਕਾ 6:21
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22 “ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ,
ਿਤਆਗਣ, ਬੇਇੱਜਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹਕੇ ਬੁਲਾਉਣ। 23 ਜਦੋਂ
ਇਹ ਵਾਪਰੇ ਤਾ ਂਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉਛਲੋ ਿਕਉਂਿਕ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਲ ਮਹਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆ ਂਨੇ ਵੀ ਨਬੀਆ ਂਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ।

24 “ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਅਮੀਰ ਲੋਕੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹਨ।

25 ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ
ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ,
ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਲਾਉਂਗੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰੋਂਗੇ।
26 “ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਹੁੰਦੀ

ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆ ਂਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰੋ
(ਮੱਤੀ 5:38-48; 7:12)

27 “ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ। 28 ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸਾ ਂਿਦਉ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। 29 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲ ਤੇ ਚਪੇੜ
ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗਲ ਵੀ ਭੁਆ ਿਦਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਗ਼ਾ
ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਰੋਕੋ। 30 ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋ ਮੰਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੰਗੋ। 31 ਅਤੇ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰੋ।

32 “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਿਪਆਰ ਕਰੋਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਕਹੜੀ ਵਿਡਆਈ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਝੰ ਤਾ ਂਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 33 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਕਹੜੀ ਵਿਡਆਈ ਦੀ ਆਸ
ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਾਪੀ ਵੀ ਤਾ ਂਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 34 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੀ
ਉਧਾਰ ਿਦਉ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਿਕਹੜੀ ਵਿਡਆਈ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ? ਇਝੰ ਤਾ ਂਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਪੀ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਧਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸੱਕਣ।

35 “ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ
ਆਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾ, ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਿਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਲ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ
ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਵੀ ਦਯਾਵਾਨ ਹੈ। 36 ਿਦਆਲੂ ਹੋਵੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਵੀ ਿਦਆਲੂ ਹੈ।

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
(ਮੱਤੀ 7:1-5)

37 “ਦੂਿਜਆ ਂਦਾ ਿਨਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਿਨਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਿਜਆ ਂਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਨੰਦੇ ਜਾਵੋਂਗੇ, ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋਂਗੇ। 38 ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧੇਰੇ ਿਦੱਤਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਵਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ
ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ ਿਵੱਚ ਵਗੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਮਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਿਰਆਂ
ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹੋਂ ਉਸੇ ਮਾਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਿਪਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

39 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਵੀ ਿਦੱਤੀ, “ਕੀ ਭਲਾ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹਾ ਂਦੂਜੇ
ਅੰਨ੍ਹੇ  ਦਾ ਆਗੂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ! ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਡੱਗਣਗੇ। 40

ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੇਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਸੱਖ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

41 “ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੱਖ ਦੇ ਕਣ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ
ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ? 42 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਆਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ, ‘ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ

ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਕੱਖ ਦਾ ਕਣ ਕੱਢ ਲੈਣਦੇ’ ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਹੇ ਕਪਟੀਓ, ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚੋਂ
ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤਾ ਂਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਉਸ ਕੱਖ ਦੇ ਕਣ ਨੂੰ
ਕੱਢਣ ਲਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਦੋ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਫ਼ਲ
(ਮੱਤੀ 7:17-20; 12:34-35)

43 “ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁੱਖ ਮਾੜਾ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਰੁੱਖ ਵੱਧੀਆ
ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 44 ਹਰ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫ਼ਲ ਤੋਂ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਲੋਕ
ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਥੋਰਾ ਂਤੋਂ ਅੰਜੀਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝਾੜੀਆ ਂਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਅੰਗੂਰ ਿਮਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 45 ਚੰਗਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕਿਤ੍ਰਤ
ਚੰਿਗਆਈਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਅਕਤੀ
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕਿਤ੍ਰਤ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਹਰ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕਿਤ੍ਰਤ ਹਨ।

ਦੋ ਿਕਸਮ ਦੇ ਲੋਕ
(ਮੱਤੀ 7:24-27)

46 “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਭੂ’, ਿਕਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 47 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ: ਹਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 48 ਉਸ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਘਰ ਬਣਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਨੀਂਹ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਹਾਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਮਜਬੂਤ ਹੈ।

49 “ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ
ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾ ਂਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਘਰ
ਬਹਾਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਰਬਾਦ ਹੋ ਿਗਆ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 8:5-13; ਯੂਹੰਨਾ 4:43-54)

ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਵੱਲ ਿਗਆ। 2 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ।
ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਬੜਾ ਿਬਮਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਰਨ ਿਕਨਾਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ

ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਿਪਆਰ ਸੀ। 3 ਜਦੋਂ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। 4 ਤਾ ਂਉਹ ਆਦਮੀ
ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਹੈ। 5 ਉਹ
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਵੀ
ਬਨਵਾਇਆ ਹੈ।”

6 ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਘਰ ਤੋਂ ਿਜਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾ ਂਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸ
ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ,
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇੱਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਆਵੋ। 7 ਇਸੇ ਕਾਰਣ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖੋਂ ਤਾ ਂਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗ਼ਾ। 8 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਖੁਦ
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਿਚਆ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਕੁਝ ਿਸਪਾਹੀ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੇਠਾਂ
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ‘ਜਾ’, ਤਾ ਂਉਹ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ‘ਆ’, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਾ,ਂ
‘ਇਹ ਕਰ’, ਤਾ ਂਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

9 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਜੋ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
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ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਵੇਿਖਆ।”

10 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ
ਗਏ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਨੌਕਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰਨਾ

11 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਨਾਇਨ ਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 12

ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ
ਵੇਿਖਆ। ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ
ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। 13 ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ
ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਰੋ ਨਹੀਂ।” 14 ਉਹ ਅਗਾਹਂ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਤਾਬੂਤ ਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤਾਬੂਤ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਯੁਵਕ! 15

ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉੱਠ ਖਲੋ।” ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਅਤੇ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।

16 ਸਭ ਲੋਕ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ “ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।”

17 ਇਹ ਖਬਰ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ
ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਈ।

ਯੂਹੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ
(ਮੱਤੀ 11:2-19)

18 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। 19 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ “ਕੀ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਸਾਨੂੰ
ਇਤੰਜਾਰ ਹੈ ਜਾ ਂਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਤੰਜਾਰ ਕਰੀਏ?”

20 ਤਾ ਂਉਹ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ‘ਕੀ ਤੂੰ
ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਾ ਂਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰੀਏ?’”

21 ਉਸ ਵਕਤ ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੇ
ਰੋਗਾ ਂਤੋਂ ਅਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਿਮਆ ਂਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਵੇਖ ਸੱਕਣ। 22 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਿਕ ਹੁਣ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਤੁਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਕੋੜ੍ਹੀ
ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੋਲੇ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਹੈ। 23 ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ।”

24 ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਬਾਰੇ
ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਇੱਕ
ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਿਹਲਦਾ ਹੈ? 25 ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ
ਸੀ? ਕੀ ਇੱਕ ਵੱਧੀਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਵੱਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਿਜਆ ਂਦੇ
ਮਿਹਲਾ ਂਿਵੱਚ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 26 ਸੱਚੀਂ! ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ
ਸੀ? ਕੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ? ਹਾ!ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਇੱਕ
ਨਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 27 ਇਹ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
‘ਸੁਣੋ! ਮੈਂ, ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।’

ਮਲਾਕੀ 3:1
28 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮੇ ਹਨ ਯੂਹੰਨਾ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ
ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।”

29 (ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਸਮੇਤ ਮਸੂਲੀਆ ਂਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਸਿਹਮਤ
ਹੋਏ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ
ਦੁਆਰਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 30 ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਿਵਉਂਤ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਾ ਿਦੱਤੀ।)

31 “ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸ ਵਰਗਾ ਦੱਸਾ?ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਿਕਸ ਨਾਲ ਹੈ? 32 ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਈ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੱਚੇ,

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੋਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਏ।’

33 ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਤਾ ਂਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ
ਮੈਅ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ‘ਉਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ 34

ਿਫ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਦਂੇ ਅਤੇ ਪੀਂਦੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ
‘ਵੇਖੋ ਉਹ ਖਾਊ ਅਤੇ ਿਪਆਊ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੂਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪਾਪੀਆ ਂਦਾ ਿਮੱਤਰ
ਹੈ।’ 35 ਪਰ ਿਸਆਣਪ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਿਮਆ ਂਦੁਆਰਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਿਦਖਾਈ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ।”

ਸ਼ਮਊਨ ਫ਼ਰੀਸੀ

36 ਿਫ਼ਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਰੋਟੀ
ਖਾਵੇ। ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਉਸ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ।

37 ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਾਪਣ ਔਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਖਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ
ਿਵੱਚ ਅਤਰ ਿਲਆਈ। 38 ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾ ਂਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋ ਰਹੀ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆ ਂਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਿਗੱਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਨੂੰ ਪੂੰਿਝਆ ਅਤੇ ਸੁਕਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ
ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਤੇ ਅਤਰ ਮਲ
ਿਦੱਤਾ।

39 ਿਜਸ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ
ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਦਮੀ
(ਿਯਸੂ) ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਿਜਹੜੀ ਔਰਤ ਇਸਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪਣ ਔਰਤ ਹੈ।”

40 ਿਯਸੂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਮਊਨ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਹੈ।”
ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ! ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”
41 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ: “ਦੋ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਦੋਵੇ ਹੀ ਇੱਕੇ ਹੀ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੇ

ਦੇਣਦਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੂਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਿਕਆ ਂਦਾ ਦੇਣਦਾਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਿਕਆ ਂਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਸੀ।
42 ਦੋਨਾ ਂਹੀ ਆਦਮੀਆ ਂਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜਾ
ਨਾ ਦੇ ਸੱਕੇ। ਪਰ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਕਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੋਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ
ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ।”

43 ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੱਧੀਕ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਜਆਦਾ ਧਨ ਬਖਿਸ਼ਆ।”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਠੀਕ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।” 44 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਉਸ
ਔਰਤ ਵੱਲ ਪਰਿਤਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਤੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਿਰਹਾ ਹੈਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ
ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆ ਂਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ। 45 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਿਮਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ
ਆਇਆ ਤਦ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾ ਂਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। 46 ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਤੇਲ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਝਿਸਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਤਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮਲੇ। 47 ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਸਦਾ ਅਨੰਦ ਿਪਆਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ, ਿਜਸਦੇ ਥੋੜੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ
ਹਨ, ਘੱਟ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

48 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ।”
49 ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ

ਿਕ, “ਇਹ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?”

ਲੂਕਾ 7:10 729 ਲੂਕਾ 7:49
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50 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ
ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਾ ਂਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾ।”

ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ

ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਿਯਸੂ ਸ਼ਿਹਰ-ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਨਗਰ-ਨਗਰ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਤਰਾ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। 2 ਕੁਝ

ਔਰਤਾ ਂਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰੋਗਾ ਂਅਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਆਤਿਮਆ ਂਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨਾਂ
ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਭੂਤ ਿਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੂਤਾ ਂਨੂੰ
ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਸੀ। 3 ਇਹ ਔਰਤਾ ਂਵੀ ਨਾਲ ਸਨ: ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਉੱਚ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਖੂਜ਼ਾਹ, ਦੀ ਪਤਨੀ ਯੋਆਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਸ਼ੰਨਾ ਅਤੇ
ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹ ਔਰਤਾ ਂਆਪਣੇ ਧਨ ਨਾਲ ਿਯਸੂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਸਨ।

ਇੱਕ ਿਕਸਾਨ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ
(ਮੱਤੀ 13:1-17; ਮਰਕੁਸ 4:1-12)

4 ਸਾਿਰਆ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਾਗਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਸੁਣਾਇਆ:

5 “ਇੱਕ ਿਕਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਿਨਕਿਲਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਅ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਤਾ ਂਕੁਝ ਬੀਜ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ,
ਅਤੇ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਪੰਛੀ ਚੁਗ ਗਏ। 6 ਕੁਝ ਬੀਜ ਪੱਥਰੀਲੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਏ।
7 ਕੁਝ ਬੀਜ ਕੰਿਡਆਲੀਆ ਂਝਾੜੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕੰਿਡਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ
ਉੱਗੇ ਪਰ ਥੋਹਰਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ।
8 ਕੁਝ ਬੀਜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗੇ ਅਤੇ ਇਥੋ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾ ਂਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੌ
ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ
ਸੁਨਣ ਆਏ ਹੋ, ਸੁਣੋ।”

9 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਸ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ
ਹੈ?”

10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਪਤਾ ਂਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ
ਸਮਝ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਾ ਂਲਈ ਮੈਂ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂਾ ਂਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ:
‘ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ
ਨਾ ਵੇਖਣ

ਅਤੇ ਸੁਣਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਵੀ
ਨਾ ਸਮਝਣ।’

ਯਸਾਯਾਹ 6:9

ਿਯਸੂ ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 13:18-23; ਮਰਕੁਸ 4:13-20)

11 “ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ: ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਚਨ ਹਨ। 12 ਿਜਹੜੇ ਬੀਜ ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਿਡੱਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ
ਹਨ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ
ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ। 13 ਿਜਹੜੇ ਬੀਜ ਪੱਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗੇ, ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਹਨ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲ
ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਡੂੰਘੀਆ ਂਜੜ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਫ਼ੜਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰੱਖ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

14 “ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬੀਜ ਕੰਿਡਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਿਡੱਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਹਨ
ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਫ਼ੇਰ ਿਚੰਤਾਵਾ,ਂ ਧਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। 15 ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਿਜਹੜੇ ਉਪਜਾਊ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਿਦਲਾਂ

ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਿਫ਼ਰ ਉਹ
ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋ
(ਮਰਕੁਸ 4:21-25)

16 “ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਵਾ ਬਾਲਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਡਂੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਲੁਕਾਉਂਦਾ
ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਜੇ ਹੇਠਾ ਂਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਉੱਤੇ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੱਕਣ। 17 ਿਕਉਂਿਕ
ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜਾਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਦੱਿਸਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਇਸ ਲਈ ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਂ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ
ਿਕ, ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਪਿਰਵਾਰ
(ਮੱਤੀ 12:46-50; ਮਰਕੁਸ 3:31-35)

19 ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਨੰੀ ਭੀੜ ਇੱਕਤਰ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾ ਸੱਕੇ। 20

ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀ ਮਾ ਂਅਤੇ ਭਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਚੇਿਲਆ ਂਵੱਲੋਂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖਣਾ
(ਮੱਤੀ 8:23-27; ਮਰਕੁਸ 4:35-41)

22 ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ੇ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਓ ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਲੀਏ।” ਤਾ ਂਉਹ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ
ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। 23 ਜਦੋ ਉਹ ਬੇੜੀ ਚੱਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਯਸੂ ਸੌਂ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ
ਬੜਾ ਤੇਜ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ
ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਸਨ। 24 ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ! ਪ੍ਰਭੂ! ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਡੁੱਬ ਚੱਲੇ ਹਾ।ਂ”

ਿਯਸੂ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਲਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਤਾ ਂਇੱਕਦਮ ਹਵਾ ਤੇ ਝੀਲ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਗਈ। 25 ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ?”

ਚੇਲੇ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਕੌਣ
ਮਨੁੱਖ ਹੈ? ਜੋ ਹਵਾਵਾ ਂਅਤੇ ਪਾਣੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ?”

ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਭੂਤਾ ਂਦਾ ਵਾਸਾ
(ਮੱਤੀ 8:28-34; ਮਰਕੁਸ 5:1-20)

26 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਝੀਲ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਿਗਰਸੇਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 27 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਉਤਿਰਆ,
ਤਾ ਂਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਿਚੰਬਿੜਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਹਨੇ ਸਨ ਨਾ ਹੀ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ।

28 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਚੀਕਾ ਂਮਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ,
“ਹੇ ਿਯਸੂ! ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ!” ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ
ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਭੂਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਚੰਬਿੜਆ ਸੀ।
ਅਿਜਹੇ ਅਵਸਰਾ ਂਤੇ, ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਅਤੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਜੰਜੀਰਾ ਂਪਾਈਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਜੀਰਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਦਾ
ਅਤੇ ਭੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ।

30 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?”
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ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਲਸ਼ਕਰ।” ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤਾਂ
ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ। 31 ਭੂਤਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਥਾਹ
ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਭੇਜੇ। 32 ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਸੂਰਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਜੜ ਚਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਭੂਤਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੂਰਾ ਂਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 33 ਉਹ ਭੂਤ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੂਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਿਫ਼ਰ ਸੂਰਾ ਂਦਾ
ਪੂਰਾ ਇੱਜੜ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਢਲਵੀ ਥਾ ਂਨੂੰ ਭਿਜਆ ਅਤੇ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਰ ਡੁੱਬ ਗਏ।

34 ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ
ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਖੇਤਾ ਂਤੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸਨ। 35 ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ ਤਾਂ
ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਣਾ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ
ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਦਮਾਗ ਵੀ ਸਹੀ
ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਭੂਤਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 36 ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਲੋਕੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ
ਗਏ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 37 ਤਾ ਂਿਗਰਸੇਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਭ ਬਹੁਤ
ਡਰ ਗਏ ਸਨ।

ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ ਗਲੀਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ। 38 ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 39

ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਿਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਕ, “ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਵਾਪਸ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?”

ਤਾ ਂਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ
ਕਰਨਾ

(ਮੱਤੀ 9:18-26; ਮਰਕੁਸ 5:21-43)

40 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਵਾਪਸ ਮੁਿੜਆ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ
ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 41 ਜੈਰੂਸ ਨਾਮ ਦਾ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੋ ਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਜੈਰੂਸ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ।
42 ਜੈਰੂਸ ਦੀ ਇੱਕਲੀ ਧੀ, ਜੋ ਿਕ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਸਾਲਾ ਂਦੀ ਸੀ, ਮਰਨ ਿਕਨਾਰੇ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਜੈਰੂਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਪਾਿਸਉਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ
ਰਹੇ ਸਨ। 43 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਖੂਨ ਆ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੈਦਾ ਂਉੱਪਰ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ
ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਾ ਕਰ ਸੱਿਕਆ। 44 ਤਾ ਂਔਰਤ ਿਪੱਛੋਂ ਦੀ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ। ਉਸੇ ਪਲ
ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ। 45 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਕਸਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਛੂਿਹਆ ਹੈ?”

ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਆਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਿਹਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਨੇੰ ਲੋਕ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਰਹੇ
ਹਨ।”

46 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ! ਿਕਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਦਂੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।” 47 ਜਦੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੀ। ਤਾ ਂਉਹ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਆਈ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਅੱਗੇ ਆਕੇ ਝੁਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਉਂ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਛੋਿਹਆ ਸੀ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸੇ
ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਛੂਿਹਆ ਸੀ।
48 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਤਂ ਹੋਕੇ ਜਾਹ।”

49 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਅਜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੈਰੁਸ ਦੇ ਘਰੋਂ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਕੇ ਜੈਰੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ
ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ।”

50 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਜੈਰੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਡਰ ਨਾ। ਿਸਰਫ਼
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਿਬਲਕੁਲ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

51 ਿਯਸੂ ਜੈਰੁਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਸਰਫ਼
ਪਤਰਸ, ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ
ਿਦੱਤਾ। 52 ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ। ਸਭ ਰੋ ਰਹੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਤਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੁੜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ
ਸੀ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਰੋਵੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ
ਹੈ।”

53 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਉੱਪਰ ਹੱਸੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੁੜੀ ਮਰ
ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 54 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ! ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਹ!” 55 ਉਸਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ
ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਸ
ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਵੋ।” 56 ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ
ਗਏ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ।

ਿਯਸੂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜਣਾ
(ਮੱਤੀ 10:5-15; ਮਰਕੁਸ 6:7-13)

ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਗੀਆਂ
ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੂਤਾ ਂਤੇ
ਇਖਿਤਆਰ ਿਦੱਤਾ। 2 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ

ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਮਾਰਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਿਜਆ। 3 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਤਾ ਂਰਾਹ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਲਵੋ, ਨਾ
ਕੋਈ ਸੋਟੀ, ਨਾ ਝੋਲਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ। ਿਸਰਫ਼ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ
ਹੋਏ ਹਨ ਉਹੀ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ। 4 ਅਤੇ ਿਜਸ ਘਰ ਜਾਵੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ
ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੋ। 5 ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਗਰ ਛੱਡੋਂ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਦੇਵੋ।”

6 ਇਉਂ ਰਸੂਲ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ, ਸ਼ਿਹਰ, ਹਰ ਥਾ ਂਤੇ ਜਾਕੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦੇ।

ਹੇਰੋਦੇਸ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਚ ਿਵੱਚ
(ਮੱਤੀ 14:1-12; ਮਰਕੁਸ 6:14-29)

7 ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਸਨ ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣ ਿਗਆ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ
“ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ।” 8 ਕੁਝ
ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ, “ਏਲੀਯਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਕੁਝ
ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, “ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਿਹਲਾ ਂਦੇ ਨਬੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਬੀ
ਜੀਅ ਉੱਿਠਆ ਹੈ।” 9 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਿਸਰ ਤਾ ਂਮੈਂ ਵਢਾ
ਚੁੱਿਕਆ ਹਾ ਂਤਾ ਂਇਹ ਿਫ਼ਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾ?ਂ” ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 14:13-21; ਮਰਕੁਸ 6:30-44; ਯੂਹੰਨਾ 6:1-14)

10 ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੱਸੀ। ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਗਰ ਬੈਤਸੈਦਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। 11 ਪਰ ਜਦ ਹੀ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ
ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ।

12 ਦੁਿਪਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ,
“ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਪੰਡਾ,ਂ ਖੇਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਲੱਭ ਸੱਕਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਬੀਆਵਾਨ
ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ”

13 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕਰੋ!”

ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਂਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
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ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਭੋਜਨ ਿਲਆਈਏ?” 14 (ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਆਦਮੀ ਇੱਕਤਰ ਸਨ।)

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਹੋ ਿਕ ਉਹ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ
ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਬਣਾਕੇ ਪੰਗਤਾ ਂਿਵੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ।”

15 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੰਗਤਾ ਂਿਵੱਚ
ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। 16 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਦੋ ਮੱਛੀਆ ਂਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਫ਼ੜੀਆ ਂਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 17 ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਬਚੇ ਹੋਏ ਟਕੁਿੜਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਟੋਕਰੀਆ ਂਭਰ
ਗਈਆ ਂਸਨ।

ਪਤਰਸ ਆਖਦਾ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 16:13-19; ਮਰਕੁਸ 8:27-29)

18 ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇੱਕਿਲਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਲੋਕ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ
ਕੌਣ ਹਾ?ਂ”

19 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਕੁਝ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਦੂਜੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਏਲੀਯਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਬੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।”

20 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕੌਣ
ਹਾ?ਂ”

ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮਸੀਹ ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।”
21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ।

ਿਯਸੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
(ਮੱਤੀ 16:21-28; ਮਰਕੁਸ 8:31-9:1)

22 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆ ਂਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਗੁਜਰੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ,ਂ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਰੱਿਦਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ।”

23 ਉਸ ਨੇ ਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਤਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ ਆਪਣੀ
ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 24 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। 25

ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਕਮਾਵੇ ਪਰ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਨਸ਼ਟ
ਕਰ ਲਵੇ ਜਾ ਂਆਪਣਾ-ਆਪ ਗੁਆ ਲਵੇ? 26 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ
ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤਾ ਂਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ
ਆਵੇਗਾ। 27 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਚਖਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਲੈਣ।”

ਮੂਸਾ, ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
(ਮੱਤੀ 17:1-18; ਮਰਕੁਸ 9:2-8)

28 ਿਯਸੂ ਦੇ ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕੁ ਿਦਨਾ ਂਬਾਦ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਗਆ। 29 ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ
ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਸਤਰ ਿਚੱਟੇ ਚਮਕੀਲੇ ਹੋ ਗਏ। 30

ਉਸ ਵਕਤ ਦੋ ਆਦਮੀ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਿਕ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਏਲੀਯਾਹ ਸਨ। 31 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। 32 ਪਰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਿਹਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ
ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ

ਦੋ ਹੋਰ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਵੇਿਖਆ। 33 ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਵਾਪਸ ਜਾ
ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਤੰਨ ਤੰਬੂ ਲਾਵਾਗਂੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਏਲੀਯਾਹ ਵਾਸਤੇ।” ਪਰ ਪਤਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।

34 ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਪਤਰਸ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ
ਛਾਇਆ ਤਾ ਂਉਹ ਡਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਿਘਰ ਗਏ। 35 ਤਾ ਂਬੱਦਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ! ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣੋ।”

36 ਜਦੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਤਾ ਂਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਹੀ ਸੀ। ਤਾ ਂਪਤਰਸ,
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੂਿਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਅੰਦਰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ
(ਮੱਤੀ 17:14-18; ਮਰਕੁਸ 9:14-27)

37 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ, ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ
ਪਰਤ ਆਏ। ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। 38 ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚੀਿਕਆ, “ਹੇ ਗੁਰੂ! ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਉਹ
ਮੇਰਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 39 ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਿਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਝੱਗ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਿਰਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। 40 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ
ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ।”

41 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਬੇਪਰਤੀਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪੀੜ੍ਹੀ! ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਗਂਾ। ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜਵਾਨ ਰਹਾਗਂਾ।” ਤਾ ਂਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿਲਆ।”

42 ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਭੂਤ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਿਮਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਿਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਿਕਆ ਤਾ ਂਬਾਲਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 43 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਂ
ਗੱਲਾ ਂਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਜੋ ਿਯਸੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ
(ਮੱਤੀ 17:22-23; ਮਰਕੁਸ 9:30-32)

ਿਯਸੂ ਦੀਆ ਂਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, 44 “ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਿਕ: ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।” 45 ਪਰ ਚੇਲੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸੱਕੇ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸੱਕੇ। ਪਰ
ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਦੇ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਨੁੱਖ
(ਮੱਤੀ 18:1-5; ਮਰਕੁਸ 9:33-37)

46 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ? 47 ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ
ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, 48 “ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਨਮਰਤਾ ਵਾਲਾ
ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਨੁੱਖ ਹੈ।”

ਲੂਕਾ 9:14 732 ਲੂਕਾ 9:48
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ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ
(ਮਰਕੁਸ 9:38-40)

49 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਵੇਿਖਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਿਜਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

50 ਿਯਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹੈ।”

ਸਾਮਿਰਯਾ ਸ਼ਿਹਰ

51 ਉਹ ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰਗ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।
52 ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ
ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਆਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। 53 ਪਰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 54 ਉਸ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੀਏ ਿਕ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ
ਦੇਵੇ?”

55 ਪਰ ਿਯਸੂ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ। 56 ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 8:19-22)

57 ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਜੱਥੇ
ਿਕਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾਗਂਾ।”

58 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਲੰੂਬੜੀਆ ਂਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਘੁਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਪੰਛੀਆ ਂਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਲ੍ਹਣੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਸਰ ਧਰਕੇ ਆਰਾਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾ ਂਨਹੀਂ।”

59 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਆ!”
ਪਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ

ਆਿਗਆ ਦੇਵੋ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਿਪਓ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਆਵਾ।ਂ”
60 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਆਪੇ

ਦੱਬਣ ਿਦਓ ਪਰ ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ।”
61 ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰਾਗਂਾ। ਪਰ

ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇਵੋ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਿਵਦਾ ਆਖ
ਆਵਾ।ਂ”

62 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੱਲ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਿਪੱਛਾਹਾਂ
ਝਾਕਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਵੱਲੋਂ 72 ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ

ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 72 ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਚੁਣੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੋ-
ਦੋ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਭੇਿਜਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ

ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 2 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਫ਼ਸਲ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਵਾਢੇ ਥੋੜੇ
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਵਾਢੇ ਭੇਜੇ।

3 “ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਘਆੜਾ ਂਿਵੱਚ ਲੇਿਲਆਂ
ਵਾਗਂ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 4 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਥੈਲਾ, ਜਾ ਂਜੁੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾ
ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਹ ਜਾਦਂੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲੀ ਲੱਗਣਾ। 5 ਿਜਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ ਪਿਹਲਾ ਂਇਹ ਆਖੋ ਿਕ ‘ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਰਹੇ।’ 6 ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ
ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ
ਜਾਵੇਗੀ। 7 ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਜੋ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ
ਜੋ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਮਜੂਰੀ ਦਾ
ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਣਾ।

8 “ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਤਾ ਂਉਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ। 9 ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ
ਿਬਮਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਕੇ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਕੇ ਆਖਣਾ, ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।’

10 “ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਨਾ
ਕਰਨ ਤਾ ਂਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਹੋ, 11 ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਗਰ ਦੀ ਧੂੜ, ਵੀ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਾ ਂਜੋ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾ ਂਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।’ 12 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਦਨ ਸਦੂਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਿਯਸੂ ਵੱਲੋਂ ਿਨਹਚਾਹੀਣਾ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ
(ਮਰਕੁਸ 11:20-24)

13 “ਖੁਰਾਜ਼ੀਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਬੈਤਸੈਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ
ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਏ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ
ਤੱਪੜ ਪਿਹਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸੁਆਹ ਮਲ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। 14 ਪਰ ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਦਨ ਸੂਰ ਅਤੇ
ਸੈਦਾ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ! ਕੀ ਤੂੰ
ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਸੁਰਗਾ ਂਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ! ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਥਾਵੇਂ
ਥੱਲੇ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਂਗਾ।

16 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜਾਣੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ
ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।”

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਿਡੱਗਣਾ

17 ਜਦੋਂ 72 ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤਾ ਂਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਭੂਤਾ ਂਨੇ
ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ।”

18 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਬਜਲੀ ਵਾਗਂ
ਿਡੱਗਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। 19 ਸੁਣੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾ ਂਅਤੇ ਠੰੂਿਹਆ ਂਨੂੰ ਿਮਧਣ ਦੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ
ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। 20 ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਕ ਰੂਹਾ ਂਤੁਹਾਡੀ
ਆਿਗਆ ਮੰਨਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ
ਗਏ ਹਨ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 11:25-27; 13:16-17)

21 ਉਸੇ ਪਲ ਪਿਵੱਤਰ-ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਿਪਤਾ! ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਿਗਆਨੀਆ ਂਅਤੇ ਚਾਲਾਕ
ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ, ਪਰ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ
ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ।

22 “ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਿਪਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਹੀ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੇਗਾ ਿਕ ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੇਵਲ ਓਹੀ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੱਕਣਗੇ।”

23 ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਵੱਲ ਮੁਿੜਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਿਕਹਾ, “ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਅੱਖੀਆ ਂਜੋ ਇਹ ਵੇਖਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਹੋ। 24 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਨਬੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਦੇਖਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਸੁਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸੁਣ ਨਾ ਸੱਕੇ।”

ਲੂਕਾ 9:49 733 ਲੂਕਾ 10:24
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ਨੇਕ ਸਾਮਰੀਆ ਂਬਾਰੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ

25 ਤਦ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ! ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

26 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਕੀ ਪਿੜ੍ਹਆ ਹੈ?”

27 ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “‘ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰੋ।’ ਅਤੇ, ‘ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਝੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ।’”

28 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ
ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂ ਤਾ ਂਤੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਂਗਾ।”

29 ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਿਵੱਚ ਸਹੀ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਗੁਆਢਂੀ ਕੌਣ ਹੈ?”

30 ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੰਿਦਆ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਡਾਕੂਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ
ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਿਦੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ।

31 “ਸੱਬਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਜਾਜਕ ਉਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਸ
ਵਕਤ ਉਸ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਸ ਅਧਮਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਿਪਆ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਹ
ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਿਕਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਗ੍ਹਾ,ਂ ਲੰਘ ਿਗਆ। 32 ਇੱਕ
ਲੇਵੀ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਇੱਕ
ਪਾਸੇ ਹੋਕੇ ਲੰਘ ਿਗਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਿਕਆ।

33 “ਉਸ ਰਾਹ ਿਫ਼ਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਬੇਹਾਲ ਿਪਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ। 34 ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੈਅ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਖਮਾ ਂਤੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਾਮਰੀ
ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਧਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜਖਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿਬਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਉਸਦੀ ਟਿਹਲ ਕੀਤੀ। 35

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹਾ ਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਇਸ ਘਾਇਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ
ਪੈਸਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵਾਗਂਾ
ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵਾਗਂਾ।’”

36 ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ
ਨਾਲ ਗੁਆਢਂੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਆ ਂਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?”

37 ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ
ਰਿਹਮ ਦਰਸਾਇਆ।”

ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤਾ ਂਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਕੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰ।”

ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ

38 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸਨ ਤਾ ਂਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਰਥਾ ਨਾਉਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਨਉਂਤਾ ਿਦੱਤਾ।
39 ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਉਂ ਮਿਰਯਮ ਸੀ। ਮਿਰਯਮ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਚਰਨਾ ਂਿਵੱਚ ਬੈਠਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। 40 ਪਰ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨੰਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਸੱਧੀ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਨੰਾ ਸਾਰਾ
ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਇੱਕਿਲਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮਦਦ
ਕਰੇ।”

41 ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮਾਰਥਾ! ਓ ਮਾਰਥਾ! ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਿਚੰਿਤਤ ਅਤੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈਂ। 42 ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰੀ
ਹੈ। ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ
ਉਸਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਿਹਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਿਯਸੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ
(ਮੱਤੀ 6:9-15)

ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਯਸੂ ਿਕਸੇ ਥਾ ਂਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਹਿਟਆ ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਪ੍ਰਭੂ! ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਿਸੱਖਾਵੋ ਿਜਵੇਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ

ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਾਈ ਸੀ।”
2 ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾ ਂਇਹ ਆਖੋ:

‘ਹੇ ਿਪਤਾ! ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ।

3 ਹਰ ਰੋਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ।
4 ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਖਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੱਖੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੀਂ।’”

ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ
(ਮੱਤੀ 7:7-11)

5 ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਕੇ ਆਖੇ ਿਕ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਤੰਨ
ਰੋਟੀਆ ਂਦੇ, ‘ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਿਮੱਤਰ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ 7 ਮੰਨ ਲਵੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਮੱਤਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ‘ਚਲਾ ਜਾ! ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ
ਕਰ! ਦਰਵਾਜਾ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਬੰਦ ਿਪਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ
ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆ ਂਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।’ 8

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੇਰਾ ਿਮੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ
ਹੋ, ਉਹ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। 9 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਿਨਰੰਤਰ ਮੰਗੋਂਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਢੂਂਡੋਂਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 11 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਜੋ
ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਮੱਛੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।
12 ਜਾ ਂਜਦੋਂ ਉਹ ਆਡਂਾ ਮੰਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿਬੱਛੂ ਦੇਵੋਂਗੇ? ਨਹੀਂ! 13 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ
ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ
ਦਾਤਾ ਂਦੇਣੀਆ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 12:22-30; ਮਰਕੁਸ 3:20-27)

14 ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਿਕ ਭੂਤ ਦੇ
ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਣ ਗੂੰਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾ ਂਆਦਮੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। 15 ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਭੂਤਾ ਂਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਆਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ
ਕੱਢਦਾ ਹੈ।”

16 ਅਤੇ ਹੋਰਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੱਖਣ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦਰਸ਼ਾਉਣ
ਲਈ ਆਿਖਆ। 17 ਪਰ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਨ ਦੀਆ ਂਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਨੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਰਾਜ, ਜੋ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਲੜਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਝੰ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਵੰਿਡਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਢਿਹ ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਰਾਜ ਿਕਵੇਂ ਠਿਹਰੇਗਾ? ਮੈਂ
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਆਖਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਬਆਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ ਹਾ।ਂ 19 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਆਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਿਕਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ? ਇਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। 20 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ

ਲੂਕਾ 10:25 734 ਲੂਕਾ 11:20
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ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ।

21 “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਿਥਆਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 22 ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੱਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਉਸਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ,ਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਹਿਥਆਰਾ ਂਉੱਤੇ ਉਹ ਿਨਰਭਰ ਸੀ, ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

23 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਓਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓੁਹ ਿਖੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਮਨੁੱਖ
(ਮੱਤੀ 12:43-45)

24 “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਸੁੱਕੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ ਿਫ਼ਰਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾ ਂਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤਾ ਂਉਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਿਜਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ’ 25

ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਥਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੱਿਜਆ
ਸਵਿਰਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 26 ਤਾ ਂਉਹ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਸੱਤ ਹੋਰ
ਆਤਿਮਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਤਾ ਂਉਹ ਸਭ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਜਾਕੇ ਿਫ਼ਰ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਜਾਦਂੇ
ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀ
ਹੈ।”

ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ

27 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਤਾ ਂਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾ ਂਿਜਸਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤੂੰ ਜਨਮ
ਿਲਆ ਤੇ ਿਜਸਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ।”

28 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਧੇਰੇ ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ
ਹਨ।”

ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਵੋ
(ਮੱਤੀ 12:38-42; ਮਰਕੁਸ 8:12)

29 ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਇਹ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਜਾ ਂਿਨਸ਼ਾਨ
ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਿਵਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਸਵਾਇ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਤੋਂ। 30 ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਯੂਨਾਹ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
31 ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਦਨ ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲੇਗੀ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ
ਿਗਆਨ ਸੁਨਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ
ਹੈ।

32 “ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਦਨ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਗੇ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯੂਨਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਬਦਲ ਲਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਯੂਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ
ਵੱਧੇਰੇ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਂਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਣੋ
(ਮੱਤੀ 5:15; 6:22-23)

33 “ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਂਭਾਡਂੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿਕ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ। 34 ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਜੇਕਰ ਤੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀਂ ਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਤਾ ਂਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹੈ। 35 ਇਸ ਲਈ ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਿਹਣਾ, ਿਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਨਣ
ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 36 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ

ਅਤੇ ਜੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਭ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦੀ
ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਦੀ ਿਨੰਿਦਆ
(ਮੱਤੀ 23:1-36; ਮਰਕੁਸ 12:38-40; ਲੂਕਾ 20:45-47)

37 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਗੱਲ ਕਰ ਹਿਟਆ, ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਮੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 38 ਪਰ
ਫ਼ਰੀਸੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਸਨ। 39 ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰੀਸੀ
ਆਪਣੇ ਿਪਆਲੇ ਅਤੇ ਥਾਲੀਆ ਂਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ
ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਬਦੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। 40 ਹੇ ਮੂਰੱਖੋ! ਕੀ ਿਜਸਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? 41 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ
ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਿਦਉ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

42 “ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਦੀਨੇ,
ਹਰਮਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਉੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੌਿਦਆ ਂਦਾ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ
ਿਦੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਨਆ ਂਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ।

43 “ਫ਼ਰੀਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਗ੍ਹਾਵਾ ਂਅਤੇ ਬਜਾਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 44 ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੁਕੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਲੋਕੀ
ਅਨਭੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।”

45 ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ! ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਿਨੰਦ
ਰਹੇ ਹੋ।”

46 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕੋ! ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ। ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਇਨੰਾ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਛੰੂਹਦੇ। 47 ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਮਕਬਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਨਬੀ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 48

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ
ਕਾਰਜਾ ਂਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਮਕਬਰੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। 49 ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਅਤੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਗੇ।’

50 “ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ
ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ਲ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ। 51 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਤਲਾ ਂਦੇ ਫ਼ਲ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਹਾਬਲ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਕਤਲ ਤੱਕ,
ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ। ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ
ਇਸ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜੰਮੇਦਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

52 “ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਹਨਤ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਗਆਨ ਦੀ
ਕੰੁਜੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਅੜਚਨ ਪਾਈ ਿਜਹੜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।”

53 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉਹ ਥਾ ਂਛੱਡ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ
ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਿਭਆਨਕਤਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ। 54 ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾ ਂਿਵਿਛਆ ਂਬਾਰੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤਾ ਂਜੋ
ਉਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਹੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਸੱਕਣ।

ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ

ਇਸੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕਪਟ

ਹੈ। 2 ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜਾਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੱਿਸਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ
ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਉਹ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗ਼ਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਖੁਸਰ-ਫੁਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਕੋਿਠਆ ਂਉੱਪਰੋਂ
ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ”

ਲੂਕਾ 11:21 735 ਲੂਕਾ 12:3



ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ
(ਮੱਤੀ 10:28-31)

4 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦੇ। 5 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਰਕਾ ਂਿਵੱਚ
ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇਖਿਤਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾ,ਂ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6 “ਕੀ ਪੰਜ ਿਚੱੜੀਆ ਂਦੋ ਪੈਿਸਆ ਂਲਈ ਨਹੀਂ ਿਵੱਕਦੀਆ?ਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। 7 ਹਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਉੱਪਰ ਿਕੰਨੇ ਵਾਲ ਹਨ। ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆ ਂਨਾਲੋਂ
ਿਕਤੇ ਉੱਤਮ ਹੋ।

ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
(ਮੱਤੀ 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾ ਂਅੱਗੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ
ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਤਾ ਂਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਇਕਰਾਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤਾ ਂਅੱਗੇ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। 9

ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾ ਂਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤਾ ਂਅੱਗੇ
ਉਸਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

10 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

11 “ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਅੱਗੇ, ਹਾਕਮਾ ਂਅਤੇ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅੱਗੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਇਹ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਬਚਾਵੋਂਗੇ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 12 ਘਬਰਾਓ
ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਝ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ
ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੁਆਰਥ ਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ

13 ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਹੋ।”

14 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਆਦਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਸਫ਼ ਜਾਂ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਕਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?” 15 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ! ਅਤੇ ਹਰ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।”

16 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਿਦੱਤਾ, “ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਿਧਕ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 17 ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ,
‘ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਸਾਭਂਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾ ਂਨਹੀਂ।’

18 “ਤਦ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਗਂਾ? ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾ ਂਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਤੇ
ਹੋਰ ਚੰਗੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਰੱਖਾਗਂਾ। 19 ਤਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਕਹਾਗਂਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੱਧੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਲਾ ਂਲਈ
ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਾਮ ਕਰੋ ਖਾਵੋ-ਪੀਵੋ ਅਤੇ ਮੌਜ ਕਰੋ!’

20 “ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਹੇ ਮੂਰਖ! ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਤੂੰ
ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ! ਿਫ਼ਰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਤੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਿਕਸ ਦੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆ?ਂ’

21 “ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ
ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਮੀਰੀ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪਿਹਲਾਂ
(ਮੱਤੀ 6:25-34, 19-21)

22 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਜਉਂਣ ਲਈ ਜੋ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪਿੜਆ ਂਦੀ ਿਫ਼ਕਰ ਕਰੋ। 23 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਖਾਣ ਤੋਂ

ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕੱਪਿੜਆ ਂਨਾਲੋਂ। 24 ਪੰਛੀਆ ਂਵੱਲ ਵੇਖੋ
ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਜਾ ਂਵਢਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਘਰਾ ਂਜਾ ਂਕੋਿਠਆ ਂਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੋ। 25 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਚੰਤਾ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਵੱਧਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 26 ਇਸ ਲਈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨੰੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

27 “ਜੰਗਲੀ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖੋ! ਦੇਖੋ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਹਨ! ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਸਖਤ
ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਤਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਵੀ ਉਹ ਇਨੇੰ ਵੱਧੀਆ ਿਦਸਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਤੇਜ ਿਵੱਚ ਇਨੰ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਜੰਨਾ ਵੀ
ਸਿਜਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 28 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾ ਂਖੇਤ ਿਵੱਚਲੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ
ਪਿਹਰਾਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਾਹ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਭਠੀ ਿਵੱਚ
ਮੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਹੇ ਥੋੜੀ ਪਰਤੀਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲੋਂ
ਵੱਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਜਾਵੇਗਾ।

29 “ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਪੀਵੋਂਗੇ? ਿਚੰਤਾ
ਨਾ ਕਰੋ। 30 ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਂ ਕੌਮਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਭਾਲਦੀਆ ਂਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ। 31 ਪਰ ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਚਾਹਨਾ ਕਰੋ। ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਇਹ
ਬਾਕੀ ਦੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ

ਧਨ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਾ ਹੋਵੋ

32 “ਛੋਟੇ ਇੱਜੜ, ਡਰ ਨਾ! ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ। 33 ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੰਤੀ ਵੇਚ ਦੇ ਅਤੇ ਧਨ ਗਰੀਬਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ
ਦੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬਹੁਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਸੁਰਗ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ
ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 34 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਤਆਰ ਰਹੋ
(ਮੱਤੀ 24:42-44)

35 “ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਦੀ
ਰੱਖੋ। 36 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋਵੋ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਿਕਸੇ
ਿਵਆਹ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ
ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 37 ਧੰਨ ਹਨ ਅਿਜਹੇ ਨੌਕਰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਤੰਜਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ
ਿਬਠਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਟਿਹਲ ਕਰੇਗਾ। 38 ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੌਕਰਾ ਂਨੂੰ ਭਾਵੇਂ
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾ ਂਉਸਤੋਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

39 “ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ: ਜੇਕਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਿਕ ਿਕਸ ਵਕਤ ਚੋਰ ਨੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਹੀ ਨਾ ਿਦੰਦਾ। 40 ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਵਫਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ?
(ਮੱਤੀ 24:45-51)

41 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ! ਕੀ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਜਾਂ
ਸਭਨਾ ਲਈ।”

42 ਤਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਿਸਆਣਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨੌਕਰ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਜੇ ਨੌਕਰਾ ਂਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਮਗਰੀ ਦੀ
ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗ਼ਾ? 43 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ
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ਮਾਲਕ ਆਵੇ ਤਾ ਂਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਵੇ। 44 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਿਨਗਰਾਨ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗ਼ਾ।

45 “ਪਰ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗ਼ਾ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਕਟ
ਭੱਿਵਖ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰਾਣੀਆ ਂਨੂੰ
ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਮਦਮਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ? 46 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ
ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਫ਼ਰ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸਖਤ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਨੌਕਰਾ ਂਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਭੇਜ
ਦੇਵੇਗਾ।

47 “ਿਜਹੜਾ ਨੌਕਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸਤੋਂ ਕੀ
ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਅਤੇ ਜੋ, ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸਖਤ
ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 48 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਨੌਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ
ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਮੰਿਗਆ
ਜਾਵੇਗਾ।”

ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣਗੇ
(ਮੱਤੀ 10:34-36)

49 ਿਯਸੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ
ਆਇਆ ਹਾ ਂਅਤੇ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। 50 ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ
ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। 51 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾ?ਂ ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਵੰਡਣ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 52 ਹੁਣ
ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾ ਂਜਾਿਣਆ ਂਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਤੰਨ ਦੋਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਿਤੰਨਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ।

53 ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੁੱਤਰ ਿਪਉ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਪਉ ਪੁੱਤਰ ਦੇ।

ਮਾ ਂਅਤੇ ਧੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ
ਮਾ ਂਧੀ ਦੇ ਅਤੇ ਧੀ
ਮਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਆਪਣੀ
ਸੱਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
(ਮੱਤੀ 16:2-3)

54 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਿਸਓ ਬੱਦਲ ਉੱਠਦਾ
ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਆਖਦੇ ਹੋ, ‘ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
55 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਆਖਦੇ ਹੋ, ‘ਅੱਜ
ਗਰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ’, ਅਤੇ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋ। 56 ਕਪਟੀਓ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੌਸਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦੇ ਜੋ
ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?

ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਹੱਲ ਕਰੋ
(ਮੱਤੀ 5:25-26)

57 “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ? 58 ਮੰਨ ਲਵੋ ਿਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਹਰੀ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਸਫ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਨਸਫ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 59 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਿਦੰਦੇ ਿਜਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ।”

ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਬਦਲੋ

ਉਸ ਵਕਤ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਵਾਪਰੀ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਂਨੂੰ

ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਲਹੂ ਿਮਲਾਇਆ ਸੀ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਰਹੇ
ਸਨ। 2 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਅਿਜਹਾ
ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪ
ਕੀਤੇ? 3 ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤੇ
ਜਾਵੋਂਗੇ। 4 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੱਠ੍ਹਾਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਜਦੋਂ ਿਸਲੋਆਮ
ਦਾ ਬੁਰਜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਢੱਠਾ ਤਾ ਂਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪੀ ਸਨ? 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ
ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ।”

ਫ਼ਲਹੀਣ ਰੁੱਖ

6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਿਦੱਤਾ, “ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਬਾਗ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਕੋਈ ਫ਼ਲ
ਿਦਸੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। 7 ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਨੌਕਰ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਬਾਗ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਫ਼ਲ ਲਈ ਵੇਖ ਿਰਹਾ
ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫ਼ਲ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਿਦਿਸਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਟ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?’ 8 ਪਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ
ਿਦੱਤਾ, ‘ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਰੁੱਖ ਫ਼ਲ ਦੇ ਸੱਕੇ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਿਸਓ ਖੋਦਣ ਿਦਉ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਿਦਉ। 9 ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੀਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤਦ ਵੀ
ਕੋਈ ਵਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਸੁੱਟਣਾ।’”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ

10 ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ।
11 ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ੍ਹਾਰਾ ਂਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਰੋਗੀ
ਬਣਾ ਛੱਿਡਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਿਵੱਚ ਕੁੱਬ ਪੈ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਸੱਧੀ
ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਸੀ। 12 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਔਰਤ! ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਿਲਆ
ਹੈ!” 13 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਤਾ ਂਉਹ ਿਸੱਧੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਿਵੱਚ
ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ।

14 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਨਰੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਛੇ
ਿਦਨ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਆਵੋ।
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ।”

15 ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਪਟੀ ਹੋ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ-ਰੋਜ਼
ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਜਾ ਂਗਧੇ ਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਤੋਂ ਖੋਲਕੇ ਪਾਣੀ
ਿਪਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਿਲਜਾਦਂੇ? 16 ਇਹ ਔਰਤ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਠਾਰਾ ਂਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ
ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਸ
ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।” 17 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਿਕਹਾ ਤਾ ਂਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਿਨੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ
ਲੱਗੇ। ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਦੀਆ ਂਚਮਤਕਾਰੀ ਗੱਲਾ ਂਤੋਂ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ।

ਲੂਕਾ 12:44 737 ਲੂਕਾ 13:17
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਿਕਵੇਂ ਦਾ ਹੈ?
(ਮੱਤੀ 13:31-33; ਮਰਕੁਸ 4:30-32)

18 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਿਕਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ
ਤੁਲਨਾ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਾ?ਂ 19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰ੍ਹ ੋਂ ਦੇ ਉਸ ਬੀਜ ਵਰਗਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਬੀਜਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂਤੇ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।”

20 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸ ਨਾਲ
ਕਰਾ?ਂ 21 ਇਹ ਉਸ ਖਮੀਰ ਵਾਗਂ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਟੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਡਂੇ
ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾ ਂਉਹ ਖਮੀਰ ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ਕ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਖਮੀਰਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।”

ਤੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
(ਮੱਤੀ 7:13-14, 21-23)

22 ਿਯਸੂ ਹਰ ਿਪੰਡ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ
ਹੋਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 23 ਿਕਸੇ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ! ਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ?”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, 24 “ਤੁਸੀਂ ਭੀੜੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਵੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰੋ
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸੁਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਦਾ
ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। 25 ਜਦੋਂ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ,
ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ,
ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ‘ਸ਼੍ਰੀ
ਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ!’ ਪਰ ਮਾਲਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ’, ਜਾ ਂ‘ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ।’ 26 ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਂਗੇ, ‘ਅਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਥਾ-ਂਥਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ।’ 27 ਤਾਂ
ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ
ਚੱਲੇ ਜਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਦਕਾਰ ਹੋ।’

28 “ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਵੇਖੋਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗ਼ਾ। ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਡਰ
ਅਤੇ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚੋਂਗੇ। 29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਲੋਕ
ਉੱਤਰ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਦੱਖਣ ਚਾਰੇ ਿਦਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਆਕੇ ਦਾਵਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਸਥਾਨਾ ਂਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। 30 ਵੇਖੋ! ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ ਿਪੱਛਲੇ ਹਨ ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਿਹਲੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛਲੇ ਹੋਣਗੇ।”

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ
(ਮੱਤੀ 23:37-39)

31 ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਇਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ, ਅਤੇ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਜਾਕੇ ਲੁਕ ਜਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

32 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਕੇ ਉਸ ਲੰੂਬੜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਿਕ ਵੇਖ
ਮੈਂ, ‘ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ ਦੋ ਿਦਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾ ਂਅੰਦਰੋਂ ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।’
33 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਜਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

34 “ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੂੰ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ
ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਤੇਰੇ ਬਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਕੱਿਠਆ ਕਰਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਕੜੀ
ਆਪਣੇ ਚੂਿਚਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾ ਂਹੇਠਾ ਂਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ। 35 ਵੇਖੋ! ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਿਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਜਦ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ‘ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ! ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’ ”

ਕੀ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਨਾਲ
ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਲੋਕ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। 2 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਜਲੋਧਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਂਗਲਤ?” 4 ਪਰ
ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰਹੇ। ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ, ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦਤਾ। 5 ਿਯਸੂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਂਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਖੂਹ ਿਵੱਚ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਡੱਗ ਪਵੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋਂਗੇ।”
6 ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸੱਕੇ, ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਸੀ।

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਾ ਸਮਝੋ

7 ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਿਹਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ,
ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਥਾਵਾ ਂਚੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਿਦੱਤਾ, 8 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਆਹ ਤੇ ਿਨਉਂਤਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਤਾ ਂਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਿਕਉਂਿਕ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਜਬਾਨ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਨਉਂਤਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। 9 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੋ ਹੋ, ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਮੇਜਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਣਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ, ‘ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਦਉ!’ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਪਮਾਿਣਤਾ ਂਵਾਗਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਪੱਛਲੀ ਥਾ ਂਤੇ ਜਾਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।

10 “ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜਾਵੋ ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਥਾਂ
ਤੇ ਬੈਠੋ ਿਜਹੜੀ ਆਮ ਹੋਵੇ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਤਾ ਂਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇਗਾ, ‘ਿਮੱਤਰ, ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਧ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ।’ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਿਹਮਾਨਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ
ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਿਨਮ੍ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮ੍ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

12 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,
“ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਿਪਹਰ ਜਾ ਂਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਉਂਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼
ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾ,ਂ ਭਰਾਵਾ,ਂ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ
ਨਾ ਦੇਵੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਉਂਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾ,ਂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। 13 ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾਵਤ
ਦੇਵੇਂ ਤਾ ਂਗਰੀਬਾ,ਂ ਲੰਗਿੜਆ,ਂ ਟੁੰਿਡਆ,ਂ ਅਤੇ ਅੰਿਨ੍ਹਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਉਂਤਾ ਦੇ। 14

ਤਾ ਂਤੇਰੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀਅ
ਉੱਠਣਗੇ ਤਦ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਫ਼ਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ
(ਮੱਤੀ 22:1-10)

15 ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਮੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਤਾ ਂਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਧੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ।”

16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਦਾਅਵਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਉਂਤਾ ਿਦੱਤਾ। 17 ਜਦੋਂ
ਖਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾਨਾ ਂਨੂੰ
ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, ‘ਆ ਜਾਵੋ! ਖਾਣਾ ਿਤਆਰ
ਹੈ।’ 18 ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਿਹਮਾਨਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਿਦੱਤਾ। ਪਿਹਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਖਮਾ ਕਰਨਾ।’ 19 ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਬਲਦਾ ਂਦੀਆ ਂਪੰਜ
ਜੋੜੀਆ ਂਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਿਖਮਾ ਕਰੋ।’ 20 ਤੀਜੇ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦਾ।’

21 “ਇਉਂ ਨੌਕਰ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ ਤੇ ਸਾਰਾ
ਹਾਲ ਜਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾ ਂਮਾਲਕ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ

ਲੂਕਾ 13:18 738 ਲੂਕਾ 14:21
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ਲੱਗਾ, ‘ਜਲਦੀ ਕਰੋ! ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਰਾਹਾ ਂਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਗਰੀਬਾ,ਂ ਟੁੰਿਡਆ,ਂ ਲੰਿਗਆ ਂਅਤੇ ਅੰਿਨ੍ਹਆ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ
ਲੈ ਆਓ।’

22 “ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਕੇ ਿਕਹਾ, ‘ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਮੈਂ ਓਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾ ਂਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ।’ 23

ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਵੱਡੀਆ ਂਸੜਕਾ ਂਅਤੇ ਨਗਰਾ ਂਵੱਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ 24 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ
ਿਨਉਂਤਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’”

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਪਿਹਲਾ ਂਿਵਉਂਤ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 10:37-38)

25 ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ। 26 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ, ਮਾਤਾ, ਪਤਨੀ, ਬੱਿਚਆ ਂਭਰਾਵਾ ਂਜਾ ਂਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। 27 ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆ
ਸੱਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।

28 “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ
ਬੈਠਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਿਕੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਵੀ ਿਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਧਨ ਹੈ। 29 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਝੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾ ਂਕਰਵਾ ਲਵੋ ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ, ਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 30 ਉਹ ਆਖਣਗੇ ‘ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਨਾਉਣਾ ਤਾਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਲਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਾ।’

31 “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਸ
ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਕਾ ਂਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਕਾ ਂਦੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 32 ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਉਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ ਕਰਾਰ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ।

33 “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਵਉਂਤ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ
ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੇ।

ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਛੱਡੋ
(ਮੱਤੀ 5:13; ਮਰਕੁਸ 9:50)

34 “ਲੂਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੂਣਾਪਣ ਗੁਆ ਲਵੇ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ
ਇਹ ਿਵਅਰਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਫ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ। 35 ਨਾ ਤਾਂ
ਇਹ ਿਮੱਟੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਾਗਂ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

“ਕੰਨਾ ਂਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਿਦਉ।”

ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਮੌਜ
(ਮੱਤੀ 18:12-14)

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੂਲੀਏ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਣ
ਲਈ ਆਏ। 2 ਤਦ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ, “ਵੇਖੋ! ਇਹ ਆਦਮੀ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਖਾਦਂਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ।”
3 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਿਬਆਨ ਕੀਤਾ: 4 “ਮੰਨ ਲਵੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਸੌ ਭੇਡਾ ਂਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ।
ਤਾ ਂਕੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆ ਂਨਿੜੰਨਵੇ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕਲੀਆ ਂਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ
ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਆਦਮੀ ਉਸ

ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਲਵੇ। 5 ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਲੱਭ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆ ਉੱਤੇ
ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 6 ਉਹ ਘਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਅਤੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ।’ 7 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਿੜੰਨਿਵਆ ਂਚੰਿਗਆ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨਾਲੋਂ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਵੱਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

8 “ਫ਼ਰਜ ਕਰੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੋਲ ਦਸ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਗੁਆਚ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਆਚੇ
ਹੋਏ ਿਸੱਕੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਸੰਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ
ਲੈਂਦੀ। 9 ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਆਿਚਆ ਹੋਇਆ ਿਸੱਕਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਤੇ ਗਆਢਂੀਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ‘ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਆਚਾ ਹੋਇਆ ਿਸੱਕਾ ਲੱਭ
ਿਪਆ ਹੈ।’ 10 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।”

ਿਜਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਗਆ ਸੀ

11 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 12 ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਦੇ ਦੇਵੋ।’ ਤਾ ਂਿਪਤਾ ਨੇ
ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ।

13 “ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਹੱਸਾ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਮੂਰੱਖਾ ਂਵਾਗਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ। 14 ਉਸ ਕੋਲ ਿਜੰਨੀ ਵੀ
ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਖਰਚ ਿਦੱਤੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਕਾਲ
ਪੈ ਿਗਆ। ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਔਖੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾ ਂਕੋਈ
ਪੈਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ। 15 ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਨਵਾਸੀ
ਕੋਲ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਸੂਰਾ ਂਨੂੰ ਚਾਰਨ
ਲਈ ਭੇਿਜਆ। 16 ਮੁੰਡਾ ਇਨੰਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਛਲਕਾ ਂਸੂਰ ਖਾਦਂੇ ਸਨ
ਉਹ ਖਾਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।

17 “ਤਾ ਂਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਮੂਰਖ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਸੋਿਚਆ, ‘ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨੋਕਰਾ ਂਕੋਲ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ
ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 18 ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ
ਜਾਵਾਗਂਾ ਤੇ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਗਂਾ, ਿਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਇਸ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੋਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਰੱਖ ਲਵੋ।’ 20 ਸੋ ਪੁੱਤਰ
ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਿਗਆ।

ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

“ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ
ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ। 21 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਿਪਤਾ
ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ
ਕਾਿਬਲ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾ।ਂ’

22 “ਪਰ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਕਰਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ
ਕੱਪੜੇ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਆਓ। ਉਸਦੀ ਉਂਗਲ ਚ ਛਾਪ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਿਵੱਚ ਜੁੱਤੀ ਪੁਆਵੋ। 23 ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਵਛਾ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੋ।
ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਕਰੀਏ। 24 ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮਰ
ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭ
ਿਗਆ ਹੈ।’ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ।

ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਰਤਨਾ

25 “ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰ
ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਨੱਚਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀਆ ਂਅਵਾਜ਼ਾ ਂਸੁਣੀਆ।ਂ
26 ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, ‘ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਹੈ?’ 27 ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
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ਿਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਵੱਛਾ ਵੱਿਢਆ ਹੈ।’

28 “ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਨੰਾ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 29 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਨੇੰ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋਿੜਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨਾਲ ਦਾਅਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤੀ। 30 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜਾ ਕੰਜਰੀਆ ਂਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ
ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਵੱਛਾ ਵੱਿਢਆ
ਹੈ।’

31 “ਪਰ ਿਪਤਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਂ, ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। 32 ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ
ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਗੁਆਿਚਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਲੱਭ
ਿਗਆ ਹੈ।’”

ਸੱਚਾ ਧਨ

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੜਾ
ਧਨਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਮੁਖਿਤਆਰ ਰੱਿਖਆ। ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ ਿਕ

ਉਸਦਾ ਮੁਖਿਤਆਰ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 2 ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ‘ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਦੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੇਰਾ ਮੁਖਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸੱਕਦਾ।’

3 “ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮੁਖਿਤਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ, ‘ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ
ਕਰਾਗਂਾ? ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਖੋਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 4 ਮੈਂ
ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ,ਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੁਖਿਤਆਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ।’

5 “ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਜਾਈਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਿਕੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।’ 6

ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਦੇਣੇ
ਹਨ।’ ਤਾ ਂਮੁਖਿਤਆਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਆਪਣੀ ਵਹੀ ਲੈ ਅਤੇ ਬੈਠਕੇ ਚਾਰ
ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਿਲਖ ਦੇ।’

7 “ਤਾ ਂਮੁਖਿਤਆਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ, ‘ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿਕੰਨੇ
ਦੇਣੇ ਹਨ?’ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, ‘ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ
ਦੇਣਦਾਰ ਹਾ’ਂ, ਮੁਖਿਤਆਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਆਪਣੀ ਵਹੀ ਲੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ
ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਿਲਖ ਦੇ।’

8 “ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਖਿਤਆਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਹਾ!ਂ ਦੁਿਨਆਵੀ ਲੋਕ ਆਤਮਕ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ
ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵੱਧੇਰੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

9 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਦੁਿਨਆਵੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦੁਿਨਆਵੀ
ਦੌਲਤ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਸਦੀਵੀ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
10 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਛੋਟੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ
ਵਸਤਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਛੋਟੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਬੇਇਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਵੱਡੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 11 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਿਨਆਵੀ
ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋ, ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ ਕੌਣ ਸੌਂਪੇਗਾ? 12

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਿਜਆ ਂਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ
ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੌਣ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇਵੇਗਾ?

13 “ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮਾਲਕਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਉਹ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾ ਂਇੱਕ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ
ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ
(ਮੱਤੀ 11:12-13)

14 ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ। 15 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਦੀਆ ਂਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ।”

16 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਦੀਆਂ
ਿਲਖਤਾ ਂਦੀ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਨਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜੋਰ-ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 17 ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ
ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਮਟ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।

ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਵਆਹ

18 “ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ
ਤਲਾਕ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਕਾਰ ਹੈ।”

ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ

19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹੀਨ ਕੀਮਤੀ
ਵਸਤਰ ਪਿਹਨਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ। 20

ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾ ਂਦਾ ਮੰਗਤਾ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਫ਼ੋਿੜਆ ਂਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਰ ਅੱਗੇ ਿਪਆ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ। 21 ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਲਈ ਵੀ ਤੀਬ੍ਰ
ਇੱਛਾ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਕੁੱਤੇ ਆਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੋਿੜਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਚੱਟਦੇ।

22 “ਫ਼ੇਰ ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਿਗਆ ਦੂਤਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰੱਿਖਆ, ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। 23 ਉਸ ਨੇ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਿਰਹਾ
ਸੀ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਚੁੱਕੀਆ ਂਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ
ਵੇਿਖਆ। 24 ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਕੇ ਿਕਹਾ, ‘ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ! ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਮਹਰ ਕਰ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਿਭਉਂ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਿਗੱਲੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ’

25 “ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਭੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੇ
ਸਾਰੀਆ ਂਮਾੜੀਆ ਂਵਸਤਾ ਂਭੋਗੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ। 26 ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗਿਹਰੀ ਖੱਡ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ
ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰ ਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।’

27 “ਤਾ ਂਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ‘ਫ਼ੇਰ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂਿਕ
ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਭਰਾ ਹਨ। 28 ਲਾਜ਼ਰ ਜਾਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰ ਆਵੇ ਿਕ
ਉਹ ਇਸ ਪਤਾਲ ਦੇ ਨਰਕ ਕੰੁਡ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣ।’

29 “ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ
ਦੀਆ ਂਿਲਖਤਾ ਂਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਦੇ।’

30 “ਪਰ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਨਹੀਂ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ! ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ।’

31 “ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਜੀਅ ਉੱਿਠਆ ਹੋਵੇ।’”

ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਕਾਰਣ ਨਾ ਬਣੋ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ
(ਮੱਤੀ 18:6-7, 21-22; ਮਰਕੁਸ 9:42)

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਜੋ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਣ

ਲੂਕਾ 15:28 740 ਲੂਕਾ 16:31
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ਬਣਨਗੀਆ।ਂ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਿਭਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ
ਕਾਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਨਣ
ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਿਵੱਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ
ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 3 ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ!

“ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਉ। 4 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ
ਆਕੇ ਿਖਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਖਮਾ ਕਰ ਿਦਉ।”

ਤੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ

5 ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਾ।”
6 ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ੍ਹ ੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਿਜੰਨੀ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ‘ਜਾ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਖਾੜ
ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਜਾ’ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ।

ਚੰਗੇ ਸੇਵਕ ਬਣੋ

7 “ਫ਼ਰਜ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਨੇਕਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ
ਖੇਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋਂਗੇ, ‘ਛੇਤੀ ਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ
ਲਈ ਬੈਠ ਜਾ?’ 8 ਨਹੀਂ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖੋਂਗੇ, ‘ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ
ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਖਾਦਂਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਕਰ। ਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਖਾ ਪੀ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ। 9 ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੋਕਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। 10 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ
ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਲਾਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ
ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’”

ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣੋ

11 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਰਾਹੀਂ ਲੰਿਘਆ। 12 ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਵੜ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਦਸ ਕੋੜ੍ਹੀ ਿਮਲੇ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। 13 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, “ਿਯਸੂ ਸੁਆਮੀ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਰਿਹਮ ਕਰ।”

14 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਿਕਹਾ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦਖਾਵੋ।”

ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਸ ਆਦਮੀ ਜਾਜਕਾ ਂਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
15 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ
ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 16 ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾ ਂਅੱਗੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਮਰੀ ਸੀ। 17 ਿਯਸੂ ਨੇ
ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਕੀ ਸਾਰੇ ਦਸ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? 18 ਕੀ
ਇਹ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਲਈ
ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ?” 19 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ! ਅਤੇ
ਜਾ। ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 24:23-28, 37-41)

20 ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ
ਆਵੇਗਾ?”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂ। 21 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ‘ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹੈ’, ਜਾ ਂ‘ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੈ।’
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।”

22 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਂਗੇ ਪਰ

ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ। 23 ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ‘ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੈ।’
ਜਾ ਂ‘ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ।’ ਤੁਸੀਂ ਿਜੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਿਹਰੋ; ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਨਾ ਕਰੋ। 24 ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ
ਉਸ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਦਸੇਗਾ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ
ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। 25 ਪਰ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ
ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

26 “ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨੂਹ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੂਹ ਨੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ,
ਲੋਕ ਖਾਦਂੇ-ਪੀਂਦੇ, ਿਵਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਵਆਹੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। ਪਰ ਤਦ ਹੜ੍ਹ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।

28 “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਲੂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਵਾਪਿਰਆ। ਲੋਕ ਖਾਦਂੇ-ਪੀਂਦੇ
ਖਰੀਦਦੇ, ਵੇਚਦੇ, ਬੀਜਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। 29 ਉਸ ਿਦਨ ਜਦੋਂ ਲੂਤ
ਸਦੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਿਫ਼ਰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦਾ ਮੀਂਹ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਰ ਿਗਆ। 30 ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ।

31 “ਉਸ ਿਦਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 32 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

33 “ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ
ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾ ਲਵੇਗਾ।
34 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਸ ਰਾਤ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਦੋ ਲੋਕ
ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 35 ਦੋ ਔਰਤਾ ਂਦਾਣੇ ਪੀਹ ਰਹੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਤਾ ਂਇੱਕ ਔਰਤ ਰਿਹ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।” 36

37 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਿਜਹਾ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ?”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਿਗਰਝ ਇਕੱਠੇ

ਹੋਕੇ ਆਉਣਗੇ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ

ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਿਕਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2 “ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ

ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਿਨਆਕਂਾਰ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। 3 ਉਸੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ
ਹਾਕਮ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ‘ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਨਆ ਂਦੇਵੋ!’ 4 ਪਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ
ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਦ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਸੋਿਚਆ, ‘ਨਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। 5 ਪਰ ਇਹ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਿਕੰਨਾ
ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾ ਂਤਾ ਂਇਹ ਮੈਨੂੰ
ਇੱਕਿਲਆ ਂਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ
ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।’”

6 ਿਫਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸੁਣੋ! ਇਸ ਿਵੱਚ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹਾਕਮ ਨੇ
ਿਕਹਾ। 7 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਉਸ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਆ ਂਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਬਨਾ
ਦੇਰੀ ਕੀਿਤਆ ਂਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। 8 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਆਂ
ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਲੱਭੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ?”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਨਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ

9 ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ
ਬਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀਣੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਿਦੱਤਾ। 10 “ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸੂਲੀਆ ਸੀ। ਇੱਕ
ਿਦਨ ਉਹ ਦੋਵੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਗਏ। 11 ਫਰੀਸੀ

ਲੂਕਾ 17:2 741 ਲੂਕਾ 18:11
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ਮਸੂਲੀਏ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਰੀਸੀ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜਾਂ
ਧੋਖੇਬਾਜ ਜਾ ਂਕੋਈ ਬਦਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਇਸ ਮਸੂਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹਾ।ਂ 12 ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਤ
ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ’

13 “ਮਸੂਲੀਆ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਿਨਮਾਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ‘ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ! ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰ! ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾ!ਂ’ 14 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਬਣਕੇ
ਘਰ ਿਗਆ, ਪਰ ਫਰੀਸੀ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ
ਸਮਿਝਆ, ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ
ਨੀਵਾ ਂਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮ੍ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ
ਉੱਚਾ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ?
(ਮੱਤੀ 19:13-15; ਮਰਕੁਸ 10:13-16)

15 ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਛੂਹਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਝੜਿਕਆ। 16 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇਵੋ! ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਰੋਕੋ ਨਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਬੱਿਚਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ। 17 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
(ਮੱਤੀ 19:16-30; ਮਰਕੁਸ 10:17-31)

18 ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਭੱਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ”

19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੱਲਾ ਿਕਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈਂ। ਇੱਕਲਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਭੱਲਾ ਹੈ। 20 ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਤੂੰ
ਹੁਕਮਨਾਿਮਆ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? ‘ਤੈਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਤੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ,
ਤੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ
ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’”

21 ਪਰ ਆਗੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਤਾ ਂਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ
ਚੱਿਲਆ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

22 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਜੇ ਵੀ
ਇੱਕ ਚੀਜ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਿਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਜੰਨੀ ਵੀ
ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਧਨ ਗਰੀਬਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ
ਖਜਾਨਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਿਫਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ
ਚੱਲ।” 23 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਬੜਾ ਉਦਾਸ
ਹੋਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

24 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ “ਧਨਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ।
25 ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਊਠ ਦਾ
ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।”

ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ

26 ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਿਫਰ ਕੌਣ ਬਚਾਇਆ ਜਾ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ?”

27 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਲਈ ਅਣਹੋਣੀਆ ਂਹਨ,
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ।”

28 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ
ਤੁਰੇ ਹਾ।ਂ”

29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ,
ਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪਤਨੀ, ਭਰਾਵਾ,ਂ ਮਾਿਪਆ,ਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਛੱਿਡਆ ਹੈ, 30 ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮਰੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਵਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਿਯਸੂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਅ ਉੱਠੇਗਾ
(ਮੱਤੀ 20:17-19; ਮਰਕੁਸ 10:32-34)

31 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਸੁਣੋ! ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਜੋ
ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਿਲਖੀਆ ਂਹਨ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 32

ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਉਣਗੇ, ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਣਗੇ। 33 ਉਸ ਨੂੰ
ਕੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਜੀਅ ਉੱਠੇਗਾ।” 34 ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ,
ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸੱਕੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਅਰਥ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
(ਮੱਤੀ 20:29-34; ਮਰਕੁਸ 10:46-52)

35 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ
ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। 36 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਲੰਘਦੀ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ
ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

37 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
38 ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਉਤਸਾਹਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਿਯਸੂ,

ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ!”
39 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਗੂ ਬਣਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀ ਨੂੰ

ਇਉਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵਰਿਜਆ। ਪਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਰ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ
ਲੱਗਾ, “ਿਯਸੂ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰ!”

40 ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ ਰੁਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਵੋ।” ਜਦੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਮੀ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, 41

“ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?”
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ”
42 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ! ਤੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
43 ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਿਯਸੂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ
ਵੇਿਖਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ੱਕੀ

ਿਯਸੂ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ। 2 ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ
ਜ਼ੱਕੀ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮਸੂਲੀਆ ਸੀ। 3 ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਿਯਸੂ ਕੌਣ

ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਿਕਉਂਿਕ ਜ਼ੱਕੀ ਮਧਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸੱਿਕਆ। 4 ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਉਸ ਿਹੱਸੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨੱਿਸਆ ਿਜੱਧਰੋਂ ਿਯਸੂ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ਿਗਆ।

5 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਅੱਪਿੜਆ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਜ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖ
ਉੱਤੇ ਵੇਿਖਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜ਼ੱਕੀ, ਜਲਦੀ ਹੇਠਾ ਂਉੱਤਰ ਆ!
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੁਕਣਾ ਹੈ।”

6 ਜ਼ੱਕੀ ਫ਼ਟਾਫ਼ਟ ਹੇਠਾ ਂਉੱਤਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ। 7 ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ, “ਵੇਖੋ! ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਠਿਹਰਣ ਿਗਆ ਹੈ।”
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8 ਪਰ ਜ਼ੱਕੀ ਉੱਪਰ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਧਨ
ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾ ਂਤਾਂ
ਉਸਦਾ ਚੌਗੁਣਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੋੜਾਗਂਾ।”

9 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅੱਜ, ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਮਸੂਲੀਆ ਂਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 10 ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਇਆ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਵਰਤੋ
(ਮੱਤੀ 25:14-30)

11 ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੀਆ।ਂ ਪਰ
ਹੁਣ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗਾ। 12 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕ ਇਝੰ ਸੋਚ
ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਂਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਸੁਣਾਇਆ,
“ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ ਿਕਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ।
13 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਨੋਕਰਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ
ਮੁੜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ।’ 14 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਾਸਦਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਗੁਟ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਗਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਕਾਸਦਾ ਂਦੇ ਹੱਥ
ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, ‘ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।’

15 “ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ‘ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੋਕਰਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਧਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਸ ਧਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕੰਨਾ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।’ 16

ਪਿਹਲਾ ਨੋਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮਾਲਕ! ਜੋ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।’ 17 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
‘ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਛੋਟੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਸ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦਾ ਹਾਕਮ
ਬਣਾਵਾਗਂਾ।’

18 “ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮਾਲਕ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਧਨ ਦੇ ਥੈਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜ
ਗੁਣਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।’ 19 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।’

20 “ਤਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਕਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਣਕੇ ਿਕਹਾ,
‘ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਿਰਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ
ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 21 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ
ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਅਤੇ ਜੋ ਬੀਿਜਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਵਢਦੇ ਹੋ।’

22 “ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨੋਕਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਓ ਦੁਸ਼ਟ ਨੋਕਰ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਤੇਰੀ ਿਨਖੇਧੀ ਕਰਾਗਂਾ, ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਸਖਤ ਿਦਲ ਆਦਮੀ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਧਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ
ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਬੀਿਜਆ ਨਹੀਂ। 23 ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਰਾਫ਼ੇ
ਦੀ ਹੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਜੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਧਨ ਕੁਝ ਿਬਆਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।’ 24 ਤਦ ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਖੜ੍ਹੇ
ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਧਨ ਦਾ ਇਹ ਝੋਲਾ ਇਸ
ਨੋਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੋਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਿਜਸਨੇ ਧਨ ਦੇ ਦਸ ਝੋਲੇ ਕਮਾਏ
ਹਨ।’

25 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਪਰ ਸੁਆਮੀ! ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਤਾਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਧਨ ਦੇ ਦਸ ਝੋਲੇ ਹਨ।’

26 “ਫ਼ੇਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਕੋਲ ਹੈ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ
ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਹੁਣ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ? ਿਕੱਥੇ ਹਨ
ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਿਲਆਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਾਗਂਾ।’”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
(ਮੱਤੀ 21:1-11; ਮਰਕੁਸ 11:1-11; ਯੂਹੰਨਾ 12:12-19)

28 ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਿਗਆ। 29

ਜਦ ਉਹ ਬੈਤਫਗਾ ਅਤੇ ਬੈਤਅਨੀਆ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਜੋ ਿਕ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ, 30 “ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ, ਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭੇਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੋ। 31

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਲਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?’ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ,
‘ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’”

32 “ਦੋਨੋ ਚੇਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਧਾ ਬੰਿਨ੍ਹਆ
ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। 33 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ
ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਲਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਧੇ ਨੂੰ
ਿਕਉਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ?”

34 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” 35 ਤਾ ਂਉਹ
ਚੇਲੇ ਉਸ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਗਧੇ
ਦੇ ਉੱਪਰ ਿਵਛਾਏ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ। 36 ਿਜਓ ਹੀ ਿਯਸੂ
ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਿਧਆ, ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤੇ।

37 ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੈਤੂਨ ਦੀ
ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ। ਚੇਿਲਆ ਂਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਵੇਖੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਸਤਾ ਂਵੇਖੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾਂ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। 38 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ,
“‘ਧੰਨ ਹੈ! ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾ ਂਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’

ਜ਼ਬੂਰ 118:26
ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ।”

39 ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸੁਆਮੀ! ਆਪਣੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਇਝੰ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ!”

40 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜ਼ਰੂਰ
ਆਖਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾ ਂਇਹ ਪੱਥਰ
ਅਿਜਹਾ ਬੋਲ ਉੱਠਣਗੇ।”

ਿਯਸੂ ਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਪੁਕਾਰ

41 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਲਈ ਰੋਇਆ। 42 ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਜ
ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸ਼ਾਤਂੀ ਿਲਆਉਣਗੀਆ।ਂ ਪਰ ਤੂੰ
ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤੈਥੋਂ ਲੁਕੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। 43 ਇੱਕ
ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਪਾਿਸਓ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦਬਾਉ ਪਾਉਣਗੇ। 44 ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਿਟਿਕਆ ਨਹੀਂ
ਰਿਹਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ
(ਮੱਤੀ 21:12-17; ਮਰਕੁਸ 11:15-19; ਯੂਹੰਨਾ 2:13-22)

45 ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। 46 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ’, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ‘ਡਾਕੂਆ ਂਦੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ’ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

47 ਿਯਸੂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ, ਨੇਮ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਆਗੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਰਹੇ ਸਨ।
48 ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭ ਸੱਕੇ ਿਕਉਂਿਕ ਸਭ ਲੋਕ ਬੜੇ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ।

ਲੂਕਾ 19:8 743 ਲੂਕਾ 19:48
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ਪਰਤਾਵੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(ਮੱਤੀ 21:23-27; ਮਰਕੁਸ 11:27-33)

ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਿਲਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਾਜਕ, ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਿਯਸੂ

ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ?
ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਿਕਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਕਸਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?”

3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 4 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਦੱਸੋ; ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਬਪਿਤਸਮਾ ਕੀ ਸੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਜਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਵੱਲੋਂ?”

5 ਜਾਜਕਾ,ਂ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ,ਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ‘ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?’ 6 ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾ ਂਿਕ, ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਸੀ।’ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ।”
7 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।”

8 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤਾ ਂਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਗਂਾ ਇਹ ਸਭ
ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਿਕਹੜਾ ਅਿਧਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾ?ਂ”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਦਾ
(ਮੱਤੀ 21:33-46; ਮਰਕੁਸ 12:1-12)

9 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੱਤੀ: “ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਕਸਾਨਾ ਂਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 10 ਸਮਾ ਂਆਉਣ ਤੇ ਰੁੱਤ ਿਸਰ
ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਿਕਸਾਨਾ ਂਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਿਹੱਸਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਿਕਸਾਨਾ ਂਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 11 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਪਣਾ
ਦੂਜਾ ਨੌਕਰ ਭੇਿਜਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਿਟਆ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 12 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਸਾਨਾ ਂਕੋਲ ਇੱਕ ਤੀਜਾ
ਨੌਕਰ ਭੇਿਜਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਿਟਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ।

13 “ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੋਿਚਆ, ‘ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ
ਿਪਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਇਹ ਿਕਸਾਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ!’ 14

ਜਦੋਂ ਿਕਸਾਨਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ‘ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ ਦਾ
ਵਾਰਸ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਬਾਗ ਸਾਡਾ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।’ 15 ਇਸ ਲਈ ਿਕਸਾਨਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ
ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

“ਤਾ ਂਹੁਣ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 16 ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਸਾਨਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਿਕਸਾਨਾ ਂਨੂੰ
ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।” ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਆਖਣ
ਲੱਗੇ, “ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ।” 17 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾਂ
ਿਵੱਚ ਝਾਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਇਸ ਿਲਖਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ:
‘ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਂਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣ ਿਗਆ।’

ਜ਼ਬੂਰ 118:22
18 ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਿਡੱਗੇਗਾ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਿਜਸ
ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਿਡੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕੁਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

19 ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਖਬਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਚਾਲ ਖੇਡੀ
(ਮੱਤੀ 22:15-22; ਮਰਕੁਸ 12:13-17)

20 ਇਸ ਲਈ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਕ
ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਸੂਸ ਭੇਜੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ
ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥੀ ਸੌਂਪ ਸੱਕਣ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ। 21 ਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਉਹ
ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਾਰਗ
ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। 22 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਕੈਸਰ ਨੂੰ
ਮਸੂਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਗਲਤ?”

23 ਪਰ ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, 24 “ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਿਸੱਕਾ
ਿਦਖਾਵੋ? ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿਕਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ?”

ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ, “ਇਹ ਕੈਸਰ ਦੀ ਹੈ।”
25 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਜੋ ਕੈਸਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦੇਵੋ

ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੇਵੋ।”
26 ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਇਨੇੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ

ਆਖ ਸੱਕੇ। ਉਹ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਿਯਸੂ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ
ਅਸਮਰਥ ਸਨ।

ਕੁਝ ਸਦੂਕੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਚਾਲ ਖੇਡੀ
(ਮੱਤੀ 22:23-33; ਮਰਕੁਸ 12:18-27)

27 ਕੁਝ ਸਦੂਕੀ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ
ਪੁਨਰ ਉੱਥਾਨ ਹੈ। 28 ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਿਵਆਿਹਆ ਮਰਦ ਿਬਨ ਔਲਾਦ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ
ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱਕੇ। 29 ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਤ ਭਰਾ ਸਨ। ਪਿਹਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ, ਉਸ
ਦੇ ਕੋਈ ਉਲਾਦ ਨਾ ਹੋਈ। 30 ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਿਗਆ। 31 ਉਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਿਗਆ। ਇਝੰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ
ਵਾਪਿਰਆ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਬਨ ਔਲਾਦ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। 32 ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਔਰਤ ਵੀ
ਮਰ ਗਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਤਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ, 33 ਹੁਣ,
ਪੁਨਰ ਉੱਥਾਨ ਦੇ ਿਦਨ, ਉਹ ਿਕਸ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਸੱਤਾ ਂਹੀ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ?”

34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਦੂਕੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਵਆਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 35 ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀਅ ਉੱਠਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਜਉਣਗੇ, ਉਹ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
36 ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸੱਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪੁਨਰ ਉੱਥਾਨ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਦੂਤਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। 37 ਮੂਸਾ
ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਜੀਅ ਉੱਠਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਮਚਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ
‘ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ’ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। 38 ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਜਉਂਿਦਆਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਲੋਕ ਜੀਿਵਤ ਹਨ।”

39 ਕੁਝ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਿਖਆ ਹੈ।”
40 ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨੰਾ ਿਨੱਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ
ਕਰ ਸੱਕੇ।

ਕੀ ਮਸੀਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ?
(ਮੱਤੀ 22:41-46; ਮਰਕੁਸ 12:35-37)

41 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਲੋਕ ਇਹ ਿਕਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਸੀਹ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? 42 ਜ਼ਬੂਰਾ ਂਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਖੁਦ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ:

ਲੂਕਾ 20:2 744 ਲੂਕਾ 20:42
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‘ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ’

43 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਬਣਾ
ਦੇਵਾ।ਂ’

ਜ਼ਬੂਰ 110:1
44 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭੂ’ ਬੁਲਾਉਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਦਾਊਦ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?”

ਿਯਸੂ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਬਾਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ
(ਮੱਤੀ 23:1-36; ਮਰਕੁਸ 12:38-40; ਲੂਕਾ 11:37-54)

45 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ,
46 “ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਿਜਹੜੇ ਲੰਬੇ ਚੋਗੇ ਪਾਕੇ ਿਫਰਨਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਅਗਲੀਆ ਂਕੁਰਸੀਆ ਂਅਤੇ ਦਾਅਵਤਾ ਂਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾ ਂਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ। 47 ਉਹ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਲੰਬੀਆ-ਂ
ਲੰਬੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬਨਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ
ਸਜਾ ਿਮਲੇਗੀ।”

ਸੱਚੀ ਦੇਣ
(ਮਰਕੁਸ 12:41-44)

ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੋਲਕ ਿਵੱਚ
ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। 2 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ
ਿਵਧਵਾ ਵੇਖੀ। 3 ਉਸ ਨੇ ਤਾਬਂੇ ਦੇ ਦੋ ਿਸੱਕੇ ਗੋਲਕ ਿਵੱਚ ਪਾਏ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋ ਛੋਟੇ
ਿਸੱਕੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਹੈ। 4

ਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਿਧਕ ਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਕੋਲ ਸੀ
ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।”

ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ
(ਮੱਤੀ 24:1-14; ਮਰਕੁਸ 13:1-13)

5 ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ,
“ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਪੱਥਰਾ ਂਦਾ ਬਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕੰਨੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ।”

6 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇੱਕ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਇੱਥੇ ਿਦਸ ਿਰਹਾ ਹੈ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ
ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਿਟਿਕਆ
ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।”

7 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆ?ਂ
ਿਕਹੜਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ?”

8 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ! ਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾ
ਸੱਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ, ‘ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾ’ਂ,
ਅਤੇ ‘ਸਹੀ ਵਕਤ ਆ ਿਗਆ ਹੈ!’ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਲੱਿਗਓ। 9 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆ ਂਅਤੇ ਦੰਿਗਆ ਂਬਾਰੇ ਸੁਣੋ ਤਾ ਂਡਿਰਓ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਹਲੋਂ
ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ।”

10 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੌਮਾ ਂਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ
ਕਰਨਗੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ। 11 ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾ ਂਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਵੇਗੀ,
ਕੁਝ ਡਰਾਉਣੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ ਂਕੁਝ ਮਹਾਨ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ।

12 “ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ
ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਨਰਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਣ
ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 13

ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ 14

ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਂਨੂੰ ਪੱਿਕਆ ਂਕਰੋ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਸਆਣਪ ਦੇਵਾਗਂਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਸੱਕੇ ਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸੱਕੇ। 16

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ, ਭਰਾ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਰੋਧ
ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। 17 ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਫਰਤ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰੇ। 18 ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਵਗਾੜ ਸੱਕਦੀਆ।ਂ 19 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਤਕੜੇ ਰਿਹਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋਂਗੇ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼
(ਮੱਤੀ 24:15-21; ਮਰਕੁਸ 13:14-19)

20 “ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਫੌਜਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੀਆ।ਂ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਵੋਂਗੇ
ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। 21 ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਪਹਾੜਾ ਂਵੱਲ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆਂ
ਨੂੰ, ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੋ ਤਾ ਂਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜੋ। 22 ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਿਲਿਖਆ ਂਹਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜਾਵਾ ਂਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ
ਸਮਾ ਂਹੁਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰੇਗਾ। 23 “ਇਹ ਸਮਾ ਂਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਿਵਕਰਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਾਵਾ ਂਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਦੁੱਧ
ਪੀਂਦੇ ਿਨਆਣੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾ ਂਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬੜੇ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ
ਲੋਕ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਕੌਮਾ ਂਅਤੇ
ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਮਾ ਂਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਂਥੱਲੇ ਿਮੱਧਣਗੇ।

ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ
(ਮੱਤੀ 24:29-31; ਮਰਕੁਸ 13:24-27)

25 “ਸੂਰਜ-ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦਖਾਈ
ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉੱਛਲਨਾ ਅਤੇ ਗਰਜਨਾ
ਵੇਖਣਗੀਆ ਂਤਾ ਂਡਰ ਅਤੇ ਿਵਆਕੁਲਤਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ 26 ਲੋਕ
ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਿਚੰਿਤਤ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। 27 ਿਫ਼ਰ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾ ਂਉੱਤੇ ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਖਣਗੇ। 28 ਜਦੋਂ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾ ਂਨੇੜੇ ਹੈ।”

ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਿਹਣਗੇ
(ਮੱਤੀ 24:32-35; ਮਰਕੁਸ 13:28-31)

29 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਤਂ ਕਹੀ, “ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਵੱਧੀਆ ਿਮਸਾਲ ਹੈ। 30 ਜਦੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹਰੇ
ਪੱਤੇ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਿਕ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ
ਹੈ। 31 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆ ਂਵਾਪਰਨੀਆ ਂਹਨ। ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਦੀਆ ਂਵੇਖੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ।”

32 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਇਹ
ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ 33 ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ,ਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਸਭ ਨਸ਼ਟ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜੋ ਵਾਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਹਰ ਵਕਤ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ

34 “ਸਚੇਤ ਰਹੋ! ਅਸੱਿਭਅਤ ਦਾਅਵਤਾ ਂਬਾਰੇ, ਪੀਣ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਦੁਿਨਆਵੀ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਹਾਲੇ ਿਤਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਕ ਅੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੜ ਲਵੇਗਾ। 35 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਿਦਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਝਾਸਂੇ ਵਾਗਂ ਆਵੇਗਾ। 36
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ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਿਤਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹਨ, ਬਚ ਸੱਕੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂ।”

37 ਹਰ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਜੈਤੂਨ
ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਕੇ ਰਾਤ ਵਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 38 ਹਰ ਸਵੇਰ ਲੋਕ ਤੜਕਸਾਰ
ਉੱਠ ਕੇ, ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਣ ਲਈ ਜਾਦਂੇ।

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
(ਮੱਤੀ 26:1-5, 14-16; ਮਰਕੁਸ 14:1-2, 10-11; ਯੂਹੰਨਾ 11:45-53)

ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸਮਾ,ਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ
ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ। 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ

ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ।

ਯਹੂਦਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 26:14-16; ਮਰਕੁਸ 14:10-11)

3 ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾ ਂਯਹੂਦਾ ਇਸੱਕਿਰਯੋਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਿਗਆ। 4 ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਜਾਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨਾਲ, ਿਜਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥ ਫ਼ੜਵਾ ਸੱਕੇਗਾ। 5 ਉਹ ਬਹੁਤ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। 6 ਯਹੂਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ
ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ। ਯਹੂਦਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
(ਮੱਤੀ 26:17-25; ਮਰਕੁਸ 14:12-21; ਯੂਹੰਨਾ 13:21-30)

7 ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਿਦਨ ਸੀ ਿਜਸ
ਿਦਨ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੇਲੇ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। 8 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਿਤਆਰ ਕਰੋ।”

9 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਿਕਹੜੀ ਥਾ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਿਜੱਥੇ
ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰੀਏ?”

ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, 10 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਿਂਦਆ ਂਵੇਖੋਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਨਾ।
ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਤਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜਾਣਾ। 11 ਘਰ
ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਿਕ, ‘ਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਗੇ?’ 12 ਿਫਰ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ
ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਿਵਖਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ
ਵੱਧੀਆ ਸੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰੋ।”

13 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ
(ਮੱਤੀ 26:26-30; ਮਰਕੁਸ 14:22-26; 1 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂ11:23-25)

14 ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆਇਆ। ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਇਕੱਠੇ
ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। 15 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਮੈਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾ।ਂ
16 ਮੈਂ ਇਹ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਅਰੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

17 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਸ ਨੇ ਿਪਆਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਿਪਆਲੇ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ
ਲਵੋ। 18 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਖਰਸ ਓਨਾ ਿਚਰ ਿਫਰ ਕਦੀ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਗਂਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।”

19 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ, “ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ

ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਆ ਕਰੋ।” 20 ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਹੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਦਾਖਰਸ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਿਤਰ
ਵਹਾਉਣਾ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ

21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। 22 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਰੇਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਭਆਨਕ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ।”

23 ਤਾ ਂਰਸੂਲ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ
ਅਿਜਹਾ ਕਰੇਗਾ?

ਸੇਵਕ ਵਾਗਂ ਰਹੋ

24 ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਖਿਦਆ ਂਬਿਹਸ ਕਰਨੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮਹਾਨ ਹੈ? 25 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭੂਆ ਂਵਾਗਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਦੂਸਿਰਆ ਂਉੱਪਰ ਇਖਿਤਆਰ ਹੈ ਉਹ ‘ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਮਦਦਗਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।’ 26 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਰਗਾ
ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਸੇਵਕਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 27

ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਯੋਗ ਹੈ: ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ ਤੇ
ਬੈਠਾ ਜਾ ਂਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਆਲ ਿਵੱਚ
ਿਜਹੜਾ ਮੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸੇਵਕਾ ਂਵਰਗਾ ਹਾ।ਂ

28 “ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਤਆਿਵਆ ਂਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। 29 ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇਵਾਗਂਾ।
30 “ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਮੇਜ ਤੇ ਬੈਠੋਂ ਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਸੰਘਾਸਨ ਤੇ
ਬੈਠਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆ ਂਬਾਰ੍ਹਾ ਂਗੋਤਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੋਂਗੇ।

ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਛੱਡੋ
(ਮੱਤੀ 26:31-35; ਮਰਕੁਸ 14:27-31; ਯੂਹੰਨਾ 13:36-38)

31 “ਆਓ ਸ਼ਮਊਨ, ਸ਼ਮਊਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਣਕ ਵਾਗਂ ਛੱਟਣ ਲਈ
ਮੰਿਗਆ ਹੈ। 32 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ
ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜੇਂ ਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ
ਕਰੀਂ।”

33 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ
ਿਤਆਰ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ।”

34 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਤਰਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਅੱਜ ਕੁੱਕੜ ਬਾਗਂ
ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕਹੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ।”

ਿਬਪਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ

35 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਣ
ਲਈ ਭੇਿਜਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਨਾ ਪੈਸੇ, ਥੈਲੇ ਅਤੇ ਜੁਿਤਆ ਂਦੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ?”

ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ।”
36 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ

ਝੋਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਵੇਚਕੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਲਵੋ।” 37 ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
‘ਲੋਕਾ ਂਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ।’

ਯਸਾਯਾਹ 53:12
ਇਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਵਾਪਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ”

38 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾ ਂਹਨ।”

ਲੂਕਾ 21:37 746 ਲੂਕਾ 22:38
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ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ
(ਮੱਤੀ 26:36-46; ਮਰਕੁਸ 14:32-42)

39 ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਉਹ
ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਤਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।”

41 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਕਦਮ ਦੂਰ ਿਗਆ। ਉਹ ਗੋਿਡਆ ਂਭਾਰ
ਝੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, 42 “ਹੇ ਿਪਤਾ! ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ, ਤਾ ਂਦੁੱਖਾ ਂਦਾ
ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਿਕ ਮੇਰੀ।” 43

ਿਫਰ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਪ੍ਰਗਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ। 44 ਿਯਸੂ ਵੱਡੀ
ਮਾਨਿਸਕ ਪੀੜਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ। ਉਸਦਾ ਮੁੜਕਾ ਲਹੂ ਦੀਆ ਂਬੂਦਾ ਂਵਾਗਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਿਰਹਾ ਸੀ। 45

ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਕੋਲ ਿਗਆ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਿਤਆ ਂਹੋਇਆ ਂਵੇਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੜਾ
ਥਕਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 46 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਿਕਉਂ ਪਏ ਹੋ? ਉੱਠੋ
ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਵੋਂ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣਾ
(ਮੱਤੀ 26:47-56; ਮਰਕੁਸ 14:43-50; ਯੂਹੰਨਾ 18:3-11)

47 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਯਹੂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਯਹੂਦਾ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਸੱਕੇ।

48 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯਹੂਦਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਿਮੱਤਰਤਾ ਦਾ ਚੁੰਮਣ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆ ਂਦੇ ਹੱਥ ਫ਼ੜਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?” 49 ਿਯਸੂ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ
ਮਾਰ ਦੇਈਏ?” 50 ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸਰਦਾਰ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ।

51 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਰੁਕੋ।” ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

52 ਉਹ ਸਮੂਹ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਿਸਪਾਹੀ ਸਨ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਡਾਗਂਾ ਲੈ ਕੇ ਿਕਉਂ ਆਏ
ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾ?ਂ 53 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ? ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾ ਂਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਾ।ਂ”

ਪਤਰਸ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 26:57-58, 69-75; ਮਰਕੁਸ 14:53-54, 66-72; ਯੂਹੰਨਾ 18:12-18, 25-27)

54 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਅਗਾਹਂ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 55 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਤਰਸ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਬੈਠ ਿਗਆ। 56 ਇੱਕ ਨੋਕਰਾਣੀ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ
ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਿਚਹਰਾ ਪਛਾਣ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਆਦਮੀ ਵੀ
ਉਸ ਨਾਲ ਸੀ।”

57 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਔਰਤ।
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।” 58 ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਤਰਸ
ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।”

ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਮਨੁੱਖ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ”
59 ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ

ਸੱਚ ਹੈ। ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਹੈ।”

60 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮਨੁੱਖ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਆਖ
ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”

ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਹਾਲੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਬਾਗਂ ਿਦੱਤੀ। 61 ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ
ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਵੱਲ ਝਾਿਕਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ
ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਗਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ
ਇਹ ਆਖੇਂਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।” 62 ਿਫ਼ਰ ਪਤਰਸ ਬਾਹਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਫ਼ੁੱਟ-ਫ਼ੁੱਟਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ।

ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਉੱਪਰ ਹੱਸੇ
(ਮੱਤੀ 26:67-68; ਮਰਕੁਸ 14:65)

63 ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ
ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾ ਂਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਸੱਕੇ। ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਿਕਹਨੇ ਮਾਿਰਆ ਹੈ?” 65 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਦਾ ਆਿਖਆ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ
(ਮੱਤੀ 26:59-66; ਮਰਕੁਸ 14:55-64; ਯੂਹੰਨਾ 18:19-24)

66 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ
ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। 67 ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ
ਦੱਸ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। 68 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਗਂਾ
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਂਗੇ। 69 ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।”

70 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤਾ ਂਕੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ?” ਉਸ ਨੇ
ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ”

71 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਿਕਉਂ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।”

ਰਾਜਪਾਲ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ
(ਮੱਤੀ 27:1-2, 11-14; ਮਰਕੁਸ 15:1-5; ਯੂਹੰਨਾ 18:28-38)

ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਲੈ
ਗਈ। 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ

ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ‘ਪਾਤਸ਼ਾਹ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

3 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ?”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।”
4 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ

ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।”
5 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨਾਲ ਸਾਰੇ

ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਕਰਨਾ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਿਗਆ ਹੈ।”

ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ

6 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ ਕੀ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਹੈ। 7 ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਰੋਦੇਸ
ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ।

8 ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਉਸਦੀ ਬੜੇ ਿਚਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੰ ਇੱਕ
ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਖ ਸੱਕੇਗਾ। 9 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 10 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ
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ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ
ਸਨ। 11 ਫ਼ੇਰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ
ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ
ਵਸਤਰ ਪੁਆਏ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 12 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਿਪਲਾਤੁਸ ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ,
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ, ਉਹ ਦੋਵੇ ਿਫ਼ਰ ਿਮੱਤਰ ਬਣ ਗਏ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਵਸ਼
(ਮੱਤੀ 27:15-26; ਮਰਕੁਸ 15:6-15; ਯੂਹੰਨਾ 18:39-19:16)

13 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਤੇ, ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, 14 “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ਾ ਂਦੀ ਕੋਈ ਬੁਿਨਆਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। 15 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ
ਿਦਿਸਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ।
ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। 16 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਿਜੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਕੇ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ
ਹਾ।ਂ” 17

18 ਪਰ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਜੋਰ ਦੀ ਚੀਖੀ, “ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਉ। ਸਾਡੇ ਲਈ
ਬਰ੍ਰਬਾਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦਉ।” 19 (ਬਰਬਾਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।)

20 ਿਪਲਾਤੁਸ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 21 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, “ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦਉ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ
ਿਦਉ।”

22 ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਉਂ
ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ”

23 ਪਰ ਭੀੜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਖਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ। 25 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਰੱਬਾਸ ਦੀ
ਿਰਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਤੇ, ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਬਰੱਬਾਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ
(ਮੱਤੀ 27:32-44; ਮਰਕੁਸ 15:21-32; ਯੂਹੰਨਾ 19:17-19)

26 ਿਸਪਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਜੋ ਖੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅੰਦਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ
ਨਾਉਂ ਸ਼ਮਊਨ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਕੁਰੇਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ
ਦੀ ਸਲੀਬ ਮੋਿਢਆ ਂਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ।

27 ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਔਰਤਾ ਂਸਨ ਜੋ ਰੋ ਅਤੇ ਿਪੱਟ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। 28 ਪਰ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਮੁਿੜਆ
ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਉ ਧੀਉ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੋਵੋ। ਇਸ ਦੀ
ਜਗ਼੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਵਾਸਤੇ ਰੋਵੋ। 29 ਉਹ
ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, ‘ਧੰਨ ਹਨ ਜੋ ਬਾਝਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ
ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।’ 30

ਿਫ਼ਰ ਲੋਕ ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ‘ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪਵੋ।’ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆ ਂਨੂੰ
ਆਖ਼ਣਗੇ ‘ਸਾਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੋ।’ 31 ਜੇਕਰ ਭਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ
ਿਫਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।”

32 ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆਏ।
33 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਵਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਜੋ “ਕਲਵਰੀ”
ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਠੋਕ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਅਪਰਾਧੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ
ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ
ਚੜ੍ਹਾਇਆ।

34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਿਪਤਾ! ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।”

ਪਰਚੀਆ ਂਪਾਕੇ, ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਨੂੰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ
ਿਲਆ। 35 ਭੀੜ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਿਯਸੂ ਤੇ ਖੂਬ
ਹੱਸੇ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਇਸਨੇ ਦੂਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ?”

36 ਇਥੋ ਤੱਕ ਿਕ ਿਸਪਾਹੀ ਵੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਯਸੂ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, 37 “ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ!” 38 ਉਸ ਦੇ
ਉਤਾਹਾ ਂਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ, “ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ।”

39 ਦੋਨਾ ਂਅਪਰਾਧੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਬੋਿਲਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤਾ ਂਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ
ਬਚਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ!”

40 ਪਰ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ।
41 ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾ!ਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਿਤਆ ਂਕੰਮਾ ਂਲਈ ਠੀਕ ਸਜ਼ਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
42 ਿਫਰ ਇਸ ਮੁਜਿਰਮ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ “ਿਯਸੂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਵਾਗਂ ਸ਼ਾਸਨ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ।”

43 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸੁਣ! ਮੈਂ ਜੋ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ:ਂ ਿਕ ਅੱਜ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ।”

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ
(ਮੱਤੀ 27:45-56; ਮਰਕੁਸ 15:33-41; ਯੂਹੰਨਾ 19:28-30)

44 ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਦੁਿਪਹਰ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਿਪਹਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ
ਇਲਾਕਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ। 45 ਸੂਰਜ ਨਾ ਚਮਿਕਆ ਅਤੇ
ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੜਦਾ ਦੋ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾਟ ਿਗਆ ਸੀ। 46 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ
ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਿਪਤਾ! ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾ।ਂ” ਇਹ ਕਿਹਣ ਤੋਂ
ਉਪਰੰਤ ਿਯਸੂ ਪ੍ਰਾਣ-ਹੀਣ ਹੋ ਿਗਆ।

47 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੈਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਪੁਰੱਖ ਸੀ।”

48 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਿਪੱਟੀਆ ਂਅਤੇ
ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਗਏ। 49 ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਔਰਤਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਾਥ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੇ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ
ਹੋਕੇ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਦਾ ਵੇਿਖਆ।

ਅਿਰਮਥੇਆ ਦਾ ਯੂਸੁਫ਼
(ਮੱਤੀ 27:57-61; ਮਰਕੁਸ 15:42-47; ਯੂਹੰਨਾ 19:38-42)

50 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਅਿਰਮਥੇਆ ਤੋਂ ਸੀ ਉਸਦਾ
ਨਾ ਂਯੂਸੁਫ਼ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਆਉਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਸਭਾ ਦਾ
ਸਦੱਸ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਅਤੇ ਕੰਮਾ ਂਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। 52 ਉਹ ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੰਿਗਆ। 53 ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਲੀਬ
ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਲਾਿਹਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ, ਿਜਹੜੀ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਉਸ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 54 ਇਹ
ਲੱਗ ਭੱਗ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਅਖੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਸੀ।

55 ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਗਲੀਲ ਤੋਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆ ਂਸਨ, ਯੂਸਫ਼
ਦੇ ਮਗਰ ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 56 ਿਫਰ ਉਹ ਘਰ
ਮੁੜ ਆਈਆ ਂਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਲਣ ਲਈ ਅਤਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ।
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ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੇ ਅਰਾਮ
ਕੀਤਾ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ
(ਮੱਤੀ 28:1-10; ਮਰਕੁਸ 16:1-8; ਯੂਹੰਨਾ 20:1-10)

ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਅਿਮ੍ਰਤ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਅਤਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾ ਂਕਬਰ ਤੇ ਆਈਆ।ਂ 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪੱਥਰ ਕਬਰ ਦੇ

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਾਸੇ ਰੋਿਢ਼ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3 ਉਹ
ਅੰਦਰ ਗਈਆ,ਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾ ਲੱਭੀ। 4 ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ
ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਚੰਿਭਤ ਹੀ ਸਨ, ਦੋ ਦੂਤ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆਏ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। 5 ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਲਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੂਤਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਨੂੰ
ਮੋਇਆ ਂਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆ ਂਹੋ? 6 ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੀਅ ਉੱਿਠਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਿਖਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਸੀ? 7 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ
ਿਦਨ ਿਫ਼ਰ ਜੀਅ ਉੱਠੇਗਾ।” 8 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਯਾਦ
ਆਏ।

9 ਤਦ ਔਰਤਾ ਂਕਬਰ ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਿਗਆਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਿਲਆ ਂਕੋਲ ਆ ਗਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦਿਸਆ। 10 ਇਹ ਔਰਤਾ ਂਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ, ਯੋਆਨਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ
ਮਾ ਂਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਔਰਤਾ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਕਹੀਆ।ਂ 11

ਪਰ ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਔਰਤਾ ਂਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਮੂਰੱਖਤਾ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਗਂ ਸਨ। 12 ਪਰ ਪਤਰਸ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ
ਕਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌਿੜਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਿਸਰਫ਼ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

ਇਮੰਊਸ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ
(ਮਰਕੁਸ 16:12-13)

13 ਉਸੇ ਿਦਨ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਇਮੰਊਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਿਕ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮੀਲ ਸੀ। 14 ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ
ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 15 ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਿਯਸੂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਰਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 16

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 17 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਸੀ?”

ਉਹ ਦੋਨੋ ਮਨੁੱਖ ਖਲੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਚਹਰੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ
ਸਨ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਜਸਦਾ ਨਾ ਂਕਿਲਉਪਸ ਸੀ, ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਂਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ
ਉੱਥੇ ਿਪੱਛਲੇ ਕੁਝ ਿਦਨੀ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ।”

19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?”
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਚਨਾ ਂਅਤੇ
ਕਰਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 20 ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ
ਉੱਪਰ ਠੋਕ ਿਦੱਤਾ। 21 ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਿਕ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਿਦੰਦਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰ ਿਗਆ।

“ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਿਰਆ ਂਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 22 ਪਰ ਸਾਡੀਆ ਂਕੁਝ ਔਰਤਾਂ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖਬਰ ਿਦੱਤੀ। 23 ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ
ਿਯਸੂ ਦੀ ਕਬਰ ਵੱਲ ਗਈਆ।ਂ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲੱਿਭਆ।
ਉਹ ਆਈਆ ਂਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਦੂਤਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। 24 ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਕਬਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ ਜੋ
ਔਰਤਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਬਰ ਵੇਖੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨਾ ਲੱਿਭਆ।”

25 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ
ਿਢੱਲੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 26 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ
ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਕਸ਼ਟਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।”
27 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾ ਂਨਬੀਆ ਂਤੋਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

28 ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਮੰਊਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ
ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। 29 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜੋਰ ਪੂਰਵਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠਿਹਰ ਜਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾ ਂਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਲੱਗਭੱਗ ਰਾਤ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਤਾ ਂਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਠਿਹਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

30 ਤਦ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇ
ਿਦੱਤੀ। 31 ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੁਲ੍ਹੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਿਲਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ।
32 ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਥੀਆ ਂਦੇ
ਸੱਚੇ ਅਰੱਥਾ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਇਹ ਸਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਅੰਦਰ ਅੱਗ
ਮੱਚਣ ਵਾਗਂ ਸੀ।

33 ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਗਆਰਾਂ
ਰਸੂਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇਿਖਆ। 34 ਉਹ ਕਿਹ ਰਹੇ ਸਨ,
“ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ
ਿਵਖਾਈ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

35 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੇ, ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਕੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ
(ਮੱਤੀ 28:16-20; ਮਰਕੁਸ 16:14-18; ਯੂਹੰਨਾ 20:19-23; ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:6-8)

36 ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਿਯਸੂ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ,
“ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇ।”

37 ਪਰ ਸਭ ਚੇਲੇ ਿਵਆਕੁਲ ਹੋਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ
ਭੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। 38 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਤੇ
ਸ਼ੰਕਾ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 39 ਵੇਖੋ! ਮੇਰੇ ਹੱਥਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਮੈਂ
ਹੀ ਹਾ,ਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਹਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਹਾ।ਂ ਭੂਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”

40 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਿਵਖਾਏ। 41 ਚੇਲੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਵੇਖਕੇ
ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ। ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਹੈ?” 42

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਜੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਟਕੁੜਾ ਿਦੱਤਾ। 43 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖਾ ਿਲਆ।

44 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਵੱਚ, ਨਬੀਆਂ
ਦੀਆ ਂਪੁਸਤਕਾ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰਾ ਂਦੀਆ ਂਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

45 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਨ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਪੋਥੀਆ ਂਨੂੰ ਸਮਝ
ਸੱਕਣ। 46 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ:
ਮਸੀਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਜੀਅ ਉੱਠੇਗਾ। 47 ਜੋ ਕੁਝ
ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਦੁੱਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼
ਕਰੇਗਾ। ਤੂਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 49 ਸੁਣੋ! ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋਂ ਓਨਾ ਿਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਲੂਕਾ 24:2 749 ਲੂਕਾ 24:49



ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਪਰਤਨਾ
(ਮਰਕੁਸ 16:19-20; ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 1:9-11)

50 ਯਦ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਤਅਨੀਆ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਤਾਹਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ

ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। 51 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਵੱਲ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ। 52 ਉਸ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ
ਮੁੜ ਆਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। 53 ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ,
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰਹੇ।

ਲੂਕਾ 24:50 750 ਲੂਕਾ 24:53



1

ਯੂਹੰਨਾ

ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਿਦ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ
ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ। 2 ਉਹ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸੰਗ ਸੀ। 3 ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ

ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਚਆ ਿਗਆ। 4 ਉਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਉਹ
ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਸੀ। 5 ਉਹ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਇਆ।

6 ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਯੂਹੰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। 7 ਯੂਹੰਨਾ, ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਇਆ।
ਤਾ ਂਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਨਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸੱਕਣ। 8 ਯੂਹੰਨਾ ਖੁਦ
ਉਹ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਆਇਆ ਸੀ। 9 ਅਸਲ ਚਾਨਣ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ
ਚਾਨਣ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

10 ਸ਼ਬਦ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਰਿਚਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਿਣਆ। 11 ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ।
12 ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ। 13 ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਗਂ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਮਾਿਪਆ ਂਦੀ ਿਵਉਂਤ ਨਾਲ, ਜਨਮੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਸਨ।

14 ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਦੇਖੀ। ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਜੋ ਿਪਤਾ ਦੇ ਇੱਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। 15 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ, ‘ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਵੀ
ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ।’”

16 ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਅਸੀਸਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ।ਂ 17 ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਆਈ। 18 ਿਕਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

ਯੂਹੰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
(ਮੱਤੀ 3:1-12; ਮਰਕੁਸ 1:1-8; ਲੂਕਾ 3:1-9, 15-17)

19 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਕੁਝ ਜਾਜਕਾ ਂਤੇ ਲੇਵੀਆ ਂਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ। ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, “ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ।” 20

ਯੂਹੰਨਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਿਲਆ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ
ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ”

21 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਫਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਏਲੀਯਾਹ
ਹੈ?”

ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ”
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ?”
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ”
22 ਤਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਫਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ।

ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕੀਏ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈਂ?”

23 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ:

“ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹਾ:ਂ
‘ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਿਸੱਧਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੋ।’”

ਯਸਾਯਾਹ 40:3
24 ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। 25 ਉਨ੍ਹਾ ਂ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 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਕਉਂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ?”

26 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਪਛਾਣਦੇ।
27 ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ
ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ”

28 ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਬੈਤਅਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਈਆ।ਂ
ਉੱਥੇ ਯੂਹੰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ

29 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ।
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 30 ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਾ ਂਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ
‘ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੈਥੋਂ
ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂਮੌਜੂਦ ਸੀ।’ 31 ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾ ਂਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸੱਕੇ।”

32 ਿਫਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾ ਂਿਕ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਸੀ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵਾ ਂਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ‘ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰਿਦਆ ਂਅਤੇ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਸਿਥਰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ।’ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਪਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉੱਤਰਿਦਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ
ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ‘ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।’”

ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਚੇਲੇ

35 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਯੂਹੰਨਾ ਫ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ
ਚੇਲੇ ਸਨ। 36 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਦੇਖੋ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ।”

37 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ, ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 38 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਗਰ ਆਉਂਿਦਆ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਮੁੜਕੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਰੱਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਠਿਹਰੇ ਹੋ?” (“ਰੱਬੀ” ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ “ਗੁਰੂ”)

39 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਆਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ।” ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ
ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਥਾ ਂਦੇਖੀ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾ ਂਸੀ।

40 ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਯਸੂ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾ ਂਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਸੀ।
ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। 41 ਪਿਹਲਾ ਂਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭ
ਿਲਆ ਹੈ।” (“ਮਸੀਹਾ” ਮਤਲਬ “ਮਸੀਹ”)
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42 ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਆਿਖਆ “ਤੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਊਨ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਕੇਫ਼ਾਸ ਸਦਵਾਵੇਂਗਾ”
(“ਕੇਫ਼ਾਸ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ “ਪਤਰਸ”)

43 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਉਹ ਗਲੀਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ।” 44 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਬੈਤਸੈਦੇ
ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਤੇ ਪਤਰਸ ਸਨ। 45 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਨਥਾਿਨਏਲ
ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਾਦ ਕਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਵੀ ਉਸ
ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਿਯਸੂ ਹੈ। ਉਹ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਹੈ।”

46 ਪਰ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨਾਸਰਤ! ਭਲਾ ਨਾਸਰਤ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਿਨੱਕਲ ਸੱਕਦੀ ਹੈ?”

ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਆ ਅਤੇ ਵੇਖ”
47 ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਿਦਆ ਂ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 ਓਦੋਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ

ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦਿਸਆ।”
49 ਿਫ਼ਰ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਰੱਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ

ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ।”
50 ਿਯਸੂ ਨੇ ਨਥਾਿਨਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਵੇਿਖਆ
ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇਖੇਂਗਾ!” 51 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਵੇਖੋਂਗੇ।”

ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ

ਦੋ ਿਦਨਾ ਂਦੇ ਬਾਦ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਗਰ ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਆਹ ਸੀ।
ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। 2 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 3 ਉੱਥੇ ਮੈਅ

ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਹੋਰ ਮੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਮਾ ਂਅਜੇ
ਨਹੀਂ ਆਇਆ।”

5 ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਟਿਹਲੂਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ।”

6 ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਜਲ ਦੇ ਮੱਟ ਸਨ। ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਲ
ਮੱਟ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀਆ ਂਰੀਤਾ ਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਜਲ ਮਟ ਿਵੱਚ 80
ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਜਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਟਿਹਲੂਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੱਟਾ ਂਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ
ਿਦਓ।” ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੱਟਾ ਂਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨਕ ਭਰ ਿਦੱਤਾ।

8 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਟਿਹਲੂਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਦਾਵਤ
ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਉ।”

ਸੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਟਿਹਲੂਆ ਂਨੇ ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 9 ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਜਲ ਚਖ ਕੇ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਮੈਅ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਮੈਅ
ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਟਿਹਲੂਆ ਂਨੇ ਪਾਣੀ ਿਲਆਦਂਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਦਾਅਵਤ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ। 10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਪਿਹਲਾ ਂਚੰਗੀ ਮੈਅ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬੀ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸਸਤੀ ਮੈਅ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਧੀਆ ਮੈਅ
ਰੱਖੀ ਹੈ।”

11 ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਲੀਲ ਦੇ
ਨਗਰ ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ
ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।

12 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਨਗਰ ਨੂੰ ਿਗਆ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਸ ਦੇ
ਭਰਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਿਦਨ
ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੇ।

ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
(ਮੱਤੀ 21:12-13; ਮਰਕੁਸ 11:15-17; ਲੂਕਾ 19:45-46)

13 ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਆ ਿਗਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਿਗਆ। 14 ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਡੰਗਰ, ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਘੁੱਗੀਆ ਂਵੇਚਦੇ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆ ਂਮੇਜ਼ਾ ਂਤੇ
ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 15

ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੱਸੀਆ ਂਦੇ ਕੁਝ ਟੋਿਟਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਹੰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਬੰਿਦਆ,ਂ ਡੰਗਰਾ ਂਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਿਯਸੂ
ਨੇ ਵਪਾਰੀਆ ਂਦੇ ਮੇਜ਼ ਉਲਟਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਪੈਿਸਆ ਂਦਾ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ
ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤੇ। 16 ਿਫ਼ਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਘੁੱਗੀਆ ਂਵੇਚਣ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ
ਨਾ ਬਣਾਓ।”

17 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ:
“ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮੇਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਜ਼ਬੂਰ 69:9
18 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ

ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਿਵਖਾਓ, ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।”
19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ

ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।”
20 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 46 ਸਾਲ

ਲਾਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦਉਂਗੇ?”
21 ਪਰ ਿਜਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ

ਸਰੀਰ ਸੀ। 22 ਿਯਸੂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਬਾਦ ਿਵੱਚ
ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੋਥੀ
ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਖੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।

23 ਿਯਸੂ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਓਹਾਰ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ
ਵੇਖੇ ਸਨ। 24 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 25 ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਿਨਕੋਦੇਮੁਸ

ਉੱਥੇ ਿਨਕੋਦੇਮੁਸ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ। 2 ਇੱਕ ਰਾਤ
ਿਨਕੋਦੇਮੁਸ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ

ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤਾਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।”

3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਉਂ
ਨਹੀਂ ਜਨਮਦਾ।”

4 ਿਨਕੋਦੇਮੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਜੰਮ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾ ਂਦੀ
ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸੱਕਦਾ!”

5 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਿਮਆ ਂਤਾ ਂਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ
ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। 6 ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਕ
ਜੀਵਨ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮਦਾ ਹੈ। 7 ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਹੈ ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਉਂ ਜੰਮੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ 8 ਹਵਾ ਉਸ ਪਾਸੇ
ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਿਜੱਧਰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਹਵਾ ਿਕਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ
ਿਕੱਧਰ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ।”

9 ਿਨਕੋਦੇਮੁਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸੱਕਦਾ?”
10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੁਰੂ ਹੈ।

ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾ ਂਜੋ
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ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਦੇ ਹਾ।ਂ 12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ
ਦੱਸਾਗਂਾ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਂਗੇ? 13 ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ,
ਜੋ ਿਕ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਉਤਿਰਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਿਗਆ।

14 “ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 15 ਇਉਂ ਹਰੇਕ
ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੱਗਤ ਨੂੰ ਇਨੰਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। 17

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਅੰਦਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ
ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ।
18 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ
ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਪੁੱਤਰ
ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। 19 ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਤੇ ਿਨਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਚਾਨਣ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਕੀਤੀਆ ਂਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਸਨ। 20 ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਨੂੰ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਚਾਨਣ ਉਸ
ਦੀਆ ਂਬਦ ਕਰਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਵਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਪਰ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਸੱਚ 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 ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ

22 ਇਸ ਿਪੱਛੋਂ ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਗਏ।
ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। 23

ਯੂਹੰਨਾ ਵੀ ਏਨੋਨ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਏਨੋਨ ਸਾਿਲਮ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਥੇ ਅਥਾਹ
ਪਾਣੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 24 ਇਹ ਗੱਲ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵਾਪਰੀ।

25 ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਧਾਰਿਮਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ
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 ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਆਦਮੀ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਨ।”

27 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦੰਦਾ। 28 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ ਿਕ ‘ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ
ਹਾ ਂਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ
ਸੀ।’ 29 ਲਾੜੀ ਕੇਵਲ ਲਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਲਾੜੇ ਦਾ ਜੋ ਿਮੱਤਰ ਲਾੜੇ ਦਾ
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾੜੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾ।ਂ 30 ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਟਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

31 “ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਿਰਆ ਂ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 ਸਾਿਰਆ ਂਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। 32 ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਦੇਖੀਆ ਂਤੇ ਸੁਣੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
33 ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਬੂਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। 34 ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਿਲਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਿਮਤ
ਆਤਮਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 35 ਿਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਪਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਸਭ ਕਾਸੇ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 36 ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋ੍ਰਧ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ

ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਯੂਹੰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਵੱਧ ਚੇਲੇ
ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਪਿਤਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 2 (ਭਾਵੇਂ ਿਯਸੂ
ਖੁਦ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ

ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਿਯਸੂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਸੁਣ ਿਲਆ ਸੀ।) 3 ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ
ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 4 ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆ ਂਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

5 ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਸੁਖਾਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਉਸ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 6 ਯਾਕੂਬ
ਦਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਖੂਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਿਗਆ। ਲਗਭਗ ਦੁਿਪਹਰ ਦਾ ਸਮਾ ਂਸੀ। 7 ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ
ਔਰਤ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ।” 8 ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।

9 ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਵਸਮਤ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਪੀਣ
ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ।”
ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਮੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਜਸਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਿਗਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਿਮ੍ਰਤ ਜਲ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।”

11 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਿਮ੍ਰਤ ਜਲ ਿਕਵੇਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ? ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਡਂਾ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਹੋ।
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ।”

13 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿ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 ਹਾ,ਂ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਿਪਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਬਣ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ।”

15 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਦਓ।
ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਵੀ ਿਪਆਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਗਂੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ
ਫ਼ੇਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾਹ 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 ਏਂ ਉਹ ਤੇਰਾ
ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ।”

19 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਨਬੀ ਹੋ। 20 ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਇਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੀ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਔਰਤ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ! ਵਕਤ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾ ਂਿਪਤਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਰਬਤ
ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰੀ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਕੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਯਹੂਦੀਆ ਂਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 23 ਉਹ ਸਮਾਂ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਉਪਾਸੱਕ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਿਪਤਾ ਦੀ
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ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਮਾ ਂਆਣ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਿਜਹੇ ਉਪਾਸੱਕਾ ਂਨੂੰ
ਲੱਭ ਿਰਹਾ ਹੈ। 24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

25 ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਮਸੀਹਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਮਸੀਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰੇਗਾ।”

26 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਮਸੀਹਾ
ਹੀ ਹਾ।ਂ”

27 ਐਨ 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 ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕੀ ਉਹ ਸੰਭਾਿਵਤ ਹੀ ਮਸੀਹਾ ਹੋ
ਸੱਕਦਾ?” 30 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਪੰਡ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ।

31 ਇਨੇੰ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, “ਗੁਰੂ,
ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਓ।”

32 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।”

33 ਤਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਪੁੱਿਛਆ, “ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੇ
ਭੋਜਨ ਿਲਆਦਂਾ ਹੋਵੇਗਾ?”

34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। 35 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ, ‘ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ
ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲੋ ਅਤੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪੈਲੀਆ ਂਵਾਗਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਢੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ। 36 ਜੋ
ਿਵਅਕਤੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਦੂਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 37 ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸੱਚੀ
ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ‘ਪਰ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ 38 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਮਹਨਤ
ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

39 ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਿਕਉਂਿਕ
ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ, “ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ
ਹੈ।” 40 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ
ਠਿਹਰਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਿਦਨ ਠਿਹਿਰਆ। 41

ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਕਾਰਣ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
42 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ

ਕਾਰਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ
(ਮੱਤੀ 8:5-13; ਲੂਕਾ 7:1-10)

43 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋ ਿਦਨਾ ਂਬਾਦ, ਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋਕੇ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
44 (ਪਿਹਲਾ ਂਿਯਸੂ ਇਹ ਕਿਹ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ ਿਕ ਨਬੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।) 45 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ
ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। ਿਕਉਂਿਕ
ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।

46 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਕਾਨਾ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਕਾਨਾ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਅ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਬਮਾਰ

ਸੀ। 47 ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਲੀਲ
ਿਵੱਚ ਸੀ। ਤਾ ਂਉਹ ਆਦਮੀ ਕਾਨਾ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਕਫ਼ਰਨਾਹੂਮ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨ ਲਾਗੇ ਸੀ। 48 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ।”

49 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ
ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ।”

50 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵੇਗਾ।”
ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਚੱਲਾ

ਿਗਆ। 51 ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਮਲੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।”

52 ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਇਆ ਸੀ?”

ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਇਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਸਮਾ ਂਸੀ,
ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥ ਿਗਆ।”

53 ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਐਨ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵੇਗਾ।” ਇਉਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।

54 ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਗਲੀਲ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਲਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ

ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯਹੂਦੀ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਗਆ। 2 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਪੰਜ ਬਰਾਡਂੇ ਢੱਕੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਲਾ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੇਥਿਜੱਥੇਾ ਆਖਦੇ

ਹਨ। ਇਹ ਤਲਾ ਭੇਡਾ ਂਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। 3 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕ
ਤਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਰਾਿਂਡਆ ਂਿਵੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਸਨ ਕੁਝ ਲੰਗੜ੍ਹੇ
ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਰੰਗੀ ਸਨ। 4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੀ ਜੋ 38
ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੋਂ ਿਬਮਾਰ ਸੀ। 6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੇਿਟਆ ਦੇਿਖਆ।
ਿ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, “ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਉਦੋਂ ਤਲਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਹਲਚਲ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਲਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਲਾ
ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।”

8 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ, ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਅਤੇ
ਤੁਰ।” 9 ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ
ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ, ਇਹ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ। 10 ਇਸ ਲਈ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਸਬਤ ਦਾ
ਿਦਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਨੇਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ।”

11 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਤੁਰ।’”

12 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਤੁਰ?”

13 ਪਰ ਜੋ ਆਦਮੀ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ
ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ।

14 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਖ਼ਆ,
“ਵੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।”

15 ਤਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਕੋਲ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਯਸੂ ਸੀ।

16 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਯਸੂ ਸਬਤ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। 17 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ
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ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

18 ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯਹੂਦੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਨੇਮ ਤੋੜ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ ਆਖਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੈ!”

ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

19 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। 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 ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਵੀ
ਿਵਖਾਵੇਗਾ। ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਜਾਉਂਗੇ। 21 ਿਪਤਾ ਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ
ਿਜਵਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

22 “ਿਪਤਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਨਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਿਕ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਨ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ
ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।

24 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ, ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
ਉਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। 25 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਇੱਥੇ
ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਮਲੇਗਾ। 26 ਿਜਸ ਤਰਾ ਂਿਪਤਾ
ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸੀ ਤਰਾ ਂਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ
ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 27 ਿਪਤਾ ਨੇ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।

28 “ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਬਰਾਂ
ਚ ਪਏ ਮੋਏ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ। 29 ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਕਬਰਾ ਂਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾਗੇ, ਉਹ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੀਅ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ
ਹਨ, ਉਹ ਦੰਡ ਦੇ ਿਨਆ ਂਲਈ ਜੀਅ ਉੱਠਣਗੇ।

30 “ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਆਂ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਿਨਆ ਂਠੀਕ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੈਂ
ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ

31 “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਦੇਵਾ,ਂ ਤਾ ਂਮੇਰੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 32 ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਸਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਸੱਚੀ ਹੈ।

33 “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ
ਿਦੱਤੀ। 34 ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸੱਕੋਂ। 35

ਯੂਹੰਨਾ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵਾਗਂ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਆ ਤੇ ਿਜਸਨੇ ਚਾਨਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਲਆ।

36 “ਪਰ ਜੋ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲੋਂ
ਵਡੇਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 37 ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਤਾ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਖ਼ੀ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। 38 ਉਸ ਿਪਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 39 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਪੋਥੀਆ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ

ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ। ਉਹੀ ਪੋਥੀਆਂ
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ! 40 ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

41 “ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 42 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ।
43 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਕਬੂਲਦੇ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ। 44 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਸਤਿਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਸਤਿਤ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ। ਤਾ ਂਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ? 45 ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ
ਿਕ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
46 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਹੁੰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ। 47 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਿਲਖਤਾ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਤੇ ਿਕਵੇਂ ਕਰੋਂਗੇ।”

ਿਯਸੂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੋਜਨ ਿਦੰਦਾ
(ਮੱਤੀ 14:13-21; ਮਰਕੁਸ 6:30-44; ਲੂਕਾ 9:10-17)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ ਝੀਲ ਅਰਥਾਤ ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਝੀਲ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 2 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ।
ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ

ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਵੇਖੇ ਸਨ। 3 ਿਯਸੂ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨਾਲ ਬੈਠ ਿਗਆ। 4 ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸਮਾ ਂਨੇੜੇ ਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ।

5 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਆਉਂਿਦਆਂ
ਵੇਿਖਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਉਿਚਤ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦ
ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।” 6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿਫਿਲਪੁੱਸ
ਨੂੰ ਪਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਿਯਸੂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ।

7 ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੰਮ
ਕਰੀਏ ਤਾ ਂਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨੰ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟਕੁੜਾ ਹੀ
ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਵਾਗਂੇ।”

8 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਸੀ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ, ਜੋ ਿਕ ਸਮਊਨ ਪਤਰਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ,
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 9 “ਏਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆ ਂਅਤੇ ਦੋ
ਮੱਛੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਨੇੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਕਵੇਂ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੀਆ?ਂ”

10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣ।” ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਾਹ ਸੀ। ਤਾ ਂਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। 11 ਤਦ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਰੋਟੀਆ ਂਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਲਈਆ।ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੱਛੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ
ਕੀਤਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਓਨਾ ਂਿਦੱਤਾ ਿਜੰਨੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

12 ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਧਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਜ ਨਾ ਗਏ। ਿਫਰ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਬਚੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆ ਂਦੇ ਟਕੁੜੇ
ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ।” 13 ਤਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ
ਟਕੁਿੜਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆ ਂਗਈਆ ਂਪੰਜ
ਜੌਂ ਦੀਆ ਂਰੋਟੀਆ ਂਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਨਾਲ 12 ਟੋਕਰੀਆ ਂਭਰੀਆ।ਂ

14 ਿਯਸੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ
ਓਹੀ ਨਬੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।”

15 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਲੋਕ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋਕੇ ਇੱਕਲਾ ਹੀ ਪਹਾੜਾ ਂਵੱਲ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ
(ਮੱਤੀ 14:22-27; ਮਰਕੁਸ 6:45-52)

16 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਝੀਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। 17 ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ
ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰਿਤਆ ਸੀ। ਚੇਲੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ
ਅਤੇ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਜੋ ਿਕ ਝੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਸੀ। 18 ਤੇਜ਼
ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਰਆ ਦੀਆ ਂਲਿਹਰਾ ਂਵੱਡੀਆ ਂਤੋਂ ਵਡੇਰੀਆ ਂਹੋ ਗਈਆ।ਂ

ਯੂਹੰਨਾ 5:18 755 ਯੂਹੰਨਾ 6:18



19 ਚੇਲੇ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਜਾ ਂਚਾਰ ਮੀਲ ਝੀਲ ਦੇ ਅਗ੍ਹਾ ਂਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤਦ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਚੇਲੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਡਰ ਗਏ। 20 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਹਾ ਂਡਰੋ ਨਾ।” 21 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਅੰਦਰ
ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ, ਬੇੜੀ ਉੱਥੇ
ਪਹੁੰਚੀ।

ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ

22 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜੋ ਲੋਕ ਝੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਠਿਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇੱਕਲੇ ਹੀ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ
ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਸੀ। 23 ਪਰ ਤਦ
ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੇੜੀਆ ਂਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਆਈਆ ਂਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। 24 ਿਫਰ ਭੀੜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਸ਼ਤੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਨੂੰ ਆ ਗਏ।

ਿਯਸੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ

25 ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਝੀਲ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਲੱਿਭਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂ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 ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਲ ਇਸ ਲਈ
ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 27 ਨਾਸ਼
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕੰਮ
ਕਰੋ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ
ਮੋਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।”

28 ਭੀੜ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ ਿਕਹੜੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਥੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?”

29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।”

30 ਭੀੜ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੂੰ ਿਕਹੜਾ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਕਰੇਂਗਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕੀਏ
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸੱਕੀਏ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? 31 ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾ ਂਨੇ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੰਨ ਖਾਧਾ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘ਉਸਨੇ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ।’”

32 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਗਾ ਂਤੋਂ
ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।”

34 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਵੀਂ।”
35 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ “ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾ।ਂ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ

ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਿਪਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 36 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 37 ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈ ਉਸ ਹਰ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਗਂਾ, ਬਲਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਾਗਂਾ ਨਹੀਂ। 38 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਸਵਰਗ
ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 39 ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਿਜਉਂਦਾ ਉੱਠਾਵਾਗਂਾ। ਉਹ, ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਸ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 40 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ: ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਜਉਂਦਾ ਉੱਠਾਵਾਗਂਾ।”

41 ਫੇਰ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਹਾ ਂਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਉੱਤਰੀ ਹੈ।” 42 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਯਸੂ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ

ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾ।ਂ ਤਾ ਂਭਲਾ ਉਹ ਿਕਵੇ ਕਿਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਸਵਰਗੋਂ ਉੱਤਿਰਆ
ਹਾ।ਂ’”

43 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਵੱਚ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
44 ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਿਪਤਾ ਿਜਸਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤਲੇ
ਿਦਨ ਿਜਉਂਦਾ ਉੱਠਾਵਾਗਂਾ। 45 ਇਹ ਨਬੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ: ‘ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣਗੇ।’ ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਿਸਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ। 46

ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਇੱਕ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ
ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ।

47 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 48 ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾ।ਂ 49 ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾ ਂਨੇ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੰਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮਰ ਗਏ। 50 ਮੈਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹਾ ਂਜੋ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। 51

ਮੈਂ ਿਜਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਰੋਟੀ
ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਿਦੰਦਾ
ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਮਲ ਸੱਕੇ।”

52 ਫੇਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਬਿਹਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ, “ਭਲਾ
ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖਾਣ ਲਈ ਿਕਵੇਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?”

53 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂੇ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 54 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਦਂਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ
ਿਜਉਂਦਾ ਉੱਠਾਵਾਗਂਾ। 55 ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਅਸਲੀ
ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। 56 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਦਂਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

57 “ਿਜਉਂਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਿਜਉਂਵਾਗਂਾ। ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਿਜਉਂਵੇਗਾ। 58 ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਟੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ
ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਰੋਟੀ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਜੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵੇਗਾ।”

59 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ

60 ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਣੀਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ
ਉਪਦੇਸ਼ ਇਨੰਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?”

61 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੁੜ-ਬੁੜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ
ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? 62

ਤਾ ਂਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਿਂਦਆ ਂਵੇਖੋਂਗੇ, ਿਜੱਥੇੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ? 63 ਇਹ
ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆ ਂਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 64 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।” ਿਯਸੂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੁੜ ਪਵੇਗਾ। 65 ਿਯਸੂ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ, ‘ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦਾ।’”

66 ਇਸੇ ਕਾਰਣ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ
ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਨਾ ਕੀਤਾ।

67 ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”
68 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ! ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਕੋਲ ਜਾਈਏ?

ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 69 ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਹੈਂ।”

70 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਪਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ।” 71 ਿਯਸੂ ਸ਼ਮਊਨ ਇਸੱਕਿਰਯੋਤੀ ਦੇ
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ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਬਾਰੇ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਤਂ ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 2 ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ

ਡੇਿਰਆ ਂਦੇ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸਮਾ ਂਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। 3 ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਿਵਦਾ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੂੰ ਜਾ ਤਾ ਂਜੋ ਿਜਹੜੇ
ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੇਖ ਸੱਕਣ, 4 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤਾ ਂਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।” 5 ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਵੀ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ
ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾ ਂਠੀਕ ਹੈ। 7 ਦੁਨੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 8 ਇਸ ਲਈ
ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ
ਅਜੇ ਸਹੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।” 9 ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਯਸੂ ਗਲੀਲ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਠਿਹਿਰਆ।

10 ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੇ ਭਰਾ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ,
ਿਯਸੂ ਵੀ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਿਗਆ। 11 ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”

12 ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਇੱਕਤਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, “ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ
ਹੈ।” ਕੁਝ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।” 13 ਪਰ
ਇਨੰਾ ਬਹਾਦੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਮ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਤੋਂ ਸਿਹਮੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼

14 ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕੁ ਿਤਉਹਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾ ਂਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 15 ਯਹੂਦੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਭ
ਿਕਵੇਂ ਿਸੱਿਖਆ?”

16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ “ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 17 ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਬਾਰੇ
ਸਮਝੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਮੇਰੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨ ਜਾ ਂਮੇਰੀਆਂ
ਆਪਣੀਆ।ਂ 18 ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ, ਉਸ ਨੂੰ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 19 ਕੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਪਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ! ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਗਰ
ਿਕਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ?”

20 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?”

21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ
ਹੋ। 22 ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਨਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਦੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੁੰਨਤ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਆਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆ ਂਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਸਨ। ਇਸ
ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। 23 ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁੰਨਤ, ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ, ਹੋ ਸੱਕਦੀ
ਹੈ। ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? 24 ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਨਆਂ
ਨਾ ਂਕਰੋ ਬਲਿਕ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਨਆ ਂਕਰੋ।”

ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਿਕ ਕੀ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਸੀ

25 ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ
ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 26

ਪਰ ਉਹ ਖੁਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਿਰਹਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ, ਿਕ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੰਨ ਿਲਆ ਹੋਵੇ।
27 ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਆਦਮੀ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ
ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ?”

28 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 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
ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।”

30 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਸੱਿਕਆ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰੇ
ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਸੀ। 31 ਪਰ ਕਈਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਇਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਾਮਾਤਾਂ
ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਯਹੂਦੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

32 ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾ ਂਸੁਣੀਆ,ਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਕੁਝ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਭੇਿਜਆ। 33 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ,ਂ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਿਚਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਰਹਾਗਂਾ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਜਾਵਾਗਂਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 34 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਂਗੇ ਪਰ ਲੱਭ ਨਾ ਸੱਕੋਂਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੋਂਗੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ”

35 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਭਲਾ ਿਕੱਥੇ ਚੱਲਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਨੂੰ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? 36 ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਂਗੇ
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕੋਂਗ਼ੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ
ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ?”

ਿਯਸੂ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼

37 ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਿਦਨ ਆਇਆ ਇਹ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ
ਿਦਨ ਸੀ। ਉਸ ਿਦਨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਿਪਆਸਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਪੀਣ ਿਦਉ। 38 ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਕੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਿਮ੍ਰਤ ਜਲ ਦੇ ਦਿਰਆ
ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਹਣਗੇ।” 39 ਿਯਸੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ। ਿਕਉਂ
ਿਕ ਆਤਮਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਹਾਲੇ ਿਯਸੂ ਮਿਹਮਾ ਲਈ
ਉੱਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਗਆ।

ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਿਵਵਾਦ

40 ਜੋ ਿਯਸੂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੱਚ-
ਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਬੀ ਹੈ।”

41 ਕੁਝ ਹੋਰਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਹੈ।”
ਕੁਝ ਹੋਰਨਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮਸੀਹਾ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। 42 ਇਹ

ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ ਿਜੱਥੇ ਦਾਊਦ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ।” 43 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮਤਭੇਦ ਸੀ। 44 ਕੁਝ
ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ
ਪਾਇਆ।

ਯੂਹੰਨਾ 7:2 757 ਯੂਹੰਨਾ 7:44
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ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

45 ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰ, ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਕੋਲ
ਗਏ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਅਤੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂਾ?”

46 ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, “ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਦੇ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।”

47 ਫ਼ੇਰ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 48 ਕੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾ ਂਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ! 49 ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੇਠਾ ਂਹਨ।”

50 ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰ ਿਨਕੋਿਦਮੁਸ, ਿਜਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਿਯਸੂ
ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 51 ਕੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਿਬਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?

52 ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ? ਪੋਥੀਆਂ
ਪੜ੍ਹੋ ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਿਕ ਕੋਈ ਨਬੀ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।”

(ਯੂਹੰਨਾ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਪਤ੍ਰਰ੍ਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਤੁਕ 7:53-8:11 ਨਹੀਂ
ਹਨ।)

ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਿਦਆ ਂਫ਼ੜੀ ਗਈ

53 ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਉੱਥੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਿਯਸੂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਪਆ। 2 ਸਵੇਰ-ਸਾਰ ਿਯਸੂ
ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ। ਿਯਸੂ ਉੱਥੇ
ਬੈਿਠਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ।

3 ਨੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਜੋ
ਿਕ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਿਦਆ ਂਫ਼ੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। 4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਗੁਰੂ! ਇਹ ਔਰਤ ਉਦੋਂ ਫ਼ੜੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? 5

ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਵੱਚ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ
ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?”

6 ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ
ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆਖੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਥੱਲੇ ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਕੁਝ
ਿਲਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। 7 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਿਛਆ
ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਿਸੱਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ
ਿਜਸਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪਿਹਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ।” 8 ਤਾ ਂਉਹ ਫ਼ੇਰ ਥੱਲੇ ਝੁਿਕਆ ਅਤੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕੁਝ ਿਲਖਣ ਲੱਗ
ਿਪਆ।

9 ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਿਵਦਾ
ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਗਏ ਿਫ਼ਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਿਵਦਾ ਹੋ
ਗਏ। ਿਯਸੂ ਇੱਕਲਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ
ਸੀ। 10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ 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, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ
ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ।”

ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤਾ ਂਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਰਨਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈਂ ਪਰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਂ।”

ਿਯਸੂ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ

12 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਹਨੇਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।”

13 ਪਰ ਫਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਰੇ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈਂ ਤਾ ਿਸਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ, ਜੋ ਇਹ ਆਖਦਾ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਸੱਕਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈਂ।”

14 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਿਕੱਥੇ ਜਾਵਾਗਂਾ। 15 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਨਵੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦੇ
ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਿਨਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 16 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਿਨਆ ਂਕਰਾ ਂਤਾ ਂਮੇਰਾ
ਿਨਆ ਂਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਿਪਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। 17 ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਿਕ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। 18 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ, ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ।”

19 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਂਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ

ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਦਂੇ।” 20 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਉਦੋਂ ਆਖੀਆ ਂਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਗਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਜੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਹੀ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਆਇਆ।

ਯਹੂਦੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ

21 ਿਯਸੂ ਨੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ
ਆ ਸੱਕਦੇ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

22 ਫੇਰ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ, “ਕੀ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਲਵੇਗਾ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ‘ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦੇ ਿਜੱਥੇ
ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸੱਕਦੇ।’”

23 ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਥੱਿਲਉਂ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ
ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ 24 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਸੰਗ
ਮਰੋਂਗੇ। ਹਾ,ਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗ਼ੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਾਪਾ ਂਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ।”

25 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਕਿਹੰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ

ਹਾ।ਂ 26 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ
ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆ ਂਹਨ।”

27 ਲੋਕ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸੱਕੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। 28 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਆਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗ਼ੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ ਹੈ। 29 ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ।” 30 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼

31 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦੇ
ਸਨ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋਂ ਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਚੇਲੇ ਹੋ। 32

ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”
33 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ

ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਿਫਰ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਕਿਹੰਨਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ
ਜਾਵਾਗਂੇ?”

34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹਰੇਕ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ
ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। 35 ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਵਾਸਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 36 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ। 37 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
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ਅੰਸ਼ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। 38 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਹੈ।”

39 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈ।”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀਆ ਂਕਰਦੇ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆ।ਂ 40 ਮੈਂ ਉਹ ਹਾ ਂਿਜਸ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਿਸਆ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਤਾ ਂਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ 41 ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ
ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਦੀਆ ਂਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਪਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।”

42 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੀ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 43 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਸਮਝ
ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਨਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ
ਹੋ। 44 ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਿਸਰਫ ਉਹੀ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਤਆਰਾ ਹੈ ਉਹ
ਸੱਚ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਵਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾ!ਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਝੂਠ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ।

45 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ। 46 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸੱਕੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਹਾ?ਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ? 47 ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ
ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਹੋ।”

ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ

48 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ
ਸਾਮਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੂਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਿਗਆ ਹੈ।”

49 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 50 ਮੈਂ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਮੁਨਸਫ ਹੈ। 51 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।”

52 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ
ਇੱਕ ਭੂਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਪਰ ਤੂੰ
ਕਿਹੰਨਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ‘ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।’ 53 ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਂ? ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਨਬੀ ਮਰ ਗਏ ਤਾ ਂਤੂੰ ਭਲਾ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ?”

54 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਉਸ ਸਿਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰਦਾ ਹੈ,
ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 55 ਪਰ
ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ
ਇਹ ਕਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਝੂਠਾ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਪਰ
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 56 ਤੁਹਾਡਾ
ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿਦਨ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ।”

57 ਿਫਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਹੈ? ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਵੇਿਖਆ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਤੂੰ ਪੰਜਾਹਾ ਂਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।”

58 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਜਨਮ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ” 59 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਤੇ

ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਲੁਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ

ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਮੀ
ਵੇਿਖਆ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ। 2 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ

ਿਕਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੁਆਰਾ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ
ਕਾਰਣ ਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ?”

3 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਦੇ ਪਾਪਾਂ
ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਕੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਵਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਰਜ,
ਿਦਨ ਰਿਹੰਿਦਆ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਫਰ
ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। 5 ਜਦ ਤੀਕ
ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹਾ ਂਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਂਲਈ ਚਾਨਣ ਹਾ।ਂ”

6 ਇਹ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ
ਿਮੱਟੀ ਿਗਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਲੇਿਪਆ। 7

ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਅਤੇ ਿਸਲੋਆਮ ਦੇ ਕੰੁਡ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਧੋ,”(ਿਸਲੋਆਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਭੇਿਜਆ ਹੋਇਆ।”) ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਕੰੁਡ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਾਪਸ ਪਰਿਤਆ।
ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਿਵਖਦਾ ਸੀ।

8 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਬੈਠਕੇ ਭੀਖ
ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।”

9 ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ ਂਉਹੀ ਹੈ।” ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ
ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।”

ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਹਾ।ਂ”
10 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਹੋਈ?”
11 ਆਦਮੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਿਯਸੂ ਨਾਮੀਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਿਮੱਟੀ ਮੇਰੀਆਂ

ਅੱਖਾ ਂਉੱਤੇ ਲਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸਲੋਮਾਨ ਕੰੁਡ ਤੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।
ਜਦ ਮੈਂ ਿਸਲੋਮਾਨ ਕੰੁਡ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾ ਂਧੋਤੀਆ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਸੀ।”

12 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।”

ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ

13 ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, “ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਕੋਲ ਿਲਆਏ, ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਅੰਨ੍ਹਾ
ਸੀ। 14 ਿਯਸੂ ਨੇ ਗਾਰਾ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।” 15 ਤਾ ਂਇਸ ਵਾਰੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਕਵੇਂ ਿਮਲੀ?”

ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਤੇ ਿਚੱਕੜ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ
ਧੋਤੀਆ ਂਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ”

16 ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਅਿਜਹੇ
ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।” ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤ ਨਾ
ਹੋਏ।

17 ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਿਛਆ, “ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਿਜਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ?”

ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ।”
18 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਿਦਆ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਇਹ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
19 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾ-ਂਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਨਿਮਆ ਂਸੀ ਤਾ ਂਇਹ ਹੁਣ ਿਕਵੇਂ ਵੇਖ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ?”
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20 ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਿਮਆ ਂਸੀ ਤਾ ਂਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ। 21 ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਿਕ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਿਦਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਸਦੀਆ ਂਅੱਖਾਂ
ਿਕਸਨੇ ਚੰਗੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।” 22 ਉਸ ਦੇ
ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ, ਿਕਉ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਤੋਂ
ਡਰਦੇ ਸਨ। ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਹੈ। 23 ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ
ਿਸਆਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ।”

24 ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ
ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ (ਿਯਸੂ) ਪਾਪੀ ਹੈ।”

25 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ
ਹਾ।ਂ”

26 ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ
ਿਕਵੇਂ ਤੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਕੀਤੀਆ?ਂ”

27 ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਆਿਖਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਸੁਿਣਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਿਕਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

28 ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾ।ਂ 29 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।”

30 ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਰਾਜੀ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।
31 ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪੀਆ ਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੈ। 32 ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਜਨਮੇ ਆਦਮੀ
ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਕੀਤੀਂ ਹੋਣ। 33 ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ
ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।”

34 ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੂੰ ਪਾਪਾ ਂਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਸੀ।
ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?” ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ।

ਆਤਮਕ ਅੰਨ੍ਹਾਪਨ

35 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ?”

36 ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸੱਕਾ।ਂ”

37 ਮਨੁਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

38 ਮਨੁਖ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੇ ਿਫਰ ਉਸ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।”

39 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਤੇ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ
ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਵੇਖ ਸੱਕਣ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਹੋ ਜਾਣ।”

40 ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਂਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਕੀ! ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਹਾ?ਂ”

41 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।”

ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਭੇਡਾਂ

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਹੜਾ
ਮਨੁੱਖ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਬਾੜੇ ਿਵੱਚ ਬੂਹੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਰਸਤੇ ਵੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਡਾ ਂਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। 2 ਪਰ ਉਹ

ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਫਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਵੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਯਾਲੀ ਹੈ। 3 ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਦਰਬਾਨ ਫ਼ਾਟਕ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਉਸਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਨਾਉਂ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 4 ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਤਾ ਂਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆ ਂਹਨ। 5 ਪਰ ਉਹ ਪਰਾਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆ ਂਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸਤੋਂ ਨਠ ਜਾਣਗੀਆ ਂਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਂਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀਆ।ਂ”

6 ਭਾਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਤਾਤਂ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸਦਾ
ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝ ਸੱਕੇ।

ਿਯਸੂ ਚੰਗਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ

7 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਭੇਡਾ ਂਲਈ
ਦੁਆਰ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ 8 ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਆਏ ਉਹ ਚੋਰ ਜਾ ਂਡਾਕੂ ਸਨ,
ਭੇਡਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ। 9 ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਇਆ-ਜਾਇਆ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਚੋਰ ਚੋਰੀ, ਮਾਰਨ ਅਤੇ
ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾ,ਂ
ਇੱਕ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ।

11 “ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆਜੜੀ ਹਾ।ਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਜੜੀ ਭੇਡਾ ਂਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ
ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 12 ਇੱਕ ਭਾੜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਜੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਭੇਡਾ ਂਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਜਉਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਘਆੜ ਨੂੰ
ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਨਠ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਬਿਘਆੜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੇਡਾ ਂਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 13 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੱਠ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾ ਂਦਾ ਿਖਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

14 “ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆਜੜੀ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਭੇਡਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ
ਿਕ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆ ਂਹਨ। ਮੈਂ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਬਦਲੇ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 16 ਮੇਰੀਆ ਂਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਇਸ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਲਆਵਾ ਂਅਤੇ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਜੜੀ ਹੋਵੇਗਾ।
17 ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸੱਕਾ।ਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਖੋਂਹਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 18 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ
ਦੇਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

19 ਿਯਸੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਿਗਆ। 20 ਬਹੁਿਤਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਭੂਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਵਾਗਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ?”

21 ਪਰ ਦੂਿਜਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਿਵੱਚ ਭੂਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸੱਕਦਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਭੂਤ ਿਕਸੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਨੂੰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ!”

ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਣਾ

22 ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਸ਼ਠਾ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆਇਆ।
23 ਿਯਸੂ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਿਡਉਢੀ ਤੇ ਟਿਹਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 24 ਯਹੂਦੀ
ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕਤਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਿਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਂਗਾ? ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈਂ ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹ।”

25 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾ ਂਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾ ਂਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾ ਂਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ
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ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾ ਂਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 26 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਜੜ ਦੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨਹੀਂ ਹੋ। 27 ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾਂ
ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆ ਂਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 28 ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੀਆ ਂਅਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 29 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ।
30 ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੇਡਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ
ਇੱਕ ਹਾ।ਂ”

31 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ। 32

ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾ ਂਚੰਗੀਆਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਿਵਖਾਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਵ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

33 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਕਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ
ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਿਲਆ ਹੈਂ। ਤੂੰ
ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ ਪਰ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ
ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ”

34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘ਮੈਂ
ਆਿਖਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹੋ।’ 35 ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦੇਵਤੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸੱਕਦੀ। 36 ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਕਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਿਸਰਫ਼ ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾ?ਂ’
ਮੈਂ ਉਹ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ। 37

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕਰਾ ਂਜੋ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਉਸਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। 38 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਾ ਂਜੋ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝੋਂਗੇ ਿਕ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ”

39 ਯਹੂਦੀ ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ
ਬਚ ਿਗਆ।

40 ਿਯਸੂ ਿਫਰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਦੀ ਥਾ ਂਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਠਿਹਿਰਆ। 41 ਉੱਥੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗੀ, “ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ
ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ (ਿਯਸੂ) ਬਾਰੇ ਆਿਖਆ ਉਹ
ਸੱਚ ਸੀ।” 42 ਉੱਥੇ ਿਫਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।

ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਲਾਜ਼ਰ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਰੋਗ਼ੀ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਬੈਤਅਿਨਯਾ ਨਗਰ ਿਵੱਚ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਗਰੀ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। 2 ਇਹ ਔਰਤ ਮਿਰਯਮ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ

ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਅਤਰ ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾ,ਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ
ਪੂੰਝੇ। ਲਾਜ਼ਰ ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰ ਸੀ। 3 ਇਸ ਲਈ ਮਿਰਯਮ
ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਿਜਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਰਾ
ਿਮੱਤਰ ਲਾਜ਼ਰ ਿਬਮਾਰ ਹੈ।”

4 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹੋਣ ਲਈ ਆਈ ਹੈ।” 5

ਿਯਸੂ, ਮਿਰਯਮ, ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। 6 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਲਾਜ਼ਰ ਬੜਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਤਾ ਂਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ
ਹੋਰ ਰੁਕ ਿਗਆ। 7 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

8 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਰ ਗੁਰੂ! ਥੋੜਾ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ
ਯਹੂਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾ ਂਕੀ ਤੂੰ ਿਫਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ।”

9 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਕੀ ਿਦਨ ਭਰ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਿਦਨ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤਾ ਂਪੱਥਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਡੱਗਦਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਇਸ

ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 10 ਪਰ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਤ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਠੋਕਰ ਖਾਦਂਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

11 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡਾ ਿਮੱਤਰ ਲਾਜ਼ਰ
ਇਸ ਵਕਤ ਸੌਂ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਾਲਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

12 ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੌਂ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਠੀਕ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।” 13 ਿਯਸੂ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ। ਪਰ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ
ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਅਸਲੀ ਨੀਂਦ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ।

14 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਕਹਾ, “ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। 15

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਿਤਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ
ਸਾ।ਂ ਿਕਉਂ ਿਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ
ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ।”

16 ਤਦ ਥੋਮਾ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਦਿਦਮੁਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਚੇਲੇ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਚਲੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰੇ
ਜਾਈਏ।”

ਿਯਸੂ ਬੈਤਅਿਨਯਾ ਿਵੱਚ

17 ਿਯਸੂ ਬੈਤਅਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਂਚਾਰ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 18 ਬੈਤਅਿਨਯਾ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚਕਾਰ ਦੋ ਮੀਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਸੀ। 19 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ
ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭਰਾ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ
ਆਏ।

20 ਜਦ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਮਿਰਯਮ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀ। 21 ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਿਰਆ ਹੁੰਦਾ। 22

ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾ ਂਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇਵੇਗਾ।”

23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।”
24 ਮਾਰਥਾ ਬੋਲੀ, “ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨ

ਉਹ ਜੀਅ ਉੱਠੇਗਾ।”
25 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪੁਨਰ ਉਥਾਨਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ ਿਜਹੜਾ

ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਿਜਉਣਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਖੇਗਾ। 26 ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਮਾਰਥਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ?”

27 ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ ਂਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮਸੀਹ
ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।”

ਿਯਸੂ ਰੋਇਆ

28 ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਰਥਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਿਰਯਮ ਕੋਲ ਗਈ
ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕਿਲਆ ਂਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਹੈ।” 29 ਜਦੋਂ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਝੱਟ
ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਗਈ। 30 ਿਯਸੂ ਹਾਲੇ ਿਪੰਡ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਉਸ ਥਾ ਂਸੀ ਿਜੱਥੇ ਮਾਰਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਈ
ਸੀ। 31 ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਦਆ ਂਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋਣ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ। 32 ਮਿਰਯਮ ਉੱਥੇ ਆਈ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾ ਂਤੇ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਿਰਆ ਹੁੰਦਾ।”

33 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਰੋਂਦੇ
ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ।
34 ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ।”
35 ਿਯਸੂ ਰੋਇਆ।
36 ਿਫਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ

ਕੀਤਾ ਹੈ।”
37 ਪਰ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਜਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਨੂੰ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਦੱਤੀ,

ਕੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸੱਿਕਆ।”

ਯੂਹੰਨਾ 10:26 761 ਯੂਹੰਨਾ 11:37
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ਿਯਸੂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ

38 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ।
ਿਯਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਸੀ ਉਸ ਉੱਪਰ
ਪੱਥਰ ਧਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 39 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ
ਦੇਵੋ।”

ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਰਆ ਂਤਾ ਂਚਾਰ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਉੱਥੋਂ ਤਾ ਂਹੁਣ ਸਿੜ੍ਹਆਣ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਮਾਰਥਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭੈਣ
ਸੀ।

40 ਿਯਸੂ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਯਾਦ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾ ਂਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾਂ
ਵੇਖੇਂਗੀ।”

41 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਹਟਾਇਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। 42

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।” 43 ਇਸ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, “ਲਾਜ਼ਰ, ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲ ਆ।” 44 ਉਹ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਆਇਆ।
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਨਾਲ ਬਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਿਦਓ।”

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ
(ਮੱਤੀ 26:1-5; ਮਰਕੁਸ 14:1-2; ਲੂਕਾ 22:1-2)

45 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਉੱਥੇ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੋ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆ ਂਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। 46 ਪਰ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਜਾਕੇ
ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 47 ਤਾ ਂਿਫਰ
ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਯਹੂਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। 48 ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ, ਤਾ ਂਹਰ
ਕੋਈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਤਦ ਿਫਰ ਰੋਮੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।”

49 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਯਾਫ਼ਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵਰ੍ਹ ੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 50 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ
ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।”

51 ਕਯਾਫ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ
ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਕੌਮ ਲਈ
ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 52 ਹਾ,ਂ ਿਯਸੂ ਿਸਰਫ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਸਗੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਵਾਸਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਖੰਡੇ ਹੋਏ
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਮਰੇਗਾ, ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਿਲਆ ਸੱਕੇ।

53 ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ
ਬਣਾਈ। 54 ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਖੁਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ
ਿਜਹੜਾ ਉਜਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਿਰਹਾ।

55 ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। 56 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਉਹ ਇਸ
ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਿਰਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?” 57 ਪਰ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ
ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕੱਥੇ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾ ਂਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਕੈਦ ਕਰ ਸੱਕਣ।

ਿਯਸੂ ਬੈਤਆਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨਾਲ
(ਮੱਤੀ 26:6-13; ਮਰਕੁਸ 14:3-9)

ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਿਯਸੂ ਬੈਤਆਿਨਯਾ ਨੂੰ
ਆਇਆ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਲਾਜ਼ਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਰ
ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਸੀ। 2

ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ
ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਇਆ। ਲਾਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। 3 ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਨਰਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮਿਹੰਗੇ ਅਤਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸੇਰ
ਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚਰਣਾ ਂਉੱਤੇ ਡੋਿਲ੍ਹਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਂਨਾਲ
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂੰਝੇ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਅਤਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ।

4 ਯਹੂਦਾ ਇਸੱਕਿਰਯੋਤੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ
ਿਜਸਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਆਿਖਆ 5 “ਉਹ ਅਤਰ
ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਿਸੱਿਕਆ ਂਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਉੱਪਰ ਮਲਨ ਦੀ ਬਜਾਇ
ਇਸ ਅਤਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਵੇਚਕੇ ਗਰੀਬਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਸੀ।”
6 ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਗਰੀਬਾ ਂਬਾਰੇ
ਿਚੰਿਤਤ ਸੀ ਪਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ। ਚੇਿਲਆ ਂਦੀ ਟੋਲੀ ਲਈ ਧਨ ਵਾਲਾ
ਸੰਦੂਕ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।

7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਿਦਨ
ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਕਰਨ ਿਦਉ। 8 ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ,
ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਉਂਤ

9 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾਣ ਗਏ ਿਕ ਿਯਸੂ ਬੈਤਆਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ
ਿਜਵਾਿਲਆ ਸੀ। 10 ਤਾ ਂਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ
ਬਣਾਈ। 11 ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂ
ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਰਵੇਸ਼
(ਮੱਤੀ 21:1-11; ਮਰਕੁਸ 11:1-11; ਲੂਕਾ 19:28-40)

12 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ।
13 ਉਹ ਖਜ਼ੂਰ ਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਲੈ ਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ
ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ;
“‘ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ!’
‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।’

ਜ਼ਬੂਰ 118:25-26
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ!”

14 ਿਯਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਬੈਠ ਿਗਆ।
ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦਤਾ,

15 “ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਡਰ!
ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਧੀ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 9:9
16 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸੱਕੇ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਕਰ

ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਉਭਿਰਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਿਕ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਸ
ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।

17 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਿਕ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਨਕਲ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ,
ਦੂਿਜਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। 18 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। 19 ਿਫ਼ਰ

ਯੂਹੰਨਾ 11:38 762 ਯੂਹੰਨਾ 12:19
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ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, “ਦੇਖੋ! ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ
ਿਵਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼

20 ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੇ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। 21 ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਕੋਲ ਆਏ
ਜੋ ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਬੈਤਸੈਦਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ, “ਜਨਾਬ!
ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ” 22 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਆਕੇ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਆਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ।

23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹੋਣ ਦਾ
ਵੇਲਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। 24 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ
ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਪੈਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ
ਇਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 25 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ
ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। 26 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੇਵਕ, ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾ,ਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ ਟਿਹਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰਦਾ
ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ

27 “ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਿਬਪਤਾ ਮਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ
ਇਹ ਕਹਾ,ਂ ‘ਹੇ ਿਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾ?’ ਨਹੀਂ! ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 28 ਓ ਿਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਮਿਹਮਾਮਈ ਬਣਾ!”

ਿਫ਼ਰ ਸਵਰਗਾ ਂਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, “ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾਮਈ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾਮਈ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।”

29 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਬੱਦਲ ਗਿਜਆ ਹੈ।”

ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
30 ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਈ ਹੈ। 31 ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਿਨਆ ਂਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਹਾਕਮ ਬਾਹਰ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। 32 ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ
ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਿਖੱਚਾਗਂਾ।” 33 ਇਹ ਆਖਕੇ, ਿਯਸੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇਗਾ।

34 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤਾ ਂਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵੇਗਾ
ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਇਹ ਿਕਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ ‘ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਪਰ
ਉੱਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ‘ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ’ ਕੌਣ ਹੈ?”

35 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚਾਨਣ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਤੁਰੋ, ਤਦ ਹੇਨਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰੇਗਾ।
ਿਜਹੜਾ ਮਨੁਖ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਚੱਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ। 36 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰੋ। ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੋਂ।” ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਯਸੂ
ਅਿਜਹੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ ਸੱਕਣ।

ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

37 ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਭ
ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

38 ਇਹ ਤਾ ਂਹੋਇਆ ਜੋ ਨਬੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸੱਕੇ:
“ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਿਕਸਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ?
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਕਸਨੇ ਵੇਖੀ?”

ਯਸਾਯਾਹ 53:1
39 ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਯਸਾਯਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਿਮਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ,

40 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਅੰਨ੍ਹੀਆਂ

ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲ ਕਠੋਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ।
ਤਾ ਂਜੋ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਵੇਖ ਸੱਕਣ,
ਨਾ ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸੱਕਣ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਫ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸੱਕਾ।ਂ”

ਯਸਾਯਾਹ 6:10
41 ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਵੇਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿਕਹਾ।

42 ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਕਈ ਆਗੂ ਸਨ। ਪਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖੁਲ੍ਹ
ਕੇ ਨਾ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਡਰ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਤੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 43 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਸਤਿਤ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ।

ਿਯਸੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਨਆਂ

44 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਿਵੱਚ
ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 45 ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸਤਿਵਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 46 ਮੈਂ ਚਾਨਣ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਹੇ।

47 “ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਜੋ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
48 ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਨਸਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ। ਿਜਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਮੈਂ ਿਦੱਤਾ ਅੰਤਲੇ ਿਦਨ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ। 49 ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਮਨੋਂ  ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਿਜਸ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਿਸੱਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 50 ਅਤੇ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ
ਲਈ ਜੋ ਸਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਸਮਾ ਂਤਕਰੀਬਨ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਉਸਦਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਸੀ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗਤ

ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਿਯਸੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅੰਤ ਤੀਕ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ।

2 ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਇਸੱਕਿਰਯੋਤੀ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਿਰਤ
ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। 3 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਉੱਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 4 ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੋਜਨ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਿਯਸੂ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਤੌਲੀਆ ਿਲਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਿਲਆ।
5 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਡਂੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦੇ ਪੈਰ
ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੈਰ ਪੂੰਝੇ।

6 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਵੋਂਗੇ।”

7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ
ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਸਮਝੇਂਗਾ।”

8 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਵੇਂਗਾ।”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਧੋਵਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ

ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ।”
9 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਫ਼ੇਰ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਸਗੋਂ ਹੱਥ ਅਤੇ ਿਸਰ ਵੀ ਧੋ ਦੇਵੋ।”

ਯੂਹੰਨਾ 12:20 763 ਯੂਹੰਨਾ 13:9
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10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਧੋਤਾ
ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ, ਪਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।” 11 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖ਼ਆ: “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ
ਹੈ।”

12 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਹਿਟਆ ਤਾ ਂਉਹ ਿਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਪਾਕੇ
ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਣ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 13 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਭੂ’ ਸੱਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾ।ਂ 14 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਹਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਾਗਂ ਹੋਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ
ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 15 ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸੱਕੋਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ
ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
17 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਖੁਸ਼
ਹੋਵੋਂਗੇ।

18 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ: ‘ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।’ 19 ਮੈਂ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਵਾਪਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕਰੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ 20 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ
ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ
(ਮੱਤੀ 26:20-25; ਮਰਕੁਸ 14:17-21; ਲੂਕਾ 22:21-23)

21 ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ
ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ
ਦੇਵੇਗਾ।”

22 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਲਝਨ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ
ਵੇਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਿਕਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ
ਸੀ। 24 ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ, ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ।

25 ਉਹ ਚੇਲਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਹੇ
ਪ੍ਰਭੂ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ।”

26 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਡਬੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਂਹੱਥੀ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ।” ਸੋ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਡਬੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੂਦਾ ਇਸੱਕਿਰਯੋਤੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ। 27 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਿਗਆ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਛੇਤੀ
ਕਰ।” 28 ਮੇਚ ਤੇ ਬੈਿਠਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ ਸੱਿਕਆ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਕੀ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਕਹੀ। 29 ਯਹੂਦਾ
ਕੋਲ ਧਨ ਵਾਲਾ ਸੰਦੂਕ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਤਉਹਾਰ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ।

30 ਤਾ ਂਯਹੂਦਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਝੱਟ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ

31 ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 32 ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਦੇਵੇਗਾ।”

33 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਬਿਚਓ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਹਾਗਂਾ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੋਂਗੇ, ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਮੈਂ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ

34 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। 35 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣ
ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ।”

ਿਯਸੂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ
(ਮੱਤੀ 26:31-35; ਮਰਕੁਸ 14:27-31; ਲੂਕਾ 22:31-34)

36 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆ

ਸੱਕਦਾ ਪਰ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
37 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦਾ? ਮੈਂ

ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ”
38 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ

ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ
ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇਂ ਕੁੱਕੜ ਬਾਗਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣਾ

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਨਾ ਂਘਬਰਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। 2 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਨਾ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
3 ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ
ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ। 4 ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।”

5 ਥੋਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਜਾ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਿਕੱਥੋਂ ਜਾਣ ਸੱਕਦੇ ਹਾ?ਂ”

6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹੀ ਰਸਤਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕਦਾ। 7 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।”

8 ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਸਾਨੂੰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।”

9 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਿਫਿਲਪੁੱਸ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਨਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ?’ 10 ਕੀ
ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ?
ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆ।ਂ ਿਪਤਾ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 11 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜਾ ਂਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹਾ,ਂ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਮੇਰੀਆਂ
ਕਰਾਮਾਤਾ ਂਕਾਰਣ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।

12 “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਿਸਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੰਮਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 13 ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਿਫਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਿਪਤਾ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਚਨ

15 “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਰੋਗੇ। 16 ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ
ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇਵੇਗਾ। 17 ਸਹਾਇਕ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ
ਦੁਨੀਆ ਂਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੀ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਜਗਤ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ
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ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।

18 “ਮੈਂ ਤੂਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਬਾਲਕਾ ਂਵਾਗਂ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ
ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜਾਗਂਾ। 19 ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਜਉਂਗੇ।
20 ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਂਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ 21 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ
ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ
ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਆਪਣਾ-ਆਪ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਗਂਾ?”

22 ਤਦ ਯਹੂਦਾ (ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਇਸੱਕਿਰਯੋਤੀ ਨਹੀਂ) ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ?”

23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਹਾਗਂੇ। 24 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਿਜਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਮੇਰੇ
ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ।

25 “ਇਹ ਸੱਭ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਂਹਾ ਂਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਸੀ। 26 ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਿਸੱਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਚੇਤੇ
ਕਰਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ।

27 “ਮੈਂ ਤੂਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ
ਦੁੱਖੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 28 ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਿਣਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਮੈਂ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਫਰ ਵਾਪਸ
ਆਵਾਗਂਾ।’ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾ ਂਿਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਿਦਤ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਮਹਾਨ ਹੈ। 29 ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ।

30 “ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਗਂਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ
ਹਾਕਮ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਖਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 31 ਪਰ
ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

“ਉੱਠੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ।”

ਿਯਸੂ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀ ਵੇਲ ਹੈ

ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵੇਲ ਹਾ,ਂ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। 2 ਹਰ ਉਹ ਟਿਹਣੀ ਿਜਹੜੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ, ਉਹ
ਕੱਟ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਟਿਹਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਛਾਗਂਦਾ, ਿਜਹੜੀ

ਫਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਫਲ ਪੈਦਾ
ਕਰੇ। 3 ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮੇਰੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਂ। 4 ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਰਹਾਗਂਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਹਣੀ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ
ਨਹੀਂ ਰਹੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ।

5 “ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾ ਂਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਨੇਕਾਂ
ਫ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ। 6 ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਹਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ ਜੋ ਿਕ ਬਾਹਰ
ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 7 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸੋ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗ਼ਾ। 8

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਿਬਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਚੇਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇਗੀ।

9 “ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਚ ਸਿਥਰ ਰਹੋ। 10 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਿਰਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ
ਰਹੋਂਗੇ। 11 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਰਿਹ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੰਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਸੱਕੇ।
12 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। 13 ਦੋਸਤ ਲਈ ਮਰਨਾ ਮਹਾਨ ਿਪਆਰ ਹੈ, ਜੋ
ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਦਰਸ਼ਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 14 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨੌਕਰ
ਕਿਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ
ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਮੱਤਰ ਬੁਲਾਵਾਗਂਾ। ਿ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
ਭੇਿਜਆ ਤਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱਕੋਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰਹੇ। ਤਾ ਂਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਮੰਗੋਂ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸੱਕੇ। 17 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਕਰਨਾ

18 “ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਦੁਨੀਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 19 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਦੁਨੀਆ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਿਣਆ ਂਵਾਗਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਇਸੇ
ਕਾਰਣ ਦੁਨੀਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ।

20 “ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਸੀ: ਇੱਕ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ
ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼
ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣਗੇ। 21 ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਣਗੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ। 22 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ
ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾ ਂਉਹ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀ ਹੈ।

23 “ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕੀਤੀਆ ਂਹੁੰਦੀਆ,ਂ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪਾਪਾ ਂਦੇ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵੇਖੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 25 ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਜੋ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ‘ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਬਨਾ ਕਾਰਣ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕੀਤੀ।’

26 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਸੱਚ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। 27 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦਉਂਗੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਢ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ।

“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ ਦੱਸੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦ੍ਰੜ ਰਿਹ ਸੱਕੇ। 2 ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਹਾ,ਂ ਵਕਤ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ

ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। 3 ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ
ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਪਤਾ ਜਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਹੁਣ ਕਹੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਜੋ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਪੂਰਣ ਹੋਣ ਦਾ
ਸਮਾ ਂਆਵੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ।

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜ

“ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀਆ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੀ। 5 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਿਲਆ ਸੀ ਪਰ
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ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 6 ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੁੱਖ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਹਨ। 7 ਪਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜਾਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ
ਜਾਵਾ,ਂ ਤਾ ਂਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

8 “ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ
ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ, ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਅਤੇ ਿਨਆ ਂਬਾਰੇ ਗਲਤ ਹਨ। 9 ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਲੋਕ ਪਾਪ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। 10 ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਬਾਰੇ
ਗਲਤ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕੋਂਗੇ। 11 ਸਹਾਇਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਬਤ
ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਨਆ◌ਂੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਹਾਕਮ
(ਸ਼ੈਤਾਨ) ਦਾ ਿਨਆ ਂਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

12 “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ 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 ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। 14 ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਮਾ
ਿਲਆਵੇਗਾ। ਿਕਵੇਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ
ਕਰੇਗਾ। 15 ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾ ਂਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ।

ਉਦਾਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ

16 “ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵੇਖੋਂਗੇ।”

17 ਕੁਝ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਿਯਸੂ ਦਾ ਇਸਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ, ‘ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਦ
ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋਂਗੇ?’ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ? ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ, ‘ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ?ਂ’” 18 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “‘ਥੋੜੀ ਦੇਰ’
ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜੋ ਉਹ (ਿਯਸੂ) ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ।”

19 ਿਯਸੂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਚੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਤਾ ਂਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ
ਜੋ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ‘ਕੀ ਿਚਰ ਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਿਚਰ
ਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵੇਖੋਂਗੇ?’ 20 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਰੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਂਗੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਂਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਂਗੇ ਪਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲੇਗੀ।

21 “ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਰਣ, ਿਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਬਾਲਕ ਜਨਿਮਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਪੀੜਾ ਂਭੁੱਲ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 22

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ
ਵੇਖਾਗਂਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸੱਕਦਾ। 23

ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਤੇ ਮੰਗੋਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। 24

ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਿਗਆ। ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੱਤ

25 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਿਟੱਪਣੀ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵੱਚ ਦੱਸਾਗਂ਼ਾ। 26 ਇਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਿਵੱਚ ਮੰਗੋਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾ।ਂ 27 ਨਹੀਂ, ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 28 ਮੈਂ

ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹਾ ਂਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਂਛੱਡ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

29 ਤਦ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲ ਿਰਹਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਿਟੱਪਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ। 30 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾ ਂਿਕ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ।”

31 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤਾ ਂਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?” 32 ਮੈਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਿਖੰਡ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਮੁੜ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋਂਗੇ। ਉਹ ਸਮਾ ਂਹੁਣ
ਆ ਹੀ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੈ।

33 “ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਪਾ ਸੱਕੋਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੋਂਗੇ। ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਮੈਂ
ਜਗਤ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖਕੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਿਪਤਾ, ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਤਾ ਂਜੋ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਸੱਕੇ। 2 ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ

ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ। 3 ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ: ਸੱਚੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਜਾਣਨ। 4 ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਮਿਹਮਾਮਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਹੇ ਿਪਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ
ਮਿਹਮਾਮਈ ਕਰ। ਉਸ ਨਾ ਂਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਿਜਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ
ਿਸਰਜਣਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ।

6 “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਿਦੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ
ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇਰੇ ਬਚਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। 7 ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਬਖਿਸ਼ਆ ਹੈ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। 8 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਕਰ
ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੂੰ
ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 9 ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ। 10 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ
ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹੀਂ ਮਿਹਮਾਮਈ
ਹੋਇਆ ਹਾ।ਂ

11 “ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਣਾ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਿਵੱਤਰ ਿਪਤਾ! ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰੀਂ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਿਹ ਸੱਕਣ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ 12 ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ। ਤੇਰੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਿਚਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਿਜਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਆਚ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਕਉਂ ਿਕ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਇਉਂ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਸੀ।

13 “ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜਦ ਿਕ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹੀ ਹਾ।ਂ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖ ਸੱਕਣ। 14 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

15 “ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਜੱਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ 16 ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਦੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ 17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ। ਤੇਰੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਸੱਚ ਹਨ। 18 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 19 ਮੈਂ
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ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸੱਕਣ।

20 “ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾ ਂਸਦਕਾ ਮੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਣਗੇ। 21 ਿਪਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਿਕ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਟ ਹੋਕੇ ਰਿਹਣ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ। ਤੇ
ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਕੇ ਰਿਹਣ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੁਨੀਆ ਂਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। 22 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ
ਮਿਹਮਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਸੱਕਣ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੂੰ ਤੇ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾ।ਂ 23 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ। ਇਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸੰਪੂਰਣ ਇੱਕਤਰਤਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦੁਨੀਆਂ
ਜਾਣ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

24 “ਿਪਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਵੇਖ ਸੱਕਣ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ
ਜੱਗਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। 25 ਧਰਮੀ ਿਪਤਾ, ਦੁਨੀਆਂ
ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ
ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। 26 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੈਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਉਹੀ ਿਪਆਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

ਿਯਸੂ ਬੰਦੀ ਬਣ ਿਗਆ
(ਮੱਤੀ 26:47-56; ਮਰਕੁਸ 14:43-50; ਲੂਕਾ 22:47-53)

ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਹਿਟਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ
ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ
ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾ ਂਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ

ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਗਏ।
2 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸ ਥਾ ਂਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ

ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਯਹੂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਵੈਰੀਆ ਂਹੱਥੀ ਫ਼ੜਵਾਇਆ ਸੀ। 3 ਿਫ਼ਰ ਯਹੂਦਾ ਉੱਥੇ ਸੈਨਕਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਿਜੱਥੇਾ
ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ
ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਿਪਆਦੇ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਦੀਵੇ,
ਮਸ਼ਾਲਾ ਂਅਤੇ ਹਿਥਆਰ ਸਨ।

4 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਅਗਾਹਂ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਂ?”

5 ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ।”
ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹੀ ਿਯਸੂ ਹਾ।ਂ” ਯਹੂਦਾ ਿਜਸਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ

ਵੈਰੀਆ ਂਹੱਥੀ ਫ਼ੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਿਜੱਥੇ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। 6 ਜਦੋਂ ਉਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹਾ”ਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਪੱਛਾਹਂ ਹਟੇ ਤੇ ਭੁੰਜੇ
ਿਡੱਗ ਪਏ।

7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?”
ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ।”
8 ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਤਾ ਂਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਿਯਸੂ ਹਾ,ਂ ਇਸ

ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਉ।” 9 ਇਹ
ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਖਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਗੁਆਇਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

10 ਿਫ਼ਰ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਿਜਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ
ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ।
(ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾ ਂਮਲਖੁਸ ਸੀ।) 11 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਪਸ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਪਾ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖਾ ਂਦਾ ਿਪਆਲਾ,
ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?”

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਅੰਨਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
(ਮੱਤੀ 26:57-58; ਮਰਕੁਸ 14:53-54; ਲੂਕਾ 22:54)

12 ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸੈਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਪੈਰੇਦਾਰਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ
ਬੰਨ੍ਹ ਿਲਆ। 13 ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨਾਸ ਅੱਗੇ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ। ਅੰਨਾਸ
ਕਯਾਫ਼ਾ ਦਾ ਸੌਹਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਰ੍ਹ ੇ ਕਯਾਫ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਸੀ।

14 ਕਯਾਫ਼ਾ ਉਹ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
(ਮੱਤੀ 26:69-70; ਮਰਕੁਸ 14:66-68; ਲੂਕਾ 22:55-57)

15 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਿਰਆ। ਉਹ
ਚੇਲਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦਾ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ
ਿਵਹੜੇ ਤੀਕ ਿਗਆ। 16 ਪਰ ਪਤਰਸ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰ ਿਗਆ,
ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ, ਿਜਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ, ਜੋ ਿਕ ਦੁਆਰਪਾਲ ਸੀ। ਤਦ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਿਲਆਇਆ। 17 ਉਸ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ
ਤੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਂ?”

ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ”
18 ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਨੌਕਰਾ ਂਅਤੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗ

ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਤਰਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੇਕ ਿਰਹਾ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ
(ਮੱਤੀ 26:59-66; ਮਰਕੁਸ 14:55-64; ਲੂਕਾ 22:66-71)

19 ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਬਾਰੇ ਅਤੇ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼
ਉਸ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 20 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਬੋਿਲਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਇੱਕਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। 21 ਤਾ ਂਿਫਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹੇ
ਸਵਾਲ ਿਕਉਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਛ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀਆ ਂਿਸੱਿਖਆਵਾਂ
ਸੁਣੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ।”

22 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ
ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

23 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਿਲਆ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ
ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਬੋਿਲਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਿਲਆ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਿਕਉਂ ਕੁੱਿਟਆ ਹੈ?”

24 ਤਾ ਂਿਫਰ ਅੰਨਾਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਕਯਾਫ਼ਾ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਜੇ ਵੀ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਤਰਸ ਦਾ ਫ਼ੇਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ
(ਮੱਤੀ 26:71-75; ਮਰਕੁਸ 14:69-72; ਲੂਕਾ 22:58-62)

25 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਅੱਗ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਘਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਆਦਮੀਆ ਂ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 ਹਾ।ਂ”
26 ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਹ

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਿਜਸਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੰਨ ਵੱਿਢਆ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਸੇਵਕ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ (ਿਯਸੂ) ਨਾਲ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਸੀ।”

27 ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾ!ਂ”
ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਬਾਗਂ ਿਦੱਤੀ।

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਕੋਲ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ
(ਮੱਤੀ 27:1-2, 11-31; ਮਰਕੁਸ 15:1-20; ਲੂਕਾ 23:1-25)

28 ਤਦ ਯਹੂਦੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕਯਾਫ਼ਾ ਦੀ ਕਿਚਹਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਵੇਰਾ ਸੀ ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਕਿਚਹਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 29 ਇਸ ਲਈ ਿਪਲਾਤੁਸ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਸਰ ਕੀ ਦੋਸ਼
ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ?”

ਯੂਹੰਨਾ 17:20 767 ਯੂਹੰਨਾ 18:29
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30 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾ।ਂ”

31 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੋ।”

ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 32 (ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਸੀ,
ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਿਰਆ।)

33 ਿਪਲਾਤੁਸ ਮਿਹਲ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਂ?”

34 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾ ਂਦੂਜੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਿਖਆ ਹੈ?”

35 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ
ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਹਨ। ਤੂੰ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?”

36 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ
ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾ ਂ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 ਹਾ।ਂ ਮੈਂ

ਇਸੇ ਲਈ ਜਨਮ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਦੁਨੀਆ ਂਤੇ ਆਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ
ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੱਕਾ।ਂ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।”

38 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?” ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲਾਉਣ
ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ। 39 ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ
ਦੇਵਾ?ਂ”

40 ਤਾ ਂਯਹੂਦੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਚੀਕੇ, “ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ
ਬਰੱਬਾਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ।” ਬਰੱਬਾਸ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀ।

ਤਦ ਿਫਰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ। 2 ਸੈਨਕਾ ਂਨੇ ਕੰਿਡਆ ਂਦਾ ਤਾਜ ਗੁੰਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਗਨੀ ਚੋਲਾ ਪਿਹਨਾਇਆ। 3 ਬਾਰ-ਬਾਰ

ਸੈਨਕ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕੇ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, “ਹੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਰਾਜਾ,
ਨਮਸੱਕਾਰ।” ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਂਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ।

4 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਫਰ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ
ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ।” 5 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਬਾਹਰ
ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਕੰਿਡਆ ਂਦਾ ਤਾਜ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਲੇ ਬੈਂਗਨੀ ਚੋਗਾ
ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਇਹ ਹੈ।”

6 ਜਦੋਂ ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, “ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦਓ! ਸਲੀਬ ਿਦਓ!”

ਪਰ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਿਦਓ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ।”

7 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ
ਮਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈ।”

8 ਜਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਦ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਿਗਆ। 9 ਉਹ
ਮੁੜ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈਂ?” ਪਰ
ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 10 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾ ਂਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾ?ਂ”

11 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ
ਫ਼ੜਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।”

12 ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ

ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ ਉਹ ਕੈਸਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਛੱਡੇਂਗਾ ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

13 ਿਪਲਾਤੁਸ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣਕੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ “ਪੱਥਰ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ” ਨਾ ਂਦੇ
ਥਾ ਂਕੋਲ ਿਲਆਇਆ। (ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੱਬਥਾ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ)
ਅਤੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 14 ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਿਪਹਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ। ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ।”

15 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਡੰਡ ਪਾਈ, “ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦਓ।”

ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਸਲੀਬ ਦੇਵਾ?ਂ”

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਡਾ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੈਸਰ।”
16 ਤਾ ਂਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ

ਿਦੱਤਾ।

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਿਗਆ
(ਮੱਤੀ 27:32-44; ਮਰਕੁਸ 15:21-32; ਲੂਕਾ 23:26-39)

ਿਸਪਾਹੀ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। 17 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਆਪ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ
“ਖੋਪਰੀ” ਨਾਮੇਂ ਥਾ ਂਤੇ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ
“ਗਲਗੱਥਾ” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। 18 ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਦੋ
ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚਾਲੇ।

19 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਿਚੰਨ੍ਹ ਪੱਟੀ ਿਲਖਵਾ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਪਰ ਟੰਗਵਾਈ
ਿਜਸਤੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, “ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ।”
20 ਇਹ ਿਚੰਨ੍ਹ ਪੱਟੀ ਇਬਰਾਨੀ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ
ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਪਿੜ੍ਹਆ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਜਸ ਜਗ੍ਹਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ।

21 ਪਰਧਾਨ ਯਹੂਦੀ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਇਹ ਨਾ ਿਲਖ,
‘ਉਹ ਯਹੂਦੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ।’ ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਲਖ ਿਕ, ‘ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾ।ਂ’”

22 ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਮੈਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲ
ਸੱਕਦਾ।”

23 ਜਦੋਂ ਸੈਨਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲਏ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਰ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ। ਹਰੇਕ ਿਸਪਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਟਕੁੜੇ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 24 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ
ਪਾਕੇ ਵੇਖ ਲੈਦੇ ਹਾ ਂਇਹ ਿਕਸ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ
ਤਾ ਂਜੋ ਪੋਥੀ ਦਾ ਕਥਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸੱਕੇ।
“ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡ ਲਏ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਤੇ ਪਰਚੀ ਸੁੱਟੀ।”

ਜ਼ਬੂਰ 22:18
ਤਾ ਂਿਸਪਾਹੀ ਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ।

25 ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਸਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾ ਂਦੀ ਭੈਣ,
ਕਲੋਪਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਰਯਮ ਅਤੇ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਵੀ ਖਲੋਤੀਆ ਂਸਨ।
26 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ। ਅਤੇ ਿਜਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਪਆਰੀ ਔਰਤ!
ਇਹ ਿਰਹਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ।” 27 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੀ
ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈ।” ਤਾ ਂਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਚੇਲਾ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ।

ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ
(ਮੱਤੀ 27:45-56; ਮਰਕੁਸ 15:33-41; ਲੂਕਾ 23:44-49)

28 ਿਯਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਿਪਆਸਾ
ਹਾ।ਂ” 29 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾਨ ਿਸਰਕੇ ਦਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਨੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਭਗੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਪੰਜ ਨੂੰ ਜ਼ੂਫ਼ੇ
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ਨਾ ਂਦੇ ਪੌਧੇ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਉੱਪਰ
ਉੱਠਾਇਆ। 30 ਜਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਸਰਕੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।” ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਿਨਵਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਨ
ਦੇ ਿਦੱਤੀ।

31 ਇਹ ਿਦਨ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਿਦਨ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ
ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਲੋਥਾ ਂਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗੀਆ ਂਰਿਹਣ।
ਿਕਉਂਿਕ ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਪਲਾਤੁਸ ਅੱਗੇ
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਤੋੜਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਲੀਬਾ ਂਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਥਾ ਂਨੂੰ ਉਤਾਿਰਆ ਜਾ ਸੱਕੇ। 32

ਤਾ ਂਿਸਪਾਹੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਹਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਤੋੜੀਆ ਂਿਜਸ ਨੂੰ
ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਵੀ
ਤੋੜ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 33 ਪਰ ਜਦੋਂ ਿਸਪਾਹੀ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਂਕੀ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਤਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਨਾ
ਤੋੜੀਆ।ਂ

34 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਵੱਖੀ
ਿਵੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। 35 (ਿਜਸ ਨੇ
ਇਹ ਸਭ ਵੇਿਖਆ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹ ਿਰਹਾ, ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰ ਸੱਕੋਂ।) 36 ਇਹ ਪੋਥੀ ਦੀ ਕਿਹਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ: “ਉਸ
ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।” 37 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਲੋਕ
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਵੰਿਨ੍ਹਆ ਸੀ।”

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ
(ਮੱਤੀ 27:57-61; ਮਰਕੁਸ 15:42-47; ਲੂਕਾ 23:50-56)

38 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਿਰਮਥੇਆ ਦੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਯਹੂਦੀਆ ਂਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ
ਿਯਸੂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਯੂਸੁਫ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਿਗਆ।

39 ਿਨਕੁਦੇਮੁਸ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ। ਿਨਕੁਦੇਮੁਸ ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੌਂਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ
ਗੰਧਰਸ ਨਾਲ ਿਮਿਸ਼੍ਰਤ ਊਦ ਿਲਆਇਆ। 40 ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ
ਦੀ ਲੋਥ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਿਰਵਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਗਰੀ
ਪਾਕੇ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਿਲਨਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਪੇਿਟਆ। 41

ਿਜਸ ਜਗ੍ਹਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ
ਨਵੀਂ ਕਬਰ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ। 42

ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਵੀ ਸੀ।

ਕੁਝ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਾਇਆ
(ਮੱਤੀ 28:1-10; ਮਰਕੁਸ 16:1-8; ਲੂਕਾ 24:1-12)

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਅਿਮ੍ਰਤ ਵੇਲੇ, ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਕਬਰ
ਕੋਲ ਗਈ, ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ
ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਬਰ ਢੱਕੀ ਹੋਈ

ਸੀ ਉਹ ਹਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਤਾ ਂਮਿਰਯਮ ਨੱਸਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੇਿਲਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਗਈ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ?”

3 ਤਾ ਂਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਬਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 4 ਉਹ ਦੋਵੇਂ
ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਪਤਰਸ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ ਭੱਜ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬਰ
ਕੋਲ ਪਿਹਲਾ ਂਪਹੁੰਚ ਿਹਆ। 5 ਇਸਨੇ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਵੇਖੇ, 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 ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਵੇਖੇ। 7 ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਲਪੇਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਤਿਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਿਫਰ ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਇਹ ਉਹ ਚੇਲਾ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਪੁੰਹਿਚਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ

ਸਭ ਵਾਪਿਰਆ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਹੋਈ। 9 (ਉਹ ਚੇਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸੱਕੇ ਸਨ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਕ ਿਯਸੂ
ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ।)

ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ
(ਮਰਕੁਸ 16:9-11)

10 ਫ਼ੇਰ ਚੇਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਮਿਰਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ
ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। 11 ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾ ਂਰੋਂਦੀ-ਰੋਂਦੀ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕਬਰ ਅੰਦਰ
ਵੇਿਖਆ। 12 ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਦੂਤ ਸਫ਼ੇਦ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਤ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਸਰ
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

13 ਦੂਤਾ ਂਨੇ ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਹੇ ਔਰਤ, ਤੂੰ ਰੋ ਿਕਉਂ ਰਹੀ ਹੈਂ?”
ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ,

ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ।” 14 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਇਹ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੁੜੀ, ਤਾ ਂਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਖਿੜ੍ਹਆਂ
ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਿਕ ਇਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ।

15 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਔਰਤ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਸ
ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈਂ?”

ਮਿਰਯਮ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਨਾਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਸੱਕਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾ।ਂ”

16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮਿਰਯਮ।”
ਮਿਰਯਮ ਮੁੜੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ,

“ਰੱਬੋਨੀ” ਭਾਵ “ਗੁਰੂ।”
17 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹ! ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ

ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ: ‘ਮੈਂ ਵਾਪਸ
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ।’”

18 ਮਿਰਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਚੇਿਲਆ ਂਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਕੇ ਦੱਿਸਆ,
“ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ।” ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਵੀ ਦੱਸੀਆ ਂਜੋ ਿਯਸੂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੀਆ ਂਸਨ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ
(ਮੱਤੀ 28:16-20; ਮਰਕੁਸ 16:14-18; ਲੂਕਾ 24:36-49)

19 ਉਸੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਇੱਕਸਾਥ
ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇ।” 20 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਖੀ ਿਵਖਾਈ। ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ।

21 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੁੜ ਿਕਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਿਲਆ ਹੈ।” 22 ਮਗਰੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਚੇਿਲਆ ਂਉੱਪਰ ਫ਼ੂਕ ਮਾਰੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 23 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ੋਂਗੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।”

ਿਯਸੂ ਦਾ ਥੋਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ

24 ਜਦ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾ ਂਥੋਮਾ,ਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੀਦੁਮਸ ਵੀ ਆਖਦੇ
ਸਨ, ਉੱਥੇ ਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋਮਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 25 ਦੂਜੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਥੋਮਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।” ਥੋਮਾ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ
ਮੇਖਾ ਂਦੇ ਿਚੰਨ੍ਹ ਤੇ ਛੇਦ ਨਾ ਵੇਖਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਕੇ ਨਾ
ਵੇਖ ਲਵਾ ਂਿਜੱਥੇ ਮੇਖਾ ਂਗੱਡੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸਦੀ ਵੱਖੀ ਤੇ
ਨਾ ਰੱਖ ਲਵਾ।ਂ”
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26 ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਦ ਚੇਲੇ ਉਸੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ। ਥੋਮਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ ਪਰ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰ ਆਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਾਤਂੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।” 27 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾ ਂਵੱਲ ਵੇਖ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਰੱਖ। ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ ਸਗੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ।”

28 ਥੋਮਾ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।”
29 ਿਯਸੂ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ

ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ।”

ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਿਕਉਂ ਿਲਖੀ

30 ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਵੇਖੇ।
ਉਹ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ। 31 ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਿਲਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸੱਕੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਂਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ
ਜੀਵਨ ਖੱਟ ਸੱਕੋ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੱਤ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਿਲਆ ਂਅੱਗੇ
ਦਰਸ਼ਾਇਆ। ਇਹ ਿਤਿਬਿਰਯਾਸ ਦੀ ਝੀਲ ਤੇ ਵਾਪਿਰਆ। 2 ਕੁਝ
ਚੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ, ਥੋਮਾ,

ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਦਿਦਮੁਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਥਾਿਨਏਲ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਤੋਂ ਸੀ,
ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਨ। 3 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ
ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜਨ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ”

ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾ।ਂ” ਤਾ ਂਸਾਰੇ
ਚੇਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਰਾਤ ਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜਨ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਾ ਫ਼ੜ ਸੱਕੇ।

4 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਿਯਸੂ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਯਸੂ ਸੀ। 5 ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਮੱਤਰੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜੀਆ?ਂ”

ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ।”
6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ

ਸੁੱਟੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਛੀਆ ਂਿਮਲਣਗੀਆ ਂਤਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਇਝੰ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆ ਂਿਮਲੀਆ।ਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਜਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਵੱਲ ਿਖੱਚਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਸਨ।

7 ਉਹ ਚੇਲਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ।” ਜਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ, “ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ
ਹੈ।” ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਿਵੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਿਗਆ (ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੱਛੀਆ ਂਫ਼ੜਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।) 8 ਦੂਜੇ ਚੇਲੇ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਮੱਛੀਆ ਂਦਾ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਜਾਲ ਿਖੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਿਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੌ
ਕੁ ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸਨ। 9 ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅੱਗ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ
ਪਈ ਸੀ। 10 ਿਯਸੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਉਹ “ਮੱਛੀ ਿਲਆਓ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫ਼ੜੀ
ਹੈ।”

11 ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਬੇੜੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਿਕਨਾਰੇ ਤੇ ਿਖੱਚ
ਿਲਆਇਆ। ਇਹ, ਇੱਕ ਸੌ ਤਰਿਵੰਜਾ ਵੱਡੀਆ ਂਮੱਛੀਆ ਂਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਮੱਛੀਆ ਂਬੜੀਆ ਂਭਾਰੀਆ ਂਸਨ ਪਰ ਜਾਲ ਤਾ ਂਵੀ ਨਾ ਟੁੱਿਟਆ। 12

ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਓ ਤੇ ਆਕੇ ਖਾਵੋ।” ਿਕਸੇ ਚੇਲੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ

ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, “ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?” ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ
ਹੀ ਸੀ। 13 ਿਯਸੂ ਆਇਆ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਇਝੰ ਹੀ ਮੱਛੀ
ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ।

14 ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ

15 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਸ਼ਮਊਨ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਿਜੰਨਾ ਿਪਆਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?”

ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ”

ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲੇਲੇ ਚਾਰ।”
16 ਿਯਸੂ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਸ਼ਮਊਨ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤੂੰ

ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?”
ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ”
ਤਦ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਿਰਆ ਂਭੇਡਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ।”
17 ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸ਼ਮਊਨ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ

ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?”
ਪਤਰਸ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ

ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ, “ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।” ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ
ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ”

ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀਆ ਂਭੇਡਾਂ ਚਾਰ। 18 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੂੰ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਪੇਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਿਜੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤੁਰ
ਜਾਦਂਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਫ਼ੈਲਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਕਮਰਕਸ ਬੰਨ੍ਹੇ ਗਾ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।” 19 (ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ
ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾਮਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇਗਾ।) ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਅਨੁਸਰਣ
ਕਰ।”

20 ਪਤਰਸ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਹੁਤ
ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚੇਲਾ ਿਪੱਛੇ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। (ਇਹ ਉਹ ਚੇਲਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵੇਲੇ ਿਯਸੂ ਵੱਲ ਝੁਿਕਆ ਸੀ ਤੇ ਆਿਖਆ ਸੀ “ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ
ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਂਹੱਥੀਂ ਕੌਣ ਫ਼ੜਵਾਏਗਾ?”) 21 ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਆਉਂਿਦਆ ਂਪਾਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ?”

22 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਵ੍ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜੀਵੇ, ਤਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ।”

23 ਤਾ ਂਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੇਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ
ਇਹ ਚੇਲਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ
ਸੀ, “ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਵ੍ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਵੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ?”

24 ਇਹ ਉਹ ਚੇਲਾ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਲੱਖੀਆ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ
ਸੱਚੀ ਹੈ।

25 ਿਯਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਇੱਕ-ਇੱਕ
ਕਰਕੇ ਿਲਖੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਰੀਆ ਂਪੁਸਤਕਾ ਂਿਲਖੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।
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ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ

ਲੂਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ

ਿਪਆਰੇ ਿਥਉਿਫ਼ਲੁਸ,
ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਪੋਥੀ ਿਲਖੀ ਸੀ ਉਹ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ

ਅਤੇ ਿਸੱਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖੀ ਸੀ। 2 ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਗਾ ਂਨੂੰ
ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। 3 ਉਸ
ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਿਕ ਨਬੀ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਪਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਚਾਲੀ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ, ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਿਖਆ।
4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਿਸਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ (ਯਰੂਸ਼ਲਮ)
ਿਵੱਚ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਰਹੋ। 5 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ

6 ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ
ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ?”

7 ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਿਸਰਫ਼ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸੱਕਦੇ। 8

ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਂਗੇ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਂਗੇ।”

9 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਕਿਹ ਹਿਟਆ, ਉਹ ਸੁਰਗਾ ਂਵੱਲ
ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੇਖਿਦਆ ਂਹੀ
ਵੇਖਿਦਆ ਂਿਯਸੂ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਿਗਆ। 10

ਿਯਸੂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਚਾਨਕ ਦੋ ਜਣੇ ਸਫ਼ੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਆਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। 11

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਗਲੀਲੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ
ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਿਕਉਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਿਯਸੂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ
ਉੱਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਜਾਿਂਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਹੈ।”

ਨਵੇਂ ਰਸੂਲ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ

12 ਤਦ ਰਸੂਲ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਏ ਇਹ ਪਹਾੜ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਤੇ ਹੈ। 13 ਰਸੂਲ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਿਹਰੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪੌੜੀਆ ਂਚੜ੍ਹ
ਕੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਸੂਲ ਸਨ: ਪਤਰਸ, ਯੂਹੰਨਾ, ਯਾਕੂਬ, ਅੰਿਦ੍ਰਯਾਸ,
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ, ਥੋਮਾ, ਬਰਥੁਮਲਈ, ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਹਲਫ਼ਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਮਊਨ
ਜੋ ਜ਼ੇਲੋਤੇਸ ਦੇ ਨਾ ਂਨਾਲ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।

14 ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੱਡੋਲ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਔਰਤਾ,ਂ ਮਿਰਯਮ, ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨਾਲ ਸਨ।

15 ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਂਬਾਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ
ਆਏ, ਪਤਰਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਉੱਿਠਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 16 “ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੋ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਰਾਹੀਂ ਯਹੂਦਾ ਬਾਰੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ
ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਫ਼ੜਵਾਇਆ।”

18 (ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਇਸ ਧਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਖਰੀਿਦਆ। ਪਰ ਯਹੂਦਾ ਿਸਰ ਪਰਨੇ ਿਡੱਿਗਆ
ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਫ਼ਟਕੇ ਪਾਟ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਆਤਂੜੀਆ ਂਬਾਹਰ
ਿਨਕਲ ਆਈਆ।ਂ 19 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ। ਇਸ
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਖੇਤ ਨਾ ਨਾਉ “ਅਕਲਦਮਾ” ਰੱਿਖਆ ਿਜਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅਰਥ ਹੈ “ਲਹੂ ਦਾ ਖੇਤ।”)

20 ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੂਦਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ:
‘ਕਾਸ਼ ਉਸਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ।
ਉੱਥੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’

ਜ਼ਬੂਰ 69:25
ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
‘ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਭਂ ਲਵੇ।’

ਜ਼ਬੂਰ 109:8
21 “ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਰਲੇ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ

ਪੁਨਰ ਉਥਾਨਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾ ਂਵੱਲ ਨੂੰ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।”

23 ਤਦ ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਬਰਸੱਬਾਸ
ਸੀ, ਜੋ ਯੂਸਤੁਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮਿਥਯਾਸ ਸੀ।

24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਵਖਾ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਿਕਸ ਨੂੰ
ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਵੇਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ
ਿਜੱਥੇੋਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਿਵਖਾ ਿਕ ਉਸਦੀ ਰਸੂਲ ਵਾਲੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਿਕਸ
ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” 26 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਚੀਆ ਂਪਾਈਆ ਂਅਤੇ ਜਾਣ ਗਏ
ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਿਥਯਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਕੀ
ਦੇ ਿਗਆਰਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ।

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਗਮਨ

ਜਦੋਂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਿਦਨ ਆਇਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ਼੍ਹਾ
ਇੱਕਤਰ ਸਨ। 2 ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ
ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਹਨੇਰੀ ਵਾਗਂ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਭਰ

ਿਦੱਤੀ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਬਲਦੀਆ ਂਲਾਟਾ ਂਵਰਗਾ ਵੇਿਖਆ।
ਉਹ ਸਭ ਲਾਟਾ ਂਵੱਖਰੀਆ-ਂਵੱਖਰੀਆ ਂਸਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਕੇ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਆਕੇ ਠਿਹਰੀਆ।ਂ 4 ਵੇਖਿਦਆ-ਂਵੇਖਿਦਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ
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ਆਤਮਾ ਸਮਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆ ਂਬੋਲਣੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

5 ਉਸ ਵਕਤ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਿਮਕ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਭ ਿਹਿਸਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। 6

ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਡਲੀ ਇਕੱਿਠਆ ਂਆਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਹ ਗੂੰਜ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਬੋਲਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ।

7 ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕੇ
ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਿਕਵੇਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ, “ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਜੋ
ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਗਲੀਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? 8 ਿਫ਼ਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਕਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਿਕਵੇਂ
ਸੰਭਵ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਖੋ-ਵਖ ਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਹਾ।ਂ 9 ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਪਾਰਥੀ, ਮੇਦੀ,
ਇਲਾਮੀ, ਮਸੋਪੋਤਾਿਮਯਾ, ਯਹੂਿਦਯਾ, ਕਪਦੁਿਕਯਾ, ਪੁੰਤੁਸ, ਅਿਸਯਾ, 10

ਫ਼ਰੂਿਗਯਾ, ਪੁਮਫ਼ੁਿਲਯਾ, ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਿਲਿਬਯਾ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਕੁਰੇਨੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾ।ਂ ਇੱਥੇ ਰੋਮੀ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰ, ਦੋਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁਰੀਦ। 11

ਕਰੇਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮਾ ਂਦਾ ਵਖਾਣ ਕਰਿਦਆ ਂਸੁਣਦੇ ਹਾ।ਂ”

12 ਤਾ ਂਸਭ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ
ਪੁੱਿਛਆ “ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ” 13 ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਰਸੂਲਾ ਂਤੇ ਹੱਸੇ ਤੇ ਕਿਹਣ
ਲੱਗੇ “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।”

ਪਤਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ

14 ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਗਆਰਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਯਹੂਦੀ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਨਵਾਸੀਓ,
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਾਗਂਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋਂ। ਅਜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਨੌ ਵੱਜੇ ਹਨ। 16 ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਸ
ਬਾਰੇ ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ

17 ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਅੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵਗਾਵਾਗਂਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆ ਂਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ।

18 ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ,ਂ ਆਦਮੀਆ ਂਤੇ ਔਰਤਾ’ਂਚ
ਪਾਵਾਗਂਾ

ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਕਿਹਣਗੇ।
19 ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਹੂ,
ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਬੱਦਲਾ ਂਨਾਲ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਗਂਾ।

20 ਸੂਰਜ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ,ਂ
ਲਹੂ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫ਼ੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾਮਈ ਿਦਨ ਆਵੇਗਾ।

21 ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਯੋਏਲ 2:28-32

22 “ਮੇਰੇ ਯਹੂਦੀ ਭਰਾਵੋ; ਇਨ੍ਹਾ ਂਵਚਨਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣੋ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਰਾਮਾਤਾਂ
ਅਤੇ ਅਚੰਿਭਆ ਂਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਵਖਲਾਈਆ।ਂ 23 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇਕੇ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੀ ਿਵਉਂਤ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਪਿਹਲਾ ਂਸੋਚ ਲਾਈ ਸੀ। 24 ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੀੜ ਸਹੀ ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਖੋਲਕੇ
ਜੀਵਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸ ਨਹੀਂ ਸੱਕੀ। 25 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਆਿਖਆ,
‘ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵੇਿਖਆ ਹੈ;
ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਹਲਾ ਸੱਕਦਾ।

26 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਿਵੱਚ ਜੀਵੇਗਾ।

27 ਿਕਉਂਿਕ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।
ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸੜਨ ਨਹੀਂ

ਦੇਵੇਗਾ।
28 ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਿਜਉਣਾ ਹੈ।
ਸੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਾ ਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਂਗਾ।’

ਜ਼ਬੂਰ 16:8-11
29 “ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਿਨਰਭੈ ਹੋਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ

ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸਦੀ ਕਬਰ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ
ਿਦਨ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। 30 ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਦੀ
ਉੱਤੇ ਿਬਠਾਵਾਗਂਾ। 31 ਦਾਊਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਬੋਿਲਆ:
‘ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ ਸੀ,
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਿੜਆ।’

32 ਸੋ ਇਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ
ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾ।ਂ 33 ਿਯਸੂ ਮਰਨ ਉਪਰਾਤਂ
ਸੁਰਗ ਵੱਲ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਹੈ। ਿਪਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਗਾਇਆ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। 34 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ
ਉੱਠਾਇਆ ਨਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਿਯਸੂ ਸੀ। ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਖੁਦ
ਆਿਖਆ ਸੀ,
‘ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ,

35 ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਬਣਾ
ਿਦਆ।ਂ’

ਜ਼ਬੂਰ 110:1
36 “ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।”

37 ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਿਛੱਦ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਤਰਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਦੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ?”

38 ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ
ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਓ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਾਤ ਵਾਗਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰੋਂਗੇ। 39 ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਭਨਾ ਂਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਬੁਲਾਵੇਗਾ।”

40 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾ ਂਨਾਲ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ, “ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਪੀੜੀ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਕੋਲੋ ਬਚਾਓ।” 41 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਸਿਵਕਾਿਰਆ ਸੀ, ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ। ਉਸ ਿਦਨ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ
ਲੋਕ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।

ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਿਡਆ

42 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ
ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆ ਂਵਾਗਂ
ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖਾਦਂੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। 43

ਰਸੂਲ ਬੜੀਆ ਂਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾ ਂਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਡਰ ਸੀ। 44 ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਇਕੱਠੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਤੇ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਦੇ। 45 ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਅਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਸਨ, ਸਭ ਵੇਚ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ। 46 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਭ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ
ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਅਨੰਿਦਤ ਿਦਲਾਂ
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ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ। 47 ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਦਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਬਚਾਏ ਜਾਦਂੇ ਸਨ।

ਪਤਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਗਏ।
ਇਹ ਦੁਿਪਹਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ

ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਲੰਗੜਾ ਜੰਿਮਆ
ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਭੀਖ ਮੰਗਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਦਂੇ, ਜੋ ਿਕ “ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੂਹਾ”
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾ,ਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ, ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ
ਜਾਦਂੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ। 3 ਉਸ ਿਦਨ, ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਿਵਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਦਂੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲੋਂ ਪੈਿਸਆ ਂਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗੀ।

4 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ।” 5 ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਸੋਿਚਆ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇਣਗੇ। 6 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਦਂੀ
ਜਾ ਂਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਅਤੇ ਚੱਲ।”

7 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫ਼ਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਉੱਠਾਇਆ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ, ਉਸ ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਅਤੇ ਿਗਿਟਆ ਂਿਵੱਚ
ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। 8 ਉਹ ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਤੇ ਕੁਿਦਆ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਅੰਦਰ ਿਗਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਕੁੱਦ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 9 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਏ। ਿਕ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਾਟਕ ਉੱਪਰ ਬੈਠਕੇ ਭੀਖ ਮੰਿਗਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ
ਸੀ ਿਕ ਭਾਣਾ ਿਕਵੇਂ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ?

ਪਤਰਸ ਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ

11 ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ-
ਠਾਕ ਸੀ। ਤਾ ਂਲੋਕ ਵੀ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਲਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਦੌੜੇ
ਆਏ।

12 ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਯਹੂਦੀ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀ
ਇਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਿਕਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਉਂ ਿਕਉਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚੰਿਗਆਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? 13 ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਿਹਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। 14 ਿਯਸੂ ਪਿਵੱਤਰ
ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਿਪਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਿਜੰਦਗੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਉੱਠਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅਖੀ ਵੇਿਖਆ।

16 “ਇਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਇਸ ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਇਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਣ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਵਾਪਿਰਆ।

17 “ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਨਜਾਣ ਸਨ। 18 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤੀ Ί ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ
ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ। 19 ਇਸੇ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣੇ ਚਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਸੱਕੇ। 20 ਤਦ ਿਫ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾ ਂਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ
ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।

21 “ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਮੁੜ ਸੁਧਾਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਜਾਦਂੀਆ,ਂ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਿਖਆ ਸੀ। 22 ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਪ੍ਰਭੂ,
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ
ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। 23 ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ
ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।’

24 “ਸਮੂਏਲ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨਬੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਬੋਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀਆ।ਂ 25 ਤੁਸੀਂ ਨਬੀਆ ਂਦੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆ ਂਨਾਲ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ, ‘ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ।’ 26 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸੇਵਕ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾ ਂਭੇਿਜਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦੀ ਦੇ
ਰਸਿਤਆ ਂਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਸਾ ਂਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ।”

ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਯਹੂਦੀ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ

ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾ ਂਕੁਝ
ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਜਾਜਕ, ਕੁਝ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਦੇ
ਕਪਤਾਨ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਦੂਕੀ ਸਨ।

2 ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਤੋਂ ਿਜਵਾਲੇਗਾ। 3 ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ
ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਜੇਲ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਕੈਦ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ। 4 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵਚਨ ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਬਹੁਿਤਆਂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ
ਆਦਮੀ ਸਨ।

5 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 6 ਅੰਨਾਸ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ, ਕਯਾਫ਼ਾ
ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ, ਿਸਕੰਦਰ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਇੱਕਤਰ ਸੀ। 7 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹਾਨਂਾ ਨੂੰ
ਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਿਕਸ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾ ਂਿਕਸਦੇ ਨਾਂ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ?”

8 ਤਦ ਪਤਰਸ, ਇੱਕਦੱਮ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਿਹਣ
ਲੱਗਾ, “ਹੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਓ। 9 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ? 10 ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਆਦਮੀ
ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਿਯਸੂ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਲੀ ਚਾਿੜ੍ਹਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਚੋ ਿਜਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦਮੀ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 11 ਿਯਸੂ, ਉਹੀ
‘ਪੱਥਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ, ਰਾਜਾ ਂਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਪਰ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਹੁਣ ਖੂਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।’

ਜ਼ਬੂਰ 118:22
12 ਿਯਸੂ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾ ਂਹੀ ਪੂਰੇ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

13 ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਸਮਝ ਗਏ ਿਕ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਿਸੱਿਖਆ ਜਾ ਂਿਸਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਗਏ ਿਕ ਉਹ ਖੁਲ੍ਹੇ
ਆਮ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਪਤਰਸ
ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। 14 ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ, ਜੋ
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ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋ ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖ ਸੱਕੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ
ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। 15 ਤਾ ਂਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਭਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਆਗੂ ਿਵੱਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 16

ਉਹ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਨੰਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ
ਤਾ ਂਿਬਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ। 17 ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉ ਅਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਮਕਾਈਏ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ।”

18 ਤਾ ਂਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾ ਂਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ। 19 ਪਰ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ,
“ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਚਾਹੇਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 20 ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸੱਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ
ਤੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

21 ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਿਭਆ,
ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਰਸ਼ਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਿਜਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ
ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ।

ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਕੋਲ ਪਰਤੇ

23 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਦੀ ਸਭਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ
ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, 24 ਜਦੋਂ
ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਸੁਵਾਮੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਿਜਸਨੇ ਅਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 25 ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ, ਦਾਊਦ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਸਨ।
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਿਲਖੇ;
‘ਕੌਮਾ ਂਿਕਸ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ?
ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਫ਼ਜ਼ੂਲ ਿਵਉਂਤਾ ਂਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

26 ‘ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਲੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਏ।’

ਜ਼ਬੂਰ 2:1-2
27 ਿਯਸੂ ਤੇਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ
ਸਭ ਉਦੋਂ ਵਾਪਿਰਆ ਜਦੋਂ ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਤੇ ਪੁੰਿਤਯੁਸ ਿਪਲਾਤੁਸ, ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾਂ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਸਨ। 28 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ, ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕਤਰ ਹੋਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਿਵਉਂਿਤਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 29 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣ। ਉਹ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡ੍ਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ
ਤੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਨਡਰ ਹੋਕੇ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। 30 ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਿਦਖਾ ਕੇ, ਿਨਡਰ ਬਣਾ; ਰੋਗੀਆ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂਿਵਖਾ;
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸੇਵਕ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਰਸ਼ਮੇ
ਿਵਖਾ।”

31 ਜਦੋਂ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਹਟੇ ਤਾ ਂਉਹ ਜਗ਼੍ਹਾ ਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੰਬ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਮ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਿਨਡਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫ਼ੈਲਾਉਂਦੇ
ਰਹੇ।

ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨਾ

32 ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਦੀ ਮੰਡਲੀ, ਇੱਕ ਿਦਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡਕੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। 33 ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਵੱਡੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਉਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਸੀ। 34 ਜੋ ਕੁਝ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ, ਿਜਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾ ਂਅਤੇ

ਘਰਾ ਂਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਆਪਣੀਆ ਂਜਇਦਾਦਾ ਂਵੇਚ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 35 ਅਤੇ ਧਨ
ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਇਹ ਧਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

36 ਇੱਕ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾ ਂਯੂਸੁਫ਼ ਸੀ, ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਨਬਾਸ
ਨਾਉਂ ਿਦੱਤਾ। ਭਾਵ, “ਿਜਹੜਾ ਦੂਿਜਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।” ਉਹ ਸੈਪਰਸ ਦਾ
ਜੰਿਮਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਵੀ ਸੀ। 37 ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਵੇਿਚਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਕੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ।

ਹਨਾਿਨਯਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ੀਰਾ

ਉੱਥੇ ਹਨਾਿਨਯਾ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਿਜਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਫ਼ੀਰਾ ਸੀ। ਹਨਾਿਨਯਾ ਕੋਲ ਿਜਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ
ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਉਸ ਨੇ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। 2 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਕੁਝ

ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਧਨ ਿਬਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ,ਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ
ਰੱਖ ਿਲਆ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ
ਗਈ।

3 ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਨਾਿਨਯਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜਹ ਸੀ? ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਕੇ ਿਕਉਂ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ
ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਿਲਆ ਹੈ? 4 ਉਹ ਖੇਤ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਇਹ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਉਂ
ਸੋਚੀ? ਤੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ ਹੈ।”

5 ਜਦੋਂ ਹਨਾਿਨਯਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਭੁੰਜੇ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਮਰ
ਿਗਆ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਸਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਡਰ ਗਏ।

7 ਤਕਰੀਬਨ ਿਤੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਫ਼ੀਰਾ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਉਸ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 8 ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਿਕੰਨਾ ਧਨ ਤੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਨੰਾ ਧਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।”

ਸਫ਼ੀਰਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹਾ,ਂ ਖੇਤ ਵੇਚਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੰਾ ਹੀ ਿਮਿਲਆ ਸੀ।”
9 ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰੱਖਣ

ਲਈ ਿਕਉਂ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ? ਸੁਣ। ਕੀ ਤੂੰ ਪੈਰਾ ਂਦੀ ਚਾਪ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈਂ? ਿਜਹੜੇ
ਆਦਮੀ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।” 10 ਉਸੇ ਘੜੀ ਸਫ਼ੀਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਕੋਲ
ਹੇਠਾ ਂਿਡੱਗੀ ਅਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੀ
ਹੋਈ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 11 ਸਾਰੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ, ਡਰ ਗਏ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ

12 ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਾਮਾਤਾ ਂਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ।
ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਵੇਖੀਆ।ਂ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਇੱਕੋ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਲਾਨ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। 13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ
ਹੀਆ ਂਨਾ ਿਪਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਸੂਲਾ ਂਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 14 ਵੱਧ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਲੋਕ, ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤਾ ਂਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਰਲਦੇ ਗਏ। 15 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਿਬਮਾਰਾ ਂਨੂੰ ਗਲੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੁਿਣਆ
ਸੀ ਿਕ ਪਤਰਸ ਉੱਥੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਲੋਕ ਿਬਮਾਰਾ ਂਨੂੰ ਮੰਜੀਆ ਂਜਾ ਂਗਿਧਆ ਂਤੇ
ਪਾਕੇ ਿਲਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜਦ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਤਾ ਂਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ
ਉਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾ ਂਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਇਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 16 ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੀੜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨਗਰਾ ਂਤੋਂ ਵੀ
ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਿਬਮਾਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਜੋ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਉੱਥੇ
ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ।
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ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀਆ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆ ਂਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ

17 ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਮੱਤਰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੋ ਸਦੂਕੀ
ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ
ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 19 ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਜੇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤੇ। ਦੂਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, 20 “ਜਾਓ ਅਤੇ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ
ਦੱਸੋ।” 21 ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਸੁਿਣਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਝੱਟ ਿਕਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਦਰ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਗਏ। ਇਹ ਅਿਮ੍ਰਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤੇ।

ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਕੀਤੀ। ਫ਼ੇਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। 22 ਜਦੋਂ
ਉਹ ਲੋਕ ਕੈਦਖਾਨੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਸੱਕੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ
ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਦੱਸੀ। 23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆਂ
ਿਕਹਾ, “ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੰਦਰਾ ਵੀ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ
ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਤੇ ਦਰਬਾਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ
ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ।” 24 ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੈਹਰੇਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਪਰਧਾਨ
ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਿਕ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 25 ਤਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਆਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ, “ਸੁਣੋ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਕੈਦ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਚ ਖੜੋ ਕੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।” 26

ਤਦ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਏ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਡਰਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ।

27 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੂਦੀ ਸਭਾ
ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। 28 ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਿਦ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਆਦਮੀ
ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਝੰ ਕਰਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਠਿਹਰਾ ਰਹੇ ਹੋ।”

29 ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੋਂ
ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੱਧੇਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 30 ਤੁਸੀਂ
ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ,
ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦਾ ਵੀ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਾਿਲਆ। 31

ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ
ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲ ਸੱਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਵਾਸਤੇ
ਮੁਆਫ਼ੀ ਪਾ ਸੱਕਣ। 32 ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਹ
ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਨੂੰ
ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਖਿਸ਼ਆ ਹੈ।”

33 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣਕੇ, ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰਸੂਲਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। 34 ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ।
ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਂਗਮਲੀਏਲ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। 35 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪੁਰਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ, ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ
ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ। 36 ਕੁਝ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਥੇਉਦਾਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਸੌ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ।
ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਿਖੱਲਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ
ਕਾਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਿਗਆ। 37 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਮਰਦੁਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲੀਲੀ ਤੋਂ
ਯਹੂਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਲਾ ਿਲਆ।
ਉਹ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਸਭ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ
ਿਖੱਲਰ ਗਏ। 38 ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ;ਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ
ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਉ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਵਉਂਤਾ ਂਅਤੇ ਅਮਲ
ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਹਨ, ਤਾ ਂਇਹ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 39 ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨ, ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸੱਕਦੇ।
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜ ਪਵੋਂ।”

ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। 40 ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਸੱਿਦਆ ਤਾ ਂਮਾਰ ਕੁੱਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। 41 ਰਸੂਲ ਸਭਾ
ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ
ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਸਮਿਝਆ। 42 ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ
ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ, ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ,
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀਤਾ।

ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੱਤ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ

ਉਨ੍ਹੀਂ ਿਦਨੀ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਅੰਤਰਾਲ ਿਵੱਚ, ਯੂਨਾਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਦੂਜੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਬਾਰੇ, ਜੋ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਨ, ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਵਧਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ
ਸਹੀ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 2 ਤਾ ਂਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾ ਂਤੇ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਉਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਬਰਬਾਦ
ਕਰੀਏ। 3 ਇਸੇ ਲਈ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਤ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਚੁਣੋ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਿਤਸ਼ਠਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਗਂੇ। 4 ਫ਼ੇਰ
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਦਾ ਉਪਦੇਸ਼
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਬਤਾ ਸੱਕਾਗਂੇ।”

5 ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਵੱਡੀ ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ,
ਪ੍ਰੋਖੋਰੁਸ, ਿਨਕਾਨੋਰ, ਤੀਮੋਨ, ਪਰਮਨਾਸ ਅਤੇ ਿਨਕਲਾਊਸ, ਜੋ ਿਕ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਤੋਂ
ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਬਿਣਆ ਸੀ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ। 6 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸੱਤਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਰਸੂਲਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਏ। ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੈਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਚੇਿਲਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦੀ ਜਾਜਕ ਵੀ ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ।

ਯਹੂਦੀ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼

8 ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਸੀ, ਵੱਡੇ ਅਚੰਭੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂਿਦਖਾਈਆ।ਂ 9

ਪਰ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ, ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ,
ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਨ, ਜੋ ਿਲਬਰਤੀਨੀਆ ਂਦਾ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਕੁਰੇਨੀਆ ਂਅਤੇ
ਿਸਕੰਦਰੀਆ ਂਦੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੀ। ਿਕਿਲਿਕਯਾ ਅਤੇ ਅਿਸਯਾ
ਤੋਂ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। 10 ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ
ਨੂੰ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਇਨੰੀ
ਿਸਆਣੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਠਿਹਰ ਨਾ ਸੱਿਕਆ।

11 ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭਾੜੇ ਤੇ ਲੈ ਲਏ,
“ਅਸੀਂ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।”
12 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ, ਅਤੇ ਨੇਮ
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ
ਆਗੂਆ ਂਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ।

13 ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਲਈ ਲੈ ਆਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ
ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 14 ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ
ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰੀਤਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ” 15 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ
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ਸਨ, ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸਦਾ
ਿਚਹਰਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਿਜਹਾ ਸੀ।

ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼

ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੱਚ
ਹਨ?” 2 ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਯਹੂਦੀ ਿਪਤਰੋ
ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਤੋਂ

ਪਿਹਲਾ ਂਜਦ ਉਹ ਮਸੋਪੋਤਾਿਮਯਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤਾ ਂਇੱਕ ਮਿਹਮਾਮਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਵਖਲਾਈ ਿਦੱਤਾ। 3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ।’

4 “ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਲਦੀਆ ਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਵਿਸਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਪਉ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਇਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਜੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। 5 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਿਦੱਤੀ, ਇੱਕ ਫ਼ੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਥਾ ਂਨਾ ਿਦੱਤੀ ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

6 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ‘ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੇ ਅਜਨਬੀਆ ਂਵਾਗਂ ਰਿਹਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਣਗੇ। ਅਿਜਹਾ ਚਾਰ ਸੌ
ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 7 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਿਜਸਦੇ
ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ।’ ‘ਫ਼ੇਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ
ਿਨਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਤਦ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਮੇਰੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ।’

8 “ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦਾ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਸੁੰਨਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ,
ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ
ਨਾ ਂਇਸਹਾਕ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ
ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਵੰਸ਼ਾ ਂਦੇ ਪੂਰਵਜ਼ ਬਣੇ।

9 “ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪੂਰਵਜ਼ਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਾਰਣ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾਸ ਵਾਗਂ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੀ। 10 ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਆਈਆ,ਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਿਮਸਰ ਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਉਸ ਿਸਆਣਪ ਕਾਰਣ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ
ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। 11 ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਕਾਲ
ਿਪਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਨੰੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਿਕ ਅਨਾਜ ਨਾ ਉੱਗ ਸੱਿਕਆ। ਨਤੀਜਾ, ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ
ਲੱਿਭਆ।

12 “ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ ਦਾਿਦਆ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਿਜਆ। ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਇਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। 13 ਤਦ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਿਫ਼ਰ ਗਏ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਯੂਸੁਫ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਪਰੀਚੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਤਾ ਂਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਿਗਆ। 14 ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ, ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਿਨਉਂਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਿਕ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਝੱਤਰ ਜੀਅ ਸਨ। 15

ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਿਗਆ। ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ-ਪੜਦਾਦੇ ਿਫ਼ਰ ਮਰਨ
ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। 16 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਿਲਜਾਏ ਗਏ
ਅਤੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਬਰ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆ ਂਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੇ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਹਮੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਤੋਂ ਚਾਦਂੀ ਦੇਕੇ ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

17 “ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਾਰ ਪੂਰਾ
ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਵਚਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਏ। 18 ਫ਼ੇਰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਯੂਸੁਫ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 19 ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ

ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ਼ਾ ਂਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਸੁੱਟਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।

20 “ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮੂਸਾ ਜਨਿਮਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਸੀ। ਿਤੰਨ
ਮਹੀਿਨਆ ਂਤੱਕ ਉਸਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਸੀ। 21 ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਤਾ ਂਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਗਂ ਪਾਿਲਆ ਪੋਿਸਆ। 22 ਮੂਸਾ ਿਮਸਰੀਆਂ
ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਵਿਦਆਵਾ ਂਿਵੱਚ ਿਸਿਖਅਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾ ਂਅਤੇ
ਕਰਨੀਆ ਂਕਾਰਣ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਿਸਧ ਹੋਇਆ।

23 “ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਚਾਲੀਆ ਂਸਾਲਾ ਂਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। 24 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਦਾ
ਪੱਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ, ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ
ਿਦੱਤੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨੰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। 25

ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਭਰਾ ਸਮਝ ਜਾਣ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੇ।

26 “ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੋ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਲੜਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਆਿਖਆ, ‘ਹੇ ਮਨੁੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ-ਭਰਾ
ਹੋ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ?’ 27 ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਕੇ
ਆਿਖਆ, ‘ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? 28

ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਝੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ
ਸੀ?’ 29 ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਿਮਸਰ ਛੱਡ ਕੇ
ਿਮਦਯਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ
ਿਮਦਯਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।

30 “ਚਾਲੀਆ ਂਸਾਲਾ ਂਬਾਅਦ, ਮੂਸਾ ਿਸਨਾਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਿਵੱਚਕਾਰ ਬੱਲਦੀ ਝਾੜੀ
ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। 31 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ
ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵੇਖਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਿਗਆ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੀ। 32 ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।’ ਮੂਸਾ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਤੱਕਣ ਦਾ
ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸੱਿਕਆ।

33 “ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ
ਥਾ ਂਉੱਪਰ ਤੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। 34 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਕਸ਼ਟਾ ਂਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਰਲਾਉਂਿਦਆ ਂਹੋਇਆਂ
ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਿਰਆ ਹਾ।ਂ ਹੁਣ, ਮੂਸਾ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਭੇਜਾਗਂਾ।’

35 “ਇਹ ਉਹੀ ਮੂਸਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਆਖਿਦਆਂ
ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਮੁਨਸਫ਼ ਿਕਸਨੇ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਰਾਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੱਚਦੀ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਗਿਟਆ ਸੀ। 36 ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਤੱਬ ਅਤੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੇ।

37 “ਇਹ ਉਹੀ ਮੂਸਾ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ
‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜ੍ਹਾ
ਕਰੇਗਾ।’ 38 ਇਹ ਉਹੀ ਮੂਸਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਦੂਤ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੀਨਈ
ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਬੋਿਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਪਉ ਦਾਿਦਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਮਲੇ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ।

39 “ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਪਾਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਿਮਸਰ ਵਾਿਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 40

ਸਾਡੇ ਿਪਤਰਾ ਂਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ
ਿਲਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਿਜਹੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ
ਦੱਸਣ।’ 41 ਤਦ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਵਛੜੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੂਰਤ ਦਾ
ਬਲੀਦਾਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਅਿਜਹੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਕੇ ਬੜੇ

ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:2 776 ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:41
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ਖੁਸ਼ ਸਨ। 42 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਨਬੀਆ ਂਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਖਦਾ,
‘ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਲ੍ਹੀਆ ਂਸਾਲਾਂ

ਵਾਸਤੇ
ਬਲੀਆ ਂਜਾ ਂਭੇਟਾਵਾ ਂਿਲਆਏ।

43 ਤੁਸੀਂ ਮੋਲੋਕ ਦੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੇਤੇ ਿਰਫ਼ਾਨ ਦੇ
ਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਿਬੰਬ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੂਰਤਾ ਂਪੂਜਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆ ਂਸਨ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀਲੋਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹ ੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਗਂਾ।’

ਆਮੋਸ 5:25-27
44 “ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਸਾਡੇ ਿਪਉ ਦਾਿਦਆ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਕੋਲ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਸੀ।
45 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ
ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ
ਇਹੋ ਤੰਬੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਤੰਬੂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਰਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਉਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਸੀ। 46

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾਊਦ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਗੀ। 47 ਪਰ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੀ ਸੀ
ਿਜਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਇਆ।

48 “ਪਰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ
ਹੋਈਆ ਂਇਮਾਰਤਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ:

49 ‘ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਮੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਘਰ ਬਣਾਵੋਂਗੇ?
ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਿਕੱਥੇ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ

50 ਕੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਿਜਸਨੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣਾਈਆ।ਂ’”
ਯਸਾਯਾਹ 66:1-2

51 ਤਦ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਹਠੀ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਓ। ਹੇ ਮਨ ਅਤੇ ਕੰਨ
ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਨ ਲੋਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ
ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਕੀਤਾ। 52 ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਸਾਰੇ
ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮੀ ਪੁਰੱਖ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 53 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੂਤਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ।”

ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ

54 ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ
ਉਹ ਬੜੇ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਇਨੇੰ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਿਕ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ
ਉੱਪਰ ਮਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਚੀਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। 55 ਪਰ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੇ,
ਜੋ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ
ਵੇਿਖਆ। 56 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

57 ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾ ਂਨੂੰ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ
ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਵੱਲ ਭੱਜ ਪਏ। 58 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ ਨਾ ਂਦੇ ਜੁਆਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਕੋਲ ਲਾਹ
ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੇ। 59 ਜਦੋਂ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਤੇ ਪੱਥਰਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਆਖਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ
ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ।” 60 ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਿਲਆ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ।

ਇਹ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੁੰਮੇ ਨਾ ਲਾਵੀ।” ਇਹ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।
ਸੌਲੂਸ ਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ।
ਕੁਝ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਲਈ
ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰਲਾਏ।

ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਲਈ ਕਸ਼ਟ

ਉਸ ਿਦਨ, ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਕਲੀਿਸਆ ਨੂੰ
ਸਤਾਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ। ਸੌਲੁਸ ਵੀ
ਇਸ ਕਲੀਿਸਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾ ਂਸੌਲੁਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਹਚਾਵਾਨਾਂ
ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ। ਸਾਰੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਛੱਡ ਗਏ ਿਸਰਫ਼
ਰਸੂਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਯਹੂਿਦਆ ਿਵੱਚ
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾ ਂਤੇ ਜਾ ਿਟਕੇ। 4 ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਲ ਗਏ, ਅਤੇ
ਉਹ ਿਜੱਥੇ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ।

ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦਾ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ

5 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਕੇ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 6 ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਅਤੇ, ਉਹ
ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 7 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਅੰਦਰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਿਮਆਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇ
ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੰਗੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੀ
ਸਨ, ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ। 8 ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ।

9 ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦੇ
ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉਹ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਾਪਂੁਰੱਖ ਹਾ।ਂ 10 ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ, ਆਮ
ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਕ ਨੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ‘ਮਹਾ ਂਸ਼ਕਤੀ’
ਆਖਦੇ ਹਨ।” 11 ਿਕਉਂਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 12 ਪਰ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਆਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ। 13 ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ। ਸ਼ਮਊਨ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠਿਹਿਰਆ। ਉਸ ਨੇ
ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆ ਂਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਲੀ ਗੱਲਾ ਂਵੇਖੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ
ਰਿਹ ਿਗਆ।

14 ਰਸੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ
ਿਕ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ। 15 ਜਦੋਂ
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਆਏ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਥੇ ਆਕੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। 16 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ
ਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 17 ਤਦ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਨਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ।

18 ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਦ
ਹੋਈ, ਜਦ ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਰੱਿਖਆ ਤਾ ਂਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ
ਅੱਗੇ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ। 19 ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤਾ ਂਜੋ ਿਜਸ
ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਉਂ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇ।”

20 ਪਤਰਸ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਧਨ,
ਇੱਕਸਾਥ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ
ਦੀ ਸੋਚੀ। 21 ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਝਂੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 22 ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਬਦਲ ਅਤੇ
ਆਪਣੀਆ ਂਬਦਕਾਰੀਆ ਂਤੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੇਰੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੋਚਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। 23 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ
ਪਾਪ ਦੇ ਿਖਆਲਾ ਂਅਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ।”

ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:42 777 ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:23
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24 ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ,
ਤਾ ਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।”

25 ਤਦ ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ
ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ
ਪਰਤ ਆਏ। ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗਏ।

ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦਾ ਹਬਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼

26 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਉੱਠ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।”

27 ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਉੱਿਠਆ ਤੇ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਿਖਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ,
ਕੰਦਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉਸ ਉੱਪਰ
ਸੀ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ ਸੀ। 28 ਹੁਣ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਯਸਾਯਾਹ
ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਿਰਹਾ ਸੀ।

29 ਤਾ ਂਆਤਮਾ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਸ ਰੱਥ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹ।” 30 ਫ਼ੇਰ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਰੱਥ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੱਿਸਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ। ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਜੋ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਿਰਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”

31 ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ।” ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਰੱਥ ਚ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕੇ
ਬੈਠੇ। 32 ਜੋ ਪੋਥੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਉਂ ਸੀ:
“ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਭੇਡ ਦੇ ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਵਾਗਂ ਸੀ।
ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਵਾਗਂ ਚੁੱਪ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ

ਉਸਦੀ ਉੱਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਿਲ੍ਹਆ।

33 ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ।
ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇੱਕ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆ ਗਈ।
ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਯਸਾਯਾਹ 53:7-8
34 ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ

ਨਬੀ ਿਕਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ?” 35 ਤਦ
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਉਸੇ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣਾਈ।

36 ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਂਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਵੇਖ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ
ਹੈ?” 37 38 ਤਦ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਦੋਨੋ
ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ
ਿਦੱਤਾ। 39 ਜਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ
ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁੜ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ
ਸੱਿਕਆ ਤੇ ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
40 ਪਰ ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਅਜ਼ੋਤੁਸ ਨਾਮੀ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਅਜ਼ੋਤੁਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਸਰੀਆ ਤੱਕ
ਕੀਤਾ।

ਸੌਲੁਸ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਬਿਣਆ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੌਲੁਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਅਤੇ
ਕਤਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ
ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਿਗਆ। 2 ਸੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਲਈ ਿਚੱਠੀਆ ਂਮੰਗੀਆ,ਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ, ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ
ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾ ਂਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਲਆਉਣ।

3 ਤਾ ਂਸੌਲੁਸ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ
ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਿਬਜਲੀ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਚਮਕੀ।

4 ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼
ਸੁਣਾਈ ਿਦੱਤੀ, “ਸੌਲੁਸ, ਸੌਲੁਸ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਿਕਉਂ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”

5 ਸੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?”
ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਿਰਹਾ

ਹੈ। 6 ਉੱਠ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

7 ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੜ੍ਹੇ
ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾ ਂਸੁਣੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦਿਖਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। 8

ਸੌਲੁਸ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਿਠਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲ੍ਹੀਆ ਂਪਰ ਉਹ
ਕੁਝ ਵੇਖ ਨਾ ਸੱਿਕਆ। ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫ਼ਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ। 9 ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖ ਸੱਿਕਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ।

10 ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹਨਾਿਨਯਾਹ
ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਕੇ ਿਕਹਾ, “ਹਨਾਿਨਯਾਹ!”

ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ”
11 ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਜਾਹ

ਜੋ ‘ਿਸੱਧੀ ਗਲੀ’ ਕਹਾਉਂਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਨਾ ਂਦੇ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜੋ ਿਕ ਤਰਸੁਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 12 ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ
ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਿਦਆ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਉਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੌਲੁਸ ਦੋਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਹੋ
ਿਗਆ।”

13 ਪਰ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਬਦੀਆ ਂਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ। 14 ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਮਾਮ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜਣ ਦਾ ਇਖਿਤਆਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ।”

15 ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਜਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾ,ਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ
ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 16 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ
ਸਭ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਉਂ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

17 ਇਸ ਲਈ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਤੁਰ ਿਪਆ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ। ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸੌਲੁਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸੌਲੁਸ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ,
ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਉਂਿਦਆਂ
ਹੋਇਆ ਂਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਡੱਠਾ ਸੀ ਉਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ
ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਸੱਕੇਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹੋਵੇ।” 18 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਤੋਂ ਿਛਲਕੇ ਿਜਿਹਆ ਕੁਝ
ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਿਦਖਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਸੌਲੁਸ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 19 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਿਵੱਚ ਤਕੜਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਸੌਲੁਸ ਦਾ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ

ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਕੁਝ ਿਦਨ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ। 20

ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਉੱਪਰ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ, “ਿਯਸੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।”

21 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਹਾ,
“ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ
ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।”

22 ਪਰ ਸੌਲੁਸ ਿਦਨੋਂ -ਿਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਨੇੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਹਸ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 8:24 778 ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 9:22
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ਸੌਲੁਸ ਦਾ ਯਹੂਦੀਆ ਂਤੋਂ ਬਚਣਾ

23 ਕਾਫ਼ੀ ਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ
ਬਣਾਈ। 24 ਉਹ ਸੌਲੁਸ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜਆ ਂਤੇ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਪਿਹਰਾ ਦੇ
ਰਹੇ ਸਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸੌਲੁਸ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਵਉਂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ। 25 ਕੁਝ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਤੇ
ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ।

ਸੌਲੁਸ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ

26 ਿਫ਼ਰ ਸੌਲੁਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਦਾ
ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ
ਸੱਕੇ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। 27 ਪਰ ਬਰਨਬਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ
ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਵੀ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ
ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾ ਂਉੱਤੇ ਬੇਧੜਕ ਹੋਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਸੀ।

28 ਇਉਂ ਸੌਲੁਸ ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਠਿਹਿਰਆ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਥਾਵਾ ਂਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਬੋਿਲਆ। 29 ਉਹ ਅਕਸਰ ਯੂਨਾਨੀ
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ। 30 ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸਿਰਯਾ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ
ਨੂੰ, ਤਰਸੁਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।

31 ਸੋ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ, ਗਲੀਲ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸ਼ਾਤਂਮਈ
ਸੀ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਦਨੋਂ  ਿਦਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ
ਗਈ। ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ, ਿਜਸ ਢੰਗ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੋਰ ਸੰਗਿਠਤ
ਹੋਇਆ।

ਪਤਰਸ ਲੁੱਦਾ ਅਤੇ ਯੱਪਾ ਿਵੱਚ

32 ਪਤਰਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਘੁੰਿਮਆ। ਫ਼ੇਰ
ਉਹ ਲੁੱਦਾ ਿਵੱਚ ਬਸੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖਣ ਿਗਆ। 33 ਲੁੱਦਾ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਿਜਸਦਾ ਨਾਉਂ ਐਿਨਯਾਸ ਸੀ। ਉਹ
ਿਪੱਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਿਕਆ। 34 ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਐਿਨਯਾਸ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਮਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰ ਿਵੱਛਾ!” ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। 35 ਸਾਰੇ ਲੁੱਦਾ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਇਹ
ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਏ।

36 ਯੱਪਾ ਿਵੱਚ ਤਿਬਥਾ ਨਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਚੇਲੀ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਅਰਥ ਹੈ “ਿਹਰਨੀ”। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। 37 ਤਾ ਂਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਲੁੱਦਾ
ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾ ਂਤਿਬਥਾ ਬੜੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਨੁਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਤ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 38

ਯੱਪਾ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਪਤਰਸ ਲੁੱਦਾ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਲੁੱਦਾ ਯੱਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਨਉਂਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸੱਕੇ ਆਓ।”

39 ਪਤਰਸ ਿਤਆਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ, ਜਦੋਂ
ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆ ਂਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ।
ਸਾਰੀਆ ਂਿਵਧਵਾਵਾ ਂਆਈਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਲੋ ਗਈਆ।ਂ ਉਹ
ਰੋ ਰਹੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰੋਂਦੀਆ-ਂਿਪਟਦੀਆ ਂਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਕੱਪੜੇ ਿਵਖਾਏ ਿਜਹੜੇ ਡੋਰਕਾ ਤਿਬਥਾ ਨੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ। 40 ਉਹ ਗੋਿਡਆ ਂਭਾਰ ਬੈਠ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਿਫ਼ਰ ਓੁਹ ਤਿਬਥਾ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ, ਜੋ ਿਕ ਮੁਰਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤਿਬਥਾ, ਉੱਠ।” ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਖੋਲ੍ਹੀਆ।ਂ ਿਜਸ
ਵਕਤ ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। 41 ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ

ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਤਿਬਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਕ ਜੀਿਵਤ ਸੀ।

42 ਸਾਰੇ ਯੱਪਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। 43 ਪਤਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਯੱਪਾ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ
ਸ਼ਮਊਨ ਨਾ ਂਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਿਰਹਾ।

ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ

ਕੈਸਿਰਯਾ ਨਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
ਸੀ। ਉਹ ਰੋਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮੂਹ “ਇਤਾਿਲਯਾਨ” ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ। 2 ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ

ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 3 ਇੱਕ ਦੁਪਿਹਰ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-
ਪਾਸ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਿਖਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ
ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ।”

4 ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਨੇ ਦੂਤ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਮੇਰੇ
ਮਾਿਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?”

ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈਆ ਂਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਵੇਖੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਿਲਆ। 5 ਹੁਣ ਤੂੰ ਯੱਪਾ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਭੇਜ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਮਊਨ ਨਾ ਂਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਿਜਹੜਾ ਪਤਰਸ ਵੀ ਸਦੀਂਦਾ ਹੈ,
ਸੱਦਾ ਭੇਜ। 6 ਸ਼ਮਊਨ ਿਕਸੇ ਸ਼ਮਊਨ ਖਟੀਕ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਘਰ ਹੀ ਠਿਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।” 7 ਿਜਹੜਾ
ਦੂਤ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨੌਕਰਾ ਂਤੇ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਇਹ
ਿਸਪਾਹੀ ਵੀ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। 8 ਇਹ ਿਸਪਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਖਾਸ ਮਦਦਗਾਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਿਤੰਨਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਯੱਪਾ ਵੱਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।

9 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਇਹ ਿਤੰਨੋ ਆਦਮੀ ਯੱਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਿਗਆ। ਇਹ ਦੁਿਪਹਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। 10 ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤਰਸ ਦੇ
ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ।
11 ਉਸ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਦਰ ਵਾਗਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼
ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖੀ ਜੋ ਿਕ ਚਹੁੰ ਪਾਿਸਆ ਂਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲਮਕਾਈ ਹੋਈ ਹੇਠਾਂ
ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ। 12 ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਜੀਵ
ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਚੱਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਹ
ਪੰਛੀ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। 13 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਪਤਰਸ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਅਤੇ
ਖਾ ਲੈ।”

14 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ। ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ
ਅਪਿਵੱਤਰ ਜਾ ਂਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ।”

15 ਪਰ ਉਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ
ਵਸਤਾ ਂਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਈਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ‘ਅਪਿਵੱਤਰ’ ਨਾ ਕਿਹ।” 16

ਅਿਜਹਾ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਵਾਪਿਰਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵਾਪਸ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ
ਚੁੱਕੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ 17 ਪਤਰਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਿਰਹਾ
ਸੀ।

ਇਸ ਿਵੱਚਕਾਰ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਦੇ ਭੇਜੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ
ਿਲਆ। ਉਹ ਫ਼ਾਟਕ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਪਤਰਸ ਸ਼ਮਊਨ
ਇੱਥੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।”

19 ਪਤਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ ਪਰ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ। ਿਤੰਨ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। 20 ਉੱਠ ਅਤੇ
ਹੇਠਾ ਂਜਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਿਝਜਕ ਚੱਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ।” 21 ਫ਼ੇਰ ਪਤਰਸ ਹੇਠਾ ਂਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ
ਆਏ ਹੋ?”

22 ਉਹ ਬੋਲੇ, “ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤ ਨੇ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਭਲਾ ਆਦਮੀ
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ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਉਸਦਾ ਸਿਤਕਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾ ਂਤੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇਂ।” 23 ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਠਿਹਰਣ ਲਈ ਆਿਖਆ।

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਪਤਰਸ ਉੱਿਠਆ, ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਯੱਪਾ ਚੋਂ ਕੁਝ ਭਰਾ ਵੀ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਗਏ। 24

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਿਜੱਥੇ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

25 ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ। 26 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਉੱਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ ਖਲੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਗਂ ਇੱਕ
ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਾ।ਂ” 27 ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਿਦਆ,ਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ।

28 ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸਹਯੋਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਂਮੇਲ-
ਿਮਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ‘ਅਪਿਵੱਤਰ’ ਜਾ ਂ‘ਅਸ਼ੁੱਧ’ ਨਾ ਕਹਾ।ਂ 29

ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਮੈਂ ਆਉਣ
ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ?”

30 ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਚਾਰ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਾ,ਂ ਇਹ ਦੁਪਿਹਰੇ ਿਤੰਨ ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਵਕਤ
ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਕੇ ਖੜੋ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਚਮਕੀਲੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। 31 ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਤੇਰੀਆ ਂਦਾਤਾ ਂਵੇਖ
ਲਈਆ ਂਹਨ। 32 ਇਸ ਲਈ ਯੱਪਾ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਭੇਜ ਅਤੇ ਪਤਰਸ
ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖ। ਪਤਰਸ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਘਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾ ਂਵੀ ਸ਼ਮਊਨ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਘਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਹੈ।’ 33 ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈਂ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਹਾ,ਂ
ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

ਪਤਰਸ ਦਾ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ

34 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਸਮਿਝਆ ਹਾ ਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਸਭ ਜੀਅ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 35 ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚੋਂ
ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 36 ਇਹ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਤਂੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ।

37 “ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਲੀਲ ਿਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਸੀ। 38 ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਕੇ ਮਸੀਹ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜਗ਼੍ਹਾ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਚੰਿਗਆ ਂਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀ।

39 “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਕੰਮਾ ਂਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਕੜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮੇਖਾਂ
ਨਾਲ ਠੋਕ ਿਦੱਤਾ। 40 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਉਸ
ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। 41 ਪਰ
ਿਯਸੂ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਿਸਰਫ਼ ਿਜਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ
ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਿਮਲ ਬੈਠਕੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਪੀਤਾ।

42 “ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਮੁਨਸਫ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਮੁਰਦਾ। 43 ਹਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾ ਂਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਿਖਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ
ਨਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।”

ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਉਣਾ

44 ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਅਜੇ ਬੋਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। 45 ਯਹੂਦੀ ਚੇਲੇ ਿਜਹੜੇ
ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਿਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਉੱਪਰ ਵੀ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 46

ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਖਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਬੋਲਿਦਆ ਂਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ ਸੀ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, 47 “ਕੀ ਕੋਈ
ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?
ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।” 48 ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਕ-
ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾ ਂਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਹੋਰ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ।

ਪਤਰਸ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ

ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਭਰਾ ਜਾਣ ਗਏ ਿਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲ ਿਲਆ ਹੈ। 2 ਪਰ
ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾ ਂਕੁਝ ਯਹੂਦੀ

ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, 3

“ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਿਗਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਰਲਕੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।”

4 ਤਾ ਂਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਬਰਤਾਤਂ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, 5

“ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੱਪਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਂਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਿਜਹਾ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਲ੍ਹੇ ਬੰਨ੍ਹੇ
ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉੱਤਿਰਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਕੇ ਰੁਕ ਿਗਆ। 6 ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ, ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ
ਜੀਵ, ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਸਨ। 7 ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹ
ਰਹੀ ਸੀ ‘ਪਤਰਸ ਉੱਠ, ਖਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਖਾ ਲੈ।’

8 “ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ‘ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਿਕਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾ ਂਅਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।’

9 “ਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ‘ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ
ਵਸਤਾ ਂਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਈਆ ਂਹਨ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਆਖ।’

10 “ਇਝੰ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਵਾਪਿਰਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵਾਪਸ
ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਿਲਜਾਈਆ ਂਗਈਆ।ਂ 11 ਉਸੇ ਵਕਤ, ਿਤੰਨ ਆਦਮੀ ਉਸ
ਜਗ਼੍ਹਾ ਆਏ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਤੰਨ ਆਦਮੀ ਕੈਸਿਰਯਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 12 ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਬਨਾ ਿਝਜਕ ਜਾਣ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ। ਇਹ ਛੇ ਭਰਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ।
ਅਸੀਂ ਕੁਰਨੇਿਲਯੁਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। 13 ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ
ਦੂਤ ਪ੍ਰਗਿਟਆ ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਯੱਪਾ ਿਵੱਚ
ਭੇਜ ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ। 14 ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਦਸੇਗਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ।’

15 “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਿਜਵੇਂ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀ। 16 ਤਦ ਮੈਨੂੰ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ‘ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਤਾ ਂਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।’ 17 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ?”

ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 10:23 780 ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 11:17
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18 ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਿਹਸ
ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਿਖਆ, “ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸੱਕਣ।”

ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਆਉਣਾ

19 ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਸਤਾਉ ਤੋਂ ਡਰਕੇ
ਿਖੰਡਰ ਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਤਾ ਂਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੀਆਂ
ਥਾਵਾ ਂਿਜਵੇਂ ਿਕ ਫ਼ੈਨੀਕੋ, ਕੁਪਰੁਸ ਅਤੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਆਿਦ ਚ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਜਾਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਸਰਫ਼
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਿਦੱਤੀ। 20 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਰੇਨ ਅਤੇ ਕੁਪਰੁਸ
ਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਬਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਦੱਿਸਆ। 21 ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

22 ਇਹ ਖਬਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ। 23 ਬਰਨਬਾਸ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ
ਸੀ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਿਗਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੇਖਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੱਚੇ ਿਦਲਾ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ।

25 ਿਫ਼ਰ ਬਰਨਬਾਸ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਰਸੁਸ ਨੂੰ ਿਗਆ। 26 ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਇਹ ਦੋਨੋਂ  ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਦੀ ਮੰਡਲੀ ਇਕੱਠੀ
ਹੋਕੇ ਆਈ। ਸੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ “ਮਸੀਹੀ”
ਕਹਾਏ।

27 ਉਨ੍ਹੀਂ ਿਦਨੀ ਕਈ ਨਬੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਆਏ। 28 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾ ਂਆਗਬੁਸ ਸੀ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਿਸਆ, “ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲ
ਪਵੇਗਾ।” (ਜਦੋਂ ਕਲੌਿਦਯਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਾਲ
ਵਾਪਿਰਆ।) 29 ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੈਣਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ,
ਿਜੰਨੀ ਹਰ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸੱਕੇ ਉਨੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ।
30 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਿਫ਼ਰ ਉਹ
ਇਹ ਧੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।

ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਗਿਰੱਪਾ ਦਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 2 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਵੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 3 ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ

ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ, ਤੰ ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀਆ ਂਛੁੱਟੀਆ ਂਿਵੱਚ ਪਸਾਹ
ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ। 4 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਲਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਸਾਹ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ। 5 ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਿਨਹਚਾਵਾਨ
ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਤਰਸ ਦਾ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

6 ਪਤਰਸ ਦੋ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਜ਼ੀਰਾ ਂਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਿਸਪਾਹੀ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਹਰ ਸੀ ਅਤੇ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾ

ਿਰਹਾ ਸੀ। 7 ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਬੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਈ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਛੋਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ।
ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਲਦੀ ਕਰ। ਉੱਠ।” ਪਤਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਚੋਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾ ਂਟੁੱਟ
ਗਈਆ।ਂ 8 ਦੂਤ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਜੁੱਤੀ ਪਾ।” ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ ਕੋਟ
ਪਾਕੇ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਆਜਾ।”

9 ਇਉਂ ਦੂਤ ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਿਲਆ। ਪਰ ਪਤਰਸ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ, ਜੋ ਦੂਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। 10 ਤਦ ਉਹ ਦੋਨੋਂ
ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿਹਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਨਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕ ਤੱਕ ਆਏ
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ
ਖੁਲ੍ਹ ਿਗਆ ਉੱਥੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਦੂਤ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਿਫ਼ਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ।

11 ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਸੋਿਚਆ, “ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਤ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਯਹੂਦੀ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੋਿਚਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ,ਂ ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ।”

12 ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਿਰਯਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਆਇਆ। ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਮਰਕੁਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਿਣਆ
ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ। 13 ਪਤਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਜਵਾਬ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਰੋਦੋ ਨਾ ਂਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਈ। 14 ਉਸ ਨੇ
ਪਤਰਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਨੰੀ
ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਿਕ ਮਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ
ਨੱਸਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਦੇ ਆਮਦ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਹਣ ਚਲੀ ਗਈ
ਿਕ, “ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਤਰਸ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।”

15 ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਰੋਦੋ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੈ।” ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਕਿਹੰਦੀ ਰਹੀ ਿਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਸੋਿਚਆ, “ਉਹ ਪਤਰਸ ਦਾ ਦੂਤ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

16 ਪਤਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। ਜਦੋਂ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਬੂਹਾ
ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਤਾ ਂਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹ ਗਏ। 17 ਪਤਰਸ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ
ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਣ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾਂ
ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਵੋ।” ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਰਸ ਹੋਰ ਥਾ ਂਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।

18 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਿਸਪਾਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਿਕ
ਪਤਰਸ ਦਾ ਕੀ ਬਿਣਆ? 19 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਈਂ ਭਾਿਲਆ ਪਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਤੇ ਨਾ ਿਮਿਲਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ।

ਹੇਰੋਦੇਸ ਅਗਿਰੱਪਾ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਰੋਦੇਸ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਕੈਸਿਰਯਾ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਜਾ ਠਿਹਿਰਆ। 20 ਹੇਰੋਦੇਸ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼
ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹ ਬਲਾਸਤੁਸ ਦੀ,
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਾਸ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਹਮਾਇਤ ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ
ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।

21 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਿਦਨ
ਉਹ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਹੀ ਿਲਬਾਸ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ। 22 ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ,
“ਇਹ ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਦੇਵੇਤੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ।” 23 ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਨਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸਤਿਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਬੂਲ
ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ
ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਪੈ ਿਗਆ ਤੇ ਅੰਤ ਕੀੜੇ ਪੈਕੇ ਮਿਰਆ।

ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 11:18 781 ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 12:23
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24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦਨੋਂ -ਿਦਨ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਦਾ ਸਮੂਹ ਿਦਨੋ-ਿਦਨ ਵੱਧਦਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।

25 ਜਦੋਂ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ
ਕਰ ਿਲਆ ਤਾ ਂਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਰਕੁਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਦੀਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਮੁੜੇ।

ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਦਾ ਸੌਂਪਣਾ

ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਕਈ ਨਬੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਨ। ਉਹ
ਸਨ; ਬਰਨਬਾਸ, ਿਸ਼ਮਓਨ, ਜੋ ਨੀਗਰ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੂਰੈਨੇ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਲੂਿਕਯੁਸ, ਮਨਏਨ ਜੋ ਿਕ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨਾਲ ਪਿਲਆ ਸੀ,

ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ। 2 ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉਸ
ਕੰਮ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।”

3 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਸਤੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।

ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਕੁਪਰੁਸ ਿਵੱਚ

4 ਦੋਨੋਂ  ਜਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਿਸਲੂਿਕਯਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ
ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਕੁਪਰੁਸ ਦੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਗਏ। 5 ਜਦੋਂ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ
ਸਲਮੀਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਯੂਹੰਨਾ ਮਰਕੁਸ ਉਸ ਵਕਤ ਮਦਦ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 6 ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਦੇ-ਿਫ਼ਰਦੇ ਪਾਫ਼ੁਸ ਪਹੁੰਚੇ।
ਪਾਫ਼ੁਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਜੋ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ
ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾ ਂਸੀ ਬਰਯੇਸੂਸ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਸੀ। 7 ਬਰਯੇਸੂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਸਰਗੀਊਸ ਪੌਲੁਸ ਜੋ ਿਕ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਗੀਊਸ
ਪੌਲੁਸ ਿਸਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 8 ਪਰ
ਇਲਮਾਸ ਜਾਦੂਗਰ (ਇਲਮਾਸ ਬਰਯੇਸੂਮ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਮ ਹੈ) ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਇਲਮਾਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। 9 ਪਰ ਸੌਲੁਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ (ਸੌਲੁਸ ਨੂੰ
ਪੌਲੁਸ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ) ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਲਮਾਸ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ, 10 ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਲਮਾਸ, ਹਰ ਠੀਕ ਵਸਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ।
ਤੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਂਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਿਵੱਚ
ਬਦਲ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। 11 ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਦਸੇਗੀ।”

ਿਫ਼ਰ ਇਲਮਾਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਿਕਸੇ
ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫ਼ੜਕੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। 12 ਜਦੋਂ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਕੁਪਰੁਸ ਛੱਿਡਆ

13 ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ ਪਾਫ਼ੁਸ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ
ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਕੇ ਪਮਫ਼ੁਿਲਯਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪਰਗਾ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਵਖ ਹੋਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਗਆ। 14 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਗਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ
ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਪਿਸਿਦਯਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਗਏ।

ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। 15 ਤੁਰੇਤ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਲਖਤਾਂ
ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ
ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, “ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਕੋਈ ਉਤਸਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ।”

16 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਿਕਆ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਯਹੂਦੀ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। 17 ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੱਧਣ ਿਵੱਚ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ

ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅਜਨਬੀਆ ਂਵਾਗਂ ਸਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ। 18 ਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਵਰ੍ਹ ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਵਰਿਤਆ। 19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਸੱਤ
ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ 20

ਇਹ ਸਭ ਲਗਭੱਗ ਚਾਰ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਿਰਆ।
“ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨਬੀ ਤੀਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਆਈਂ ਿਦੱਤੇ। 21

ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਿਗਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੀਸ਼ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਿਦੱਤਾ। ਸ਼ਾਊਲ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲਾਂ
ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। 22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਿਕਹਾ, ‘ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਦਾਊਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਉਹੀ
ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ’

23 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਿਲਆਇਆ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਉਹੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। 24 ਿਯਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੌਬਾ
ਕਰਕੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 25 ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ
ਖਤਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਂ? ਮੈਂ ਮਸੀਹ
ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਸਮੇ
ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ’

26 “ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣੋ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹ
ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। 27 ਿਕਉਂਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਹ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਿਲਖੇ ਬਚਨਾ ਂਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜੋ ਹਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪੜ੍ਹੇ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੀ ਿਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਬਚਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਮਿਝਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 28 ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਤਲ ਦੇ
ਲਾਇੱਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੱਿਭਆ ਤਾ ਂਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼
ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।

29 “ਜੋ ਕੁਝ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਲਾਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ। 30

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ। 31 ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਬਹੁਤ ਿਦਨਾ ਂਮਗਰੋਂ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜੇ ਗਲੀਲ
ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

32 “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 33 ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠਾ ਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਿਜਵੇਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਬੂਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ:
‘ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਬਿਣਆ ਹਾ।ਂ’

ਜ਼ਬੂਰ 2:7
34 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਿਜਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬਰ ਵੱਲ
ਸੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ,
‘ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਵਚਨ ਿਦੱਤੇ,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਗਂਾ।’

ਯਸਾਯਾਹ 55:3
35 ਪਰ ਦੂਜੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
‘ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰੱਖ ਨੂੰ ਕਬਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।’

ਜ਼ਬੂਰ 16:10
36 “ਦਾਊਦ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਰ
ਿਗਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆ ਂਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸੜ ਿਗਆ। 37 ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਉੱਠਾਇਆ, ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੜਆ। 38 ਹੇ ਭਰਾਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾ;ਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ

ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 12:24 782 ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:38
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ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਤੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੀ। 40 ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਤਾ ਂਿਕ ਜੋ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ।

41 ‘ਿਨੰਦਕੋ ਸੁਣੋ, ਅਚਰਜ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ।
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ

ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ,

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ।’”
ਹਬਕੂਕ 1:5

42 ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਸਭਾ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਫ਼ਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ। 43 ਉਸ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਾਥ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ।

44 ਅਗਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 45 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਖਆ।
ਤਾ ਂਉਹ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ
ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। 46 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹਾ।ਂ 47 ਿਕਉਂਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ:
‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਰਗਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ
ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਿਦਖਾ ਸੱਕੋ।’”

ਯਸਾਯਾਹ 49:6
48 ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਖੁਸ਼

ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ
ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।

49 ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਫ਼ੈਲਦਾ ਿਗਆ। 50 ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਯੋਗ ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਕਸਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ।
51 ਪਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ  ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋਿਨਯੁਮ ਿਵੱਚ ਪਰਤ
ਆਏ। 52 ਪਰ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ, ਚੇਲੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਸਨ।

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਇੱਕੋਿਨਯੁਮ ਿਵੱਚ

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਤਦ ਇੱਕੋਿਦਯਾਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉੱਥੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਹਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਨੰਾ ਵੱਧੀਆ

ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ।
2 ਪਰ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਗੈਰ-
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚ ਜ਼ਿਹਰ
ਭਰ ਿਦੱਤਾ।

3 ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾ ਲਈ ਇੱਕੋਿਨਯੁਮ
ਿਵੱਚ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਿਨਰਭੈ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ
ਅਚੰਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। 4 ਪਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ।

5 ਕੁਝ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ,ਂ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ
ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 6 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ

ਲੱਗਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨਗਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਲੁਕਾਉਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਲੁਸਤ੍ਰਾ ਅਤੇ ਦਰਬੇ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਿਕਆ ਂਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। 7 ਉੱਥੇ
ਜਾਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਪੌਲੁਸ-ਲੁਸਤ੍ਰਾ ਅਤੇ ਦਰਬੇ ਿਵੱਚ

8 ਲੁਸਤ੍ਰਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸਦੇ ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਸੀ। ਉਹ
ਜਮਾਦਂਰੂ ਹੀ ਲੰਗੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਿਖਆ। 9 ਇਹ
ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ
ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ 10 ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਉੱਚੀ ਬੋਿਲਆ, “ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ
ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ।” ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਥੋਂ ਕੁਿਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

11 ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਹ
ਲੁਕਾਉਿਣਯਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, “ਦੇਵਤੇ ਮਾਨਵ ਦਾ ਰੂਪ
ਧਾਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ।” 12 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਿਦਓਸ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ
ਨੂੰ “ਹਰਮੇਸ” ਨਾਉਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ
ਬਚਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਸੀ। 13 ਿਦਓਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਕੁਝ ਬਲਦ ਅਤੇ ਫ਼ੁੱਲ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫ਼ਾਟਕਾ ਂਤੇ ਿਲਆਇਆ।
ਉਹ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

14 ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ
ਿਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, 15 “ਹੇ ਪੁਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ
ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਿਜਉਂਦੇ ਸੱਚੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਸਰਿਜਆ ਹੈ,
ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਿਸਰਿਜਆ ਹੈ।

16 “ਿਪੱਛਲੇ ਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਚਾਹਾ। 17 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜੋ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ
ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰੱਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਕਤ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਨਾਜ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਖੁਸ਼ੀਆ ਂਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”

18 ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਹੀਆ,ਂ ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬਲੀਆ ਂਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸੱਕੇ।

19 ਿਫ਼ਰ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਅਤੇ ਇੱਕੁਿਨਯੁਮ ਤੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਪੱਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਧੂਹ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ,
ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। 20 ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ,
ਉਹ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹ
ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦਰਬੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ।

ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਪਰਤਣਾ

21 ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਦਰਬੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ
ਲੁਸਤ੍ਰਾ, ਇੱਕੁਿਨਯੁਮ ਅਤੇ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। 22 ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ
ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਤਕੜੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਾਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾ ਂਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” 23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹਰੇਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ। ਵਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।

24 ਤਦ ਉਹ ਦੋਨੋਂ  ਿਪਿਸਿਦਯਾ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਪੰਫ਼ਿਲਯਾ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚੇ। 25 ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰਗਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਗਏ। 26 ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ, ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ
ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:40 783 ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 14:26



15

27 ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ  ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਿਨਹਚਾ ਕਰ ਸੱਕਣ।” 28 ਉੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਰਹੇ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਭਾ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ
ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, “ਜੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੱਕੋਂਗੇ।” 2

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਿਜਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ,
ਰਸੂਲਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਕਰਨ ਲਈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ।

3 ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਦਦ
ਕੀਤੀ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਫ਼ੈਨੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਫ਼ੈਨੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੱਚੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। 4 ਿਫ਼ਰ
ਪੌਲੁਸ, ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਸੂਲਾ,ਂ
ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਕਹੀਆ ਂਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। 5

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ, ਜੋ ਫ਼ਰੀਸੀ ਪੰਥ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਖੜੋ ਕੇ
ਿਕਹਾ, “ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।”

6 ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ
ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ। 7 ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਿਹਸ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਪਤਰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਿਠਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਤਾ ਂਜੋ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ
ਸੱਕਣ ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ। 8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਦੇ ਿਦਲਾ ਂਦੀਆ ਂਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇਕੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਦੇਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕੀਤਾ।
9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉਸਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 10 ਫ਼ੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਧੌਣਾ ਂਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਿਕਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਕੋ੍ਰਿਧਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਇਨੇੰ
ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਬੋਝ ਢੋਅ ਸੱਕਦੇ। 11 ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਗਂੇ।”

12 ਤਦ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ
ਚਮਤਕਾਰੀ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਂਬਾਰੇ ਬੋਲਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਚੰਿਭਆ ਂਨੂੰ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕਰਵਾਏ। 13 ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ
ਬਰਨਬਾਸ ਬੋਲ ਹਟੇ ਤਾ ਂਯਾਕੂਬ ਅੱਗੋ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਸੁਣੋ। 14 ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ
ਦਰਸ਼ਾਇਆ। 15 ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਕ:

16 ‘ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਡੱਗੇ-ਢਠੇ
ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਾਗਂਾ।

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਲ੍ਹਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਾਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਮੁੜ ਉਸਦਾ ਘਰ ਨਵਾ ਂਬਣਾਵਾਗਂਾ।

17 ਿਫ਼ਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ।
ਹੋਰਨਾ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ।

ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ।’

ਆਮੋਸ 9:11-12
18 ‘ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ।’

19 “ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਏ ਹਨ। 20 ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਨਾ ਂਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਕ:

ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ ਿਜਹੜਾ ਮੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਅਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, (ਇਹ
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।)
ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ।
ਲਹੂ ਨਾ ਖਾਓ। ਗਲ ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ।

21 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹਰ
ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।”

ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਿਚੱਠੀ

22 ਤਦ ਰਸੂਲਾ,ਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਿਨਸ਼ਚਾ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ
ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ
ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਹੂਦਾ ਿਜਹੜਾ ਬਰਸਬਾਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਵੱਲੋਂ ਸਿਤਕਾਰੇ
ਜਾਦਂੇ ਸਨ। 23 ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਚਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ:
ਰਸੂਲਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾ ਂਵੱਲੋਂ,
ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ, ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਸੁਿਰਯਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਿਕਲੀਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ
ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ,
24 ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਖੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ। 25 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਸਾਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ
ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ
ਿਮੱਤਰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 26 ਪੌਲੁਸ
ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਰਪਣ
ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 27 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸਣਗੇ। 28 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਿਲਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

29 ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ ਿਜਹੜਾ ਮੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਅਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,
ਲਹੂ ਨਾ ਖਾਓ, ਗਲ ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ।
ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਿਵਦਾ ਆਖਦੇ ਹਾ।ਂ

30 ਇਉਂ ਪੌਲੁਸ, ਬਰਨਬਾਸ, ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਦਾ ਵੱਡਾ
ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਿਦੱਤੀ। 31 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਿਚੱਠੀ
ਪੜੀ, ਤਾ ਂਉਹ ਇਸਦੇ ਸੁਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। 32 ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ
ਸੀਲਾਸ ਵੀ ਰਸੂਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਤਕੜੇ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾ ਂਕਹੀਆ।ਂ 33 ਕੁਝ ਦੇਰ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ
ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਈਆ ਂਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀ ਆਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਿਫ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ
ਗਏ। ਉਹ ਮੁੜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆ ਂਿਵੱਚ ਪਰਤ ਆਏ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। 34

35 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਿਲਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਾਰੇ
ਿਸੱਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ

36 ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ
ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਿਕਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 14:27 784 ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 15:36



16

37 ਬਰਨਬਾਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਯਹੂੰਨਾ ਜੋ ਮਰਕੁਸ ਵੀ ਕਹਾਉਂਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ
ਿਲਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 38 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਿਹਲੀ ਫ਼ੇਰੀ ਤੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਮਰਕੁਸ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਮਫ਼ੁਿਲਯਾ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ। 39 ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਿਵੱਚ ਤਕੜੀ ਬਿਹਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਿਖਰਕਾਰ
ਉਹ ਅੱਡ ਹੋਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਵਾ ਂਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਬਰਨਬਾਸ ਮਰਕੁਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ
ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਕੇ ਕੁਪਰੁਸ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

40 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ। ਭਰਾਵਾ ਂਵੱਲੋਂ
ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਤੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 41 ਪੌਲੁਸ
ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਸੁਿਰਯਾ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ,ਂ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਂਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ

ਪੌਲੁਸ ਦਰਬੇ ਅਤੇ ਲੁਸਤ੍ਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ
ਚੇਲਾ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾ ਂਿਤਮੋਿਥਉਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ, ਿਜਸਦੀ ਮਾਂ
ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਯਹੂਦਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਿਪਉ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ। 2

ਲੁਸਤ੍ਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋਿਨਯੁਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਦੀ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਬਾਰੇ
ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਸੀ। 3 ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਿਖਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ
ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਖਾਿਤਰ ਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ।

4 ਿਫ਼ਰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੇ ਿਰਵਾਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 5 ਇਉਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ
ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧੀਆ ਂਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਸਨ।

ਪੌਲੁਸ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ

6 ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਫ਼ਰੁਿਗਯਾ ਅਤੇ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ ਸੀ। 7 ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ
ਮੁਿਸਯਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਿਬਥੁਿਨਯਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। 8 ਤਾ ਂਉਹ ਮੁਿਸਯਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਲੰਘ ਕੇ ਤ੍ਰੇਆਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।

9 ਉਸ ਰਾਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਿਖਆ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ
ਮਕਦੂਨੀਯਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਿਤਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ, “ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਨੂੰ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ।” 10

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਾ ਂਤੁਰੰਤ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਸੀ।

ਲੁਿਦਯਾ ਦਾ ਪਿਰਵਰਤਨ

11 ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਤ੍ਰੋਆਸ ਤੋਂ ਿਵਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਸਧੇ ਸਮੁਤ੍ਰਾਕੇ ਦੇ ਟਾਪੂ
ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਿਨਯਾਪੁਿਲਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। 12

ਿਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਿਫ਼ਿਲਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਮੀਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ
ਿਦਨ ਉਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਹੇ।

13 ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਫ਼ਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਗ਼੍ਹਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾ ਂਿਜੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਇਕੱਠੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾ ਂਇਕੱਠੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 14 ਉੱਥੇ ਥੁਆਤੀਰਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਲੁਿਦਯਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ
ਵਸਤਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਨੂੰ
ਸੁਣਾਇਆ। 15 ਉਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਦਆ ਂਆਪਣੇ
ਘਰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸੱਚੀ

ਉਪਾਸੱਕ ਹਾ,ਂ ਫ਼ੇਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੋ।” ਉਸ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਵਾ ਿਲਆ।

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ

16 ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਝੰ ਵਾਪਿਰਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲੀ। ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸੱਕਦੀ
ਸੀ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਸ ਕਸਬੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾ ਂਲਈ ਕਮਾ
ਿਲਆਉਂਦੀ ਸੀ। 17 ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀ
ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ, “ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।” 18 ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਇਹ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਉਕਤਾਅ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਖਿਤਆਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆ।” ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਕੁੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ
ਆਈ।

19 ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੁਮਾਉਣ ਲਈ
ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ
ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿੜਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਤੇ ਿਖੱਚ ਿਲਆਏ। ਉਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਸਨ। 20 ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਗੂਆ ਂਕੋਲ ਲੈ
ਆਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਇਹ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਭਾਜੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। 21 ਇਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਿਰਵਾਜ਼ ਿਸੱਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀ ਨਾਗਿਰਕ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਰਵਾਜ਼ ਨਾ
ਕਬੂਲ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ”

22 ਤਦ ਲੋਕੀ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤਦ ਆਗੂਆ ਂਨੇ
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਿੜਆ ਂਨਾਲ ਮਾਰਨ। 23 ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ
ਮਾਿਰਆ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਦਰੋਗਾ ਨੂੰ
ਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ।” 24 ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਹੁਕਮ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੈਰਾ ਂਿਵੱਚ
ਕਾਫ਼ ਦੇ ਖਾਨੇ ਠੋਕ ਿਦੱਤੇ।

25 ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਸਤਿਤ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭਜਨ-ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ
ਸਨ। 26 ਅਚਾਨਕ ਿਭਆਨਕ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਭੁਚਾਲ ਇਨੰਾ ਜਬਰਦਸਤ
ਸੀ ਿਕ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀਆ ਂਨੀਹਾ ਂਤੱਕ ਿਹੱਲ ਗਈਆ ਂਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆ ਂਦੀਆ ਂਜੰਜ਼ੀਰਾ ਂਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆ।ਂ 27

ਜੇਲਰ ਜਾਿਗਆ ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਖੇ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ
ਿਕ ਕੈਦੀ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਨਠ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ
ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। 28 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉੱਚੀ
ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ
ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾ।ਂ”

29 ਤਦ ਦੀਵਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੌਿੜਆ, ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਿਹ ਿਪਆ। 30 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਮਹਾ ਪੁਰੱਖੋ, ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ?ਂ”

31 ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਫ਼ੇਰ ਤੂੰ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ, ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।” 32 ਤਾ,ਂ ਪੌਲੁਸ
ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੇ ਜੇਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ,
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। 33 ਜਦ ਿਕ ਰਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 34 ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਘਰ ਲੈਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ
ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

35 ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਕੁਝ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਦਰੋਗਾ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਿਦੱਤਾ “ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਰਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।”

36 ਦਰੋਗਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਰਾਹੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਰਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਕੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ
ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।”
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37 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਰੋਮੀ ਹੋਣ ਦਾ
ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਂਹੀ ਸਭਨਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਚੱਲੇ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਇਹ
ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਆਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਣ।”

38 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਜਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਰੋਮੀ ਨਾਗਿਰਕ ਹੀ ਸਨ ਤਾ ਂਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। 39 ਤਾਂ
ਉਹ ਆਪ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਆਕੇ ਿਖਮਾ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਹਾ। 40 ਪਰ
ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਜੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾ ਂਉਹ ਲੁਿਦਯਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਸਲੀ
ਿਦੱਤੀ ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ
ਨੂੰ ਵੱਧੇ।

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਥਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ

ਤਦ ਉਹ ਅਮਿਫ਼ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਅੱਪੁਲੋਿਨਯਾ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ
ਹੋਏ ਥਸਲੁਨੀਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। 2 ਪੌਲੁਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਿਵੱਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਤੰਨ
ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਲਈ ਪੋਥੀਆ ਂਬਾਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। 3 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪੋਥੀਆ ਂਨੂੰ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁੱਖ
ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਿਯਸੂ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਮਸੀਹ
ਹੈ।” 4 ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ
ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੂਨਾਨੀ ਆਦਮੀ
ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਜੋ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੀਆਂ
ਸਨ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਔਰਤਾਂ
ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਗਏ।

5 ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਈਰਖਾ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਭੈੜੇ ਆਦਮੀ ਸ਼ਿਹਰ ਚੋ ਭਾੜੇ ਤੇ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਭੈਿੜਆ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਿਲਆ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੰਗੇ
ਮਚਾ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ ਯਾਸੋਨ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸੱਕਣ। 6 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਉੱਥੇ
ਨਾ ਿਮਲੇ ਤਾ ਂਲੋਕ ਯਾਸੋਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਿਖੱਚ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਆਗੂਆ ਂਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਡੰਡ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਿਕ, “ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਿਵੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 7

ਯਾਸੋਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁਕਾਅ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਸਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉੱਥੇ
ਿਯਸੂ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਹੈ।”

8 ਭੀੜ ਅਤੇ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਤਾ ਂਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ
ਗਏ। 9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਾਸੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ
ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ।

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਦਾ ਬਿਰਯਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ

10 ਉਸੇ ਰਾਤ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਰਯਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਂਉੱਥੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਗਏ। 11 ਏਥੋਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਿਰਯਾ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਪੋਥੀਆ ਂਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਿਕ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ
ਜਾ ਂਨਹੀਂ। 12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਯਹੂਦੀ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੂਨਾਨੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਿਨਹਚਾਵਾਨ ਬਣ ਗਏ।

13 ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਡਰ ਫ਼ੈਲਾ ਿਦੱਤਾ। 14 ਇਸ
ਲਈ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ
ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। 15 ਿਜਹੜੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ
ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਥੇਨੈ ਤੱਕ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਬਿਰਯਾ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲਈ
ਿਵਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਲਈ ਇੱਕ

ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, “ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸੱਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਓ।”

ਪੌਲੁਸ ਅਥੇਨੈ ਿਵੱਚ

16 ਪੌਲੁਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਅਥੇਨੈ ਿਵੱਚ ਇਤੰਹਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤਾ ਂਮੂਰਤਾ ਂਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 17 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਅਤੇ
ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਿਵੱਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਿਵਉਪਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ। 18 ਕੁਝ ਅਿਪਕੂਰੀ ਅਤੇ ਸਤੋਿਕਈ
ਪੰਡਤਾ ਂਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਗੱਪੀ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?”
ਪੌਲੁਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦਾ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ
ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਦੇਵਿਤਆ ਂਬਾਰੇ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

19 ਤਾ ਂਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਅਿਰਯੁਪਗੁਸ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ
ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਸੀ। 20 ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੀਆ,ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।” 21 (ਅਥੈਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ
ਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਅਥੈਨੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ
ਨਵੇਂ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਿਬਤਾਉਂਦੇ ਸਨ।)

22 ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਅਿਰਯੁਪਗੁਸ ਦੀ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਅਥੈਨੇ ਦੇ ਪੁਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਬੜੇ ਧਾਰਿਮਕ ਹੋ। 23 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵੇਖਦਾ
ਹੋਇਆ ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ
ਵੇਖੀ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ‘ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ, ਜੋ ਿਕ
ਅਿਗਆਤ ਹੈ ।’ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨਾ ਜਾਿਣਆ ਂਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਂ।

24 “ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ
ਬਣੇ ਮੰਦਰਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ। 25 ਇਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ
ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 26 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਆਦਮ, ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਮੌਜੂਦ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਿਕ ਿਕਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

27 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਸ ਵਾਸਤੇ
ਆਪਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਪਰ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਲੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 28 ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਵੀਆ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾ।ਂ’

29 “ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਜਾ ਂਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਨੇ
ਚਾਦਂੀ ਜਾ ਂਪੱਥਰ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਮੂਰਤਾ ਂਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 30 ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ
ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ
ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। 31 ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਵਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਿਹਲਾ ਂਚੁਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਿਵਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਉਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਿਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

32 ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਮੁਰਿਦਆ ਂਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾ ਂਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਵਸਤਾਰ ਤੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਗਂੇ।” 33 ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
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34 ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਦਯਾਨੀਿਸਯੁਸ ਸੀ, ਜੋ ਅਿਰਯੁਪਗੀ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਸੀ। ਇੱਕ
ਦਾਮਿਰਸ ਨਾ ਂਦੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੀ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤਾ।

ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ

ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਅਥੈਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ। 2 ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਕੂਲਾ ਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਿਮਿਲਆ, ਜੋ ਪੁੰਤੁਸ ਦੇਸ ਦਾ ਜੰਿਮਆ ਪਿਲਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਕੂਲਾ

ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਿਪ੍ਰਸੱਿਕੱਲਾ ਇਤਾਿਲਯਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੀ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਆਏ
ਸਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਕਲੌਿਦਯੁਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਰੋਮ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨਕਲ ਜਾਣ, ਤਾ ਂਪੌਲੁਸ ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਿਪ੍ਰਸੱਿਕੱਲਾ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ। 3

ਉਹ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਤੰਬੂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ
ਠਿਹਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ।

4 ਹਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ, ਪੌਲੁਸ ਯਹੂਦੀਆ ਂਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ।
5 ਸੀਲਾਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਮਕਦੁਿਨਯਾ ਤੋਂ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆ
ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਿਵਖਾਉਂਿਦਆ,ਂ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਿਬਤਾਇਆ। 6

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਨੁਿਚਤ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾ ਂਕਾਰਣ ਬਚਾਏ ਨਾ ਜਾਵੋਂਗੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸੱਕਦਾ
ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਵਾਗਂਾ।”

7 ਪੌਲੁਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਤੁਸ ਯੂਸਤੁਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾ
ਿਗਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਘਰ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ। 8 ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਗੂ
ਕਿਰਸਪੁਸ ਸੀ। ਕਿਰਸਪੁਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਰੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ।

9 ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਿਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਘਬਰਾ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਬਚਨ ਕਰ, ਰੁਕੀਂ ਨਾ। 10 ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਹਾ।ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ।” 11 ਪੌਲੁਸ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੇਢ ਕੁ
ਸਾਲ ਠਿਹਿਰਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।

ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਗਾਲੀਓ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

12 ਜਦੋਂ ਗਾਲੀਓ ਅਖਾਯਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣ ਿਗਆ, ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ
ਇੱਕ ਸਾਥ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ,
13 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਕੇ ਗਾਲੀਓ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਯਹੂਦੀ
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ।”

14 ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਕੁਝ ਆਖਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਤਾ ਂਗਾਲੀਓ ਨੇ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਯਹੂਦੀਓ। ਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾ ਂਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ
ਇਹ ਿਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾ ਂਗਲਤ ਕਰਨੀਆ ਂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। 15 ਪਰ
ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਝਗੜ੍ਹੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ,
ਸ਼ਬਦਾ ਂਅਤੇ ਨਾਵਾ ਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਮੁਨਸਫ਼ ਹੋਵਾ।ਂ” 16 ਤਦ ਗਾਲੀਓ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਕਹਾ।

17 ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਸੋਸਨਥੇਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਸੋਸਨਥੇਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਕੇ
ਮਾਿਰਆ, ਪਰ ਗਾਲੀਓ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ

18 ਪੌਲੁਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਠਿਹਿਰਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਅਲਿਵਦਾ
ਆਖੀ ਅਤੇ ਸੁਿਰਯਾ ਲਈ ਜਹਾਜ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਿਪ੍ਰਸੱਿਕੱਲਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ
ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਕੰਖਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਏ,

ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ। 19 ਤਦ ਉਹ ਅਫ਼ਸੁਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਿਪ੍ਰਸੱਿਕੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ। ਅਫ਼ਸੁਸ
ਿਵੱਚ, ਪੌਲੁਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ
ਕੀਤੀ। 20 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਿਕਹਾ, ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 21 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੇਰ ਆਵਾਗਂਾ।” ਇਉਂ ਪੌਲੁਸ ਅਫ਼ਸੁਸ ਤੋਂ
ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ।

22 ਅਤੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇਣ ਲਈ ਿਗਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਤਾਿਕਯਾ
ਨੂੰ ਿਗਆ, 23 ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੁਿਕਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਗਲਾਿਤਯਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੁਿਗਯਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਥਾ-ਂਥਾ ਂਿਫ਼ਰ ਕੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਤਕਿੜਆ ਂਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।

ਅਪੁੱਲੋਸ ਦਾ ਅਫ਼ਸੁਸ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ

24 ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਅਪੁੱਲੋਸ ਸੀ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ
ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਜੰਿਮਆ ਇੱਕ ਪਿੜ੍ਹਆ-ਿਲਿਖਆ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ
ਪੋਥੀਆ ਂਬਾਰੇ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। 25 ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ
ਿਸੱਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਜੋ
ਉਹ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਪੁੱਲੋਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼
ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। 26 ਅਪੁੱਲੋਸ ਨੇ ਿਨਡਰਤਾ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਪ੍ਰਸੱਿਕੱਲਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਨੇ ਵੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

27 ਅਪੁੱਲੋਸ ਅਖਾਯਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਖਾਯਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਿਚਠੀ ਿਲਖੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਪੁੱਲੋਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ
ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਿਖਆ। ਅਖਾਯਾ ਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ। 28 ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨਾਲ
ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਿਬਤ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਗਲਤ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵਖਾਈਆ ਂਅਤੇ ਇਹ
ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ

ਜਦੋਂ ਅਪੁੱਲੋਸ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਫ਼ਸੁਸ
ਪਹੁੰਿਚਆ। 2 ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ

ਪੁੱਿਛਆ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਇਆ।” ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਕਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।”

3 ਤਾ ਂਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਕਾਹ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਲਆ ਸੀ?”
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਬਪਿਤਸਮਾ।”
4 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵਾਗਂ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ

ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਿਜਸਨੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਯਸੂ
ਸੀ।”

5 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। 6 ਫ਼ੇਰ, ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ ਤਾਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਤਾ ਂਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ
ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਬਾਣੀਆ ਂਕਰਨ ਲੱਗੇ। 7 ਇਸ ਧੜੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਕੁ
ਮਨੁੱਖ ਸਨ।

8 ਪੌਲੁਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਨਡਰ ਹੋਕੇ ਬੋਿਲਆ। ਉਸ
ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ ਂਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨਾਲ
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਚਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ। 9 ਪਰ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਬੜੇ ਕੱਟਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬੋਲੀਆ।ਂ ਤਾ ਂਪੌਲੁਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ
ਿਗਆ ਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਨੂੰਮ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ
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ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ। 10 ਪੌਲੁਸ ਅਿਜਹਾ ਦੋ
ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਿਸਯਾ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਯਹੂਦੀ ਤੇ
ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ, ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਨੂੰ ਸੁਿਣਆ।

ਸੱਕੇਵਾ ਂਦੇ ਪੁੱਤਰ

11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੌਲੁਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 12

ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਲਏ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਬਮਾਰ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਪਾ ਿਦੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਿਜਹੇ ਕੱਪੜੇ
ਰੋਗੀਆ ਂਨੂੰ ਛਂੂਹਦੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਰੋਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਅਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਦਂੀਆ।ਂ

13 ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਿਫ਼ਰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੱਕੇਵਾ ਵੱਡੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਸੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹੀ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾ ਂਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਿਮਆ ਂਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾ ਂਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।”

15 ਪਰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋਂ?”

16 ਫ਼ੇਰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਿਮਆ ਂਦੇ ਕਾਿਬਜ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਕੁਿਟਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਿਦੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੀ
ਉਸ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।

17 ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚ ਡਰ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾ ਂਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਨ-ਸੰਮਾਨ ਿਦੱਤਾ। 18 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਭਿਰਸ਼ਟ
ਕਰਨੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆ।ਂ 19 ਅਨੇਕਾਂ
ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ,ਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀਆ ਂਜਾਦੂ ਦੀਆ ਂਪੁਸਤਕਾਂ
ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਸਾੜ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾ ਂਤਕਰੀਬਨ
50,000 ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਿਸੱਿਕਆ ਂਦੇ ਤੁਲ ਸਨ। 20 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਬਣ ਗਏ।

ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਿਵਉਂਤ

21 ਇਨ੍ਹਾ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ “ਮੇਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” 22 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਤੇ
ਇਰਸਤੁਸ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੋ ਚੰਗੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਦੇਰ ਅਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਰੁਿਕਆ।

ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਮੁਸੀਬਤ

23 ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ
ਸੀ। 24 ਇਹ ਸਭ ਇਵੇਂ ਵਾਪਿਰਆ; ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਮੇਿਤ੍ਰਯੁਸ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਸੀ, ਉਹ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਰਿਤਿਮਸ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਿਜਹੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰਾ ਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਵਾਉਂਦਾ ਸੀ
ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਸਾ ਧਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

25 ਦੇਮੇਿਤ੍ਰਯੁਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਾਰੀਗਰਾ ਂਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਲੋਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ 26 ਪਰ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੀ
ਆਖ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲੱਗ ਭੱਗ ਪੂਰੇ ਅਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਨ ਬਦਲ ਿਦੱਤੇ ਹਨ।
ਉਸਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਦੇਵੇਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ
ਹਨ। 27 ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ
ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਿਕ ਮਹਾਨ ਦੇਵੀ ਅਰਿਤਿਮਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮਹੱਤਵਹੀਣ

ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਿਤਿਮਸ ਅਿਜਹੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਿਜਸਦੀ
ਿਕ ਸਾਰੇ ਅਿਸਯਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

28 ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਉਹ ਬੜੇ ਕਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-
ਉੱਚੀ ਿਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, “ਅਫ਼ਸੁਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਦੇਵੀ ਅਰਿਤਿਮਸ ਮਹਾਨ ਹੈ।”
29 ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਗੜਬੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਭੀੜ ਨੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤੋਂ ਆਏ ਗਾਯੁਸ
ਅਤੇ ਅਿਰਸਤਰੱਖੁਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਸਨ
ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 30 ਪੌਲੁਸ ਅੰਦਰ
ਜਾਕੇ ਭੀੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ। 31 ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਵੀ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ
ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ।

32 ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਕੇ ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਉੱਥੇ
ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਲੈ ਕੇ ਿਕ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਿਕਉਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ
ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। 33 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਇੱਕ ਿਸਕੰਦਰ ਨਾ ਂਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਸ਼ਾਤਂ ਰਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 34 ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਿਸਕੰਦਰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਖਿਦਆਂ
ਹੋਇਆ ਂਦੋ ਘੰਿਟਆ ਂਲਈ ਰੌਲਾ ਪੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ “ਅਫ਼ਸੀਆ ਂਦੀ
ਅਰਿਤਿਮਸ ਮਹਾਨ ਹੈ।”

35 ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੁਹਰੱਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਅਫ਼ਸੀ ਮਨੁੱਖੋ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਅਫ਼ਸੀਆਂ
ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਮਹਾ ਂਅਰਿਤਿਮਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਿਡੱਗੀ ਹੋਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਚੱਟਾਨ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ?” 36 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਸੱਚੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ
ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਰੁਕ ਕੇ ਿਵੱਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

37 “ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਡੀ ਦੇਵੀ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 38 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾ ਂਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਿਨਆਕਂਾਰ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਦੇਮੇਿਤ੍ਰਯੁਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਿਚਹਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ
ਹਨ।

39 “ਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ
ਿਜਹੜੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਜਲਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਨਬੇੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। 40 ਅੱਜ
ਵਾਪਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੰਿਗਆ ਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਫ਼ਰਾਤਫ਼ਰੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ;
ਇਸ ਸਭਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 41 ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੁਹਰਰ ਨੇ
ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ,ਂ ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ
ਲਈ ਿਕਹਾ ਤਾ ਂਸਭ ਲੋਕੀਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਚੱਲੇ ਗਏ।

ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ

ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾ ਂਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵੱਧਾਇਆ ਅਤੇ
ਿਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਲਿਵਦਾ ਆਖੀ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਵੱਲ

ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਪਆ। 2 ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾ ਂਰਾਹੀਂ
ਲੰਿਘਆ, ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਤਕਿੜਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ।ਂ ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਆ ਿਗਆ। 3 ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਿਰਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਕੇ ਸੁਿਰਯਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ, ਤਾ ਂਉਸ ਵਕਤ
ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਘਾੜਤ ਘੜ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਿਰਯਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
4 ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਨ, ਪੁੱਰਸ, ਬਿਰਯਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਤੋਂ, ਸੋਪਤਰੁਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਤੋਂ, ਅਿਰਸਤਰੱਖੁਸ ਅਤੇ ਿਸਕੰੁਦਸ,
ਦਰਬੇ ਤੋਂ ਗਾਯੁਸ। ਅਿਸਯਾ ਤੋਂ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਦਮੀ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਂ
ਤੁਿਖਕੁਸ, ਅਤੇ ਤ੍ਰੋਿਫ਼ਮੁਸ ਸਨ। 5 ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਤ੍ਰੋਆਸ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਿਕਆ। 6 ਅਸੀਂ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਿਤਉਹਾਰ ਤੋਂ
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ਬਾਅਦ, ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਿਦਨ ਤ੍ਰੋਆਸ ਿਵੱਚ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤ੍ਰੋਆਸ ਿਵੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਫ਼ੇਰੀ

7 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਰੱਿਖਆ। 8 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੌੜੀਆ ਂਚੜ੍ਹਹ੍ਹਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਿਵਆ ਂਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜ੍ਯਮਗਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
9 ਯੂਤਖੁਸ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਨੀਂਦਰਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਸੀ।
ਆਿਖਰਕਾਰ, ਉਹ ਸੌਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਹੇਠਾ ਂਜਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾ ਂਉਹ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ।

10 ਪੌਲੁਸ ਹੇਠਾ ਿਗਆ, ਗੋਿਡਆ ਂਭਾਰ ਝੁਿਕਆ ਉਸ ਨੇ ਯੂਤਖੁਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆ ਂਬਾਹਾ ਂਿਵੱਚ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।” 11 ਪੌਲੁਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ
ਤੋੜੀ ਤੇ ਖਾ ਲਈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 12 ਲੋਕ ਯੂਤਖੁਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ, ਉਹ
ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ।

ਤ੍ਰੋਆਸ ਤੋਂ ਿਮਲੇਤੁਸ ਤੱਕ ਦੀ ਫ਼ੇਰੀ

13 ਅਸੀਂ ਅੱਸੁਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਜਹਾਜ਼
ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ੇ। ਅਤੇ ਅੱਸੁਸ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਿਜੱਥੇ ਅਸਾ ਂਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ
ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਅੱਸੁਸ
ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 14 ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ
ਅੱਸੁਸ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਮਲੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਿਮਤੁਲੇਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਏ। 15 ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਅਸੀਂ ਿਮਤੁਲੇਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ
ਗਏ ਅਤੇ ਖੀਓਸ ਦੇ ਟਾਪੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਅਗਲੇ ਿਦਨ
ਅਸੀਂ ਸਾਮੁਸ ਦੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਿਮਲੇਤੁਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਪਹੁੰਚੇ। 16 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਂਰੁਕਣ ਦਾ ਮਨ
ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ

17 ਿਮਲੇਤੁਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕੇ ਿਮਲਣ।

18 ਜਦੋਂ ਵਡੇਰੇ ਆਏ ਤਾ ਂਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ
ਅਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਆਕੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਿਕਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ
ਹਾ?ਂ 19 ਯਹੂਦੀ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਘਾੜਤਾ ਂਘੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨੰਾ
ਦੁੱਖੀ ਕੀਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਸੋਿਚਆ। 20 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਾਇਆ। 21 ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਕੇ ਸਭ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ।

22 “ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇਗਾ। 23 ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਹੀ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਅਤੇ ਕੈਦਾ ਂਮੇਰਾ ਇਤੰਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 24 ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਦੀ ਿਬਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਿਪਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਬਾਰੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ।ਂ

25 “ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ
ਮੈਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਕਹੀ। 26 ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ
ਹੋਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਦਂੇ
ਤਾ ਂਮੈਂ ਿਜੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵਾਗਂਾ। 27 ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ
ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾ।ਂ 28 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਵੀ, ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਤੁਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਪੂਰੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਜੜੀ ਵਾਗਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆਦਂੀਆਂ
ਹਨ। 29 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੀ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਿਕ ਜੰਗਲੀ ਬਿਘਆੜਾ ਂਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ
ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 30 ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ
ਆਦਮੀ ਬੁਰੇ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾ ਂਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਨਾਉਣਗੇ। 31 ਇਸ ਲਈ
ਸਤਰਕ ਰਿਹਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਿਕਆ, ਮੈਂ ਿਦਨ-ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।ਂ

32 “ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਪਨ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾ ਂਦੇਵੇਗਾ
ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 33 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾ,ਂ
ਤਾ ਂਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਨਾ, ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ। 34 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਮੈਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਦਾ ਵੀ ਿਖਆਲ
ਰੱਿਖਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। 35 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਿਵਖਾਇਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਬਚਨ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ, ‘ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਵੱਧੇਰੇ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ।’”

36 ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹ ਹਿਟਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ
ਿਮਲਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 37 ਉਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਰੋਏ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟਕੇ ਜੱਫ਼ੀਆ ਂਪਾਈਆ ਂਅਤੇ ਚੁੰਿਮਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਲਿਵਦਾ ਕਿਹਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੀਕ ਗਏ।

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਅਲਿਵਦਾ ਆਖਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ
ਗਏ। ਅਸੀਂ ਿਸੱਧਾ ਕੋਸ ਟਾਪੂ ਵੱਲ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ
ਰੋਦੁਸ ਟਾਪੂ ਵੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਦੁਸ ਤੋਂ ਪਾਤਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ। 2 ਪਾਤ੍ਰਾ

ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਫ਼ੈਨੀਕੇ ਵੱਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ।

3 ਅਸੀਂ ਕੁਪਰੁਸ ਟਾਪੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਿਵਖਾਈ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਿਰਯਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੂਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਉੱਤਰੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ
ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ। 4 ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ
ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਠਿਹਰੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ। 5 ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੇਰੀ ਖਤਮ
ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾ ਂਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਅਲਿਵਦਾ ਆਖਣ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ। 6 ਿਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਲਿਵਦਾ ਕਹੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ।

7 ਅਸੀਂ ਸੂਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਲ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਤੁਲਮਾਇਸ
ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਠਿਹਰੇ। 8 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਮਾਇਸ ਤੋਂ ਕੈਸਿਰਯਾ ਵੱਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ
ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠਿਹਰੇ। ਿਫ਼ਿਲਪੁੱਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
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ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਤ ਮਦਦਗਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 9 ਉਸ ਦੀਆਂ
ਚਾਰ ਕੁੜੀਆ ਂਸਨ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹਾਲੇ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਕੁੜੀਆ ਂਕੋਲ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਸੀ।

10 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾ ਂਉੱਥੇ ਆਗਬੁਸ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। 11 ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਕੋਲੋਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਕਮਰ ਪੇਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰਪਟੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-
ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਿਕ ‘ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਗੇ ਿਜਸ ਦਾ ਇਹ ਕਮਰਪਟਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ
ਦੇਣਗੇ।’”

12 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਅਤੇ ਆਮ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ
ਪੌਲੁਸ ਅੱਗੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 13 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਿਕਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਿਕਉਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ  ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਾ ਂਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾ ਂਤੇ ਮਰ ਿਮਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ”

14 ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾ ਮਨਵਾ ਸੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਅਰਜੋਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।”

15 ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। 16

ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਸਾਨੂੰ
ਮਨਾਸੌਨ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠਿਹਰ ਸੱਕੀਏ। ਉਹ
ਕਪਰੁਸ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਸਨ।

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ

17 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 18

ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਪੌਲੁਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ ਵਡੇਰੇ
(ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ) ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। 19 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਾਨਾਵਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਫ਼ਸੀਲ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

20 ਜਦੋ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਭਰਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ ਿਕ
ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਹੀ ਯਹੂਦੀ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੂਸਾ
ਦੇ ਨੇਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 21 ਇਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼
ਸੁਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਿਤਆਗਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ
ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

22 “ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ
ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈਂ। 23 ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਦਮੀ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 24

ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਮੁਨਵਾ ਸੱਕਣ। ਫ਼ੇਰ ਹਰ
ਕੋਈ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈਂ।

25 “ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ
ਿਕ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ;

‘ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ ਿਜਹੜਾ ਮੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਅਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ,
ਲਹੂ ਨਾ ਖਾਓ, ਗਲ ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ।
ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ।’”

ਪੌਲੁਸ ਕੈਦ ਹੋ ਿਗਆ

26 ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਾਰ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਰੀਤ ਿਨਭਾਈ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਭੇਂਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

27 ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਕੁ ਿਦਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਿਸਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਆਏ
ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 28 ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ
ਚੀਕਣ ਲੱਗੇ, “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਰਦੋ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ

ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਥਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼, ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ
ਉਹ ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ
ਪਿਵੱਤਰ ਥਾ ਂਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।” 29 (ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਲਈ
ਆਖੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਤ੍ਰੋਿਫ਼ਮੁਸ ਅਫ਼ਸੀ ਨੂੰ ਜੋ ਿਕ ਯੂਨਾਨੀ
ਸੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਹਾਤੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।)

30 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਧੱਕ ਕੇ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ। ਝੱਟ ਹੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। 31 ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾ ਂਰੋਮ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਮਾਡਂਰ ਨੂੰ
ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। 32 ਤਾ ਂਝੱਟ ਹੀ
ਕਮਾਡਂਰ ਉਸ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਫ਼ੌਜੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਸੈਨਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸੈਨਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

33 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜੰਜ਼ੀਰਾ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ,
“ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?” 34 ਭੀੜ ਿਵੱਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ
ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਗੱਲਾ ਂਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਖੱਪ ਰੌਲੇ ਿਵੱਚ ਸੈਨਾ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੱਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। 35 ਸਾਰੀ
ਭੀੜ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੌੜੀਆ ਂਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਿਸਪਾਹੀਆਂ
ਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ ਕਾਰਣ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ। ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ
ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ।
36 ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, “ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋ
ਮਾਰ ਿਦਓ।”

37 ਿਸਪਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਸਨ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ?ਂ”

ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਓਏ। ਤੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ? 38 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਉਹ
ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਤੂੰ ਉਹ ਿਮਸਰੀ ਸੀ
ਿਜਸਨੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਖੂਨੀਆ ਂਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ ਸੀ।”

39 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤਾ ਂਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਿਕਲਿਕਯਾ ਦੇ ਤਰਸੁਸ ਦਾ
ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾ,ਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ।”

40 ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਤਾ ਂਪੌਲੁਸ ਪੌੜੀਆ ਂਤੇ
ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾ ਂਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਬੋਿਲਆ।

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ,
ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਗਂਾ।”

2 ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਿਦਆਂ
ਸੁਿਣਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਾਤਂ ਹੋ ਗਏ।

3 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਿਕਿਲਿਕਯਾ ਤੇ ਤਰਸੁੱਸ
ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਮਲੀਏਲ
ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਡੇਿਰਆ ਂਦੀ
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਿਜਵੇਂ
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਹੈ। 4 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਿਯਸੂ
ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਕਾਰਣ ਜਾਨੋਂ  ਵੀ
ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਂਤੇ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

5 “ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ
ਸਾਿਬਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਿਚੱਠੀਆਂ
ਿਦੱਤੀਆ।ਂ ਇਹ ਿਚੱਠੀਆ ਂਦੰਿਮਸਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਭਰਾਵਾ ਂਲਈ ਸਨ। ਮੈਂ
ਉੱਥੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੇਿਲਆ ਂਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ
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ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ

6 “ਪਰ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਿਰਆ। ਇਹ ਕੋਈ
ਦੁਿਪਹਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਿਚਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ,
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫ਼ੈਲ ਗਈ। 7 ਮੈਂ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਿਗਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਸੁਿਣਆ, ‘ਹੇ ਸੌਲੁਸ, ਹੇ
ਸੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਿਕਉਂ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ?’

8 “ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ, ‘ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?’ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ
ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈਂ।’ 9 ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ,
ਉਹ ਜੋਤ ਤਾ ਂਵੇਖੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ

10 “ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ, ‘ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?’ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ,
‘ਉੱਠ ਅਤੇ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਕਹੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਜੋ ਤੇਰੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਉਂਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।’ 11 ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੇਖ ਨਾ ਸੱਿਕਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਿਧਆ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਿਦਿਸਆ। ਤਾ ਂਉਹ
ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫ਼ੜਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ।

12 “ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। 13 ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਅਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ‘ਸੌਲੁਸ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਵੇਖ।’ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵੇਖਣ
ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਹੋ ਿਗਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ।

14 “ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਉਸ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਨ
ਸੁਣਨ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। 15 ਤੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ
ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਂਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਣੀਆ ਂਤੇ ਵੇਖੀਆ ਂਹਨ। 16 ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ।
ਉੱਠ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾ ਂਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਧੋ
ਸੁੱਟ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖਕੇ ਇਹ
ਕਰ।’

17 “ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪਰਿਤਆ। ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਲਾਨ ਿਵੱਚ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਿਡਠਾ। 18 ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ,
ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਛੇਤੀ ਕਰ। ਹੁਣੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਛੱਡ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’

19 “ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ‘ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ
ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁੱਿਟਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਸਥਾਨਾ ਂਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ।
20 ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ
ਿਗਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਕੱਪਿੜਆ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ।’

21 “ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ‘ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਿਲਆ ਜਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਦੂਰ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਗਂਾ।’”

22 ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਵਾਕ ਿਕ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾ ਿਕਹਾ
ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗੇ, “ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਜਉਣ
ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।” 23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਟਕੇ
ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਖੇਹ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। 24 ਫ਼ੇਰ ਸੈਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ
ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੌਲੁਸ
ਨੂੰ ਕੁੱਟਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਝੰ ਰੌਲਾ
ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। 25 ਇਸ ਲਈ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ
ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੈਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਮੀ
ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਿਜਸ ਦਾ ਿਕ ਕਸੂਰ ਵੀ ਸਾਿਬਤ ਨਾ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ?”

26 ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਤਾ ਂਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ। ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ
ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ? ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਰੋਮੀ ਨਾਗਿਰਕ ਹੈ।”

27 ਕਮਾਡਂਰ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਿਕ ਸੱਚੀ ਤੂੰ
ਰੋਮ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਹੈ?”

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ।

28 ਕਮਾਡਂਰ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਪਰ ਮੈਂ ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਨਾਗਿਰਕਤਾ
ਲਈ।”

ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਜਮਾਦਂਰੂ ਹੀ ਨਾਗਿਰਕ ਸੀ।”
29 ਉਹ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਝੱਟ ਉਸਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲੇ

ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਰੋਮੀ
ਨਾਗਿਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਜ਼ੀਰਾ ਂਪਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ

30 ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਅਸਲੀ ਕਾਰਣ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਪੌਲੁਸ ਉੱਪਰ
ਦੋਸ਼ ਿਕਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦੱਸਾ ਂਦੀ ਇਕੱਠੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ।
ਫ਼ੇਰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਲਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀ ਮਹਾ ਸਭਾ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਿਫ਼ਰ
ਿਕਹਾ, “ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਿਦਨ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ
ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਿਬਤਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸਹੀ

ਸੀ।” 2 ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾ ਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਂਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੋ। 3 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਤੂੰ ਅਿਜਹੀ ਮੈਲੀ ਕੰਧ ਹੈਂ ਿਜਸ ਉੱਪਰ
ਸਫ਼ੇਦ ਰੋਗਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ
ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ।”

4 ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ।”

5 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਭਰਾਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਿਕ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ
ਹੈ। ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’”

6 ਸਭਾ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਦੂਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀ। ਸੋ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਿਵੱਚਾਰ ਆਇਆ। ਸਭਾ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, “ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ
ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਹਾ ਂਤੇ ਮੇਰਾ ਿਪਉ ਵੀ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਮੁਰਿਦਆ ਂਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ”

7 ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਉਂ ਿਕਹਾ ਤਾ ਂਸਦੂਕੀਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਂਿਵੱਚ ਭਾਰੀ
ਬਿਹਸ ਿਛੜ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। 8 (ਸਦੂਕੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਸਨ ਿਕ ਕੋਈ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇੱਥੇ
ਦੂਤ ਜਾ ਂਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।) 9 ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਕੁਝ ਨੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਿਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਬਿਹਸ
ਕਰਨ ਲੱਗੇ, “ਸਾਨੂੰ ਤਾ ਂਇਸ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਿਦਿਸਆ। ਇਹ
ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਜਾ ਂਇੱਕ ਦੂਤ ਬੋਿਲਆ ਹੋਵੇ।”

10 ਬਿਹਸ ਝਗੜ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਿਕ ਯਹੂਦੀ
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਚਥੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਿਕਹਾ।

11 ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਕਰ।”

ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ

12 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜਸ਼
ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਨਾ ਮੁਕਾਉਣਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣਗੇ। 13 ਚਾਲ੍ਹੀਆ ਂਤੋਂ ਵੱਧ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਸਾਿਜਸ਼ ਰਚੀ। 14 ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ
ਓਨਾ ਿਚਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪੀਵਾਗਂੇ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ
ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਈਏ। 15 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਸੰਯੁਕਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮਨਵਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ
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ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਗਂੇ।”

16 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਭਾਣਂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਿਜਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਗਆ। ਤਾ ਂਉਹ
ਸੈਨਾ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। 17 ਤਦ ਪੌਲੁਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਮਾਡਂਰ
ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।” 18 ਤਾ ਂਉਹ ਸੈਨਾ-
ਅਿਧਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਕੈਦੀ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

19 ਸੈਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫ਼ਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕਾਤਂ
ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਿਗਆ ਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?”

20 ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਿਵਉਂਤ ਬਣਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਕੱਲ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮਹਾ ਂਸਭਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ। 21 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਕਉਂਿਕ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ
ਯਹੂਦੀ ਛੁੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ
ਪੀਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਿਦੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਹਨ।”

22 ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਿਵਉਂਤ
ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ।”

ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਭੇਜਣਾ

23 ਤਦ ਕਮਾਡਂਰ ਨੇ ਦੋ ਸੂਬੇਦਾਰਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ
ਆਦਮੀ ਕੈਸਿਰਯਾ ਜਾਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੌ ਿਸਪਾਹੀ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ,
ਸੱਤਰ ਿਸਪਾਹੀ ਘੋਿੜਆ ਂਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਆਦਮੀ ਭਾਲੇ ਬਰਦਾਰ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਨੌ ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰੱਖਣਾ। 24 ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ
ਵੀ ਕੁਝ ਘੋਿੜਆ ਂਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਫ਼ੇਿਲਕਸ
ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ।” 25 ਸੈਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ ਜੋ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੀ;
26 ਕਲੌਿਦਯੁਸ ਲੁਿਸਯਸ ਦੇ
ਹਾਕਮ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਬਹਾਦੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ।
27 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੀ
ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਮੀ ਨਾਗਿਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ
ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨਾਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। 28 ਮੈਂ ਇਹ
ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਕਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ। 29 ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ
ਲੱਗਾ; ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ
ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਦਾਵ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ
ਕੈਦ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ। 30 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਸਾਿਜਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ
ਇਸਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ।

31 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜਵੇਂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਿਸਪਾਹੀ
ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਿਤਪਿਤ੍ਰਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ। 32 ਅਗਲੇ ਿਦਨ
ਘੁੜਸਵਾਰ ਿਸਪਾਹੀ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਿਰਯਾ ਨੂੰ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ
ਅਤੇ ਭਾਲਾ ਬਰਦਾਰ ਸੈਨਾ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। 33 ਘੁੜਸਵਾਰ
ਿਸਪਾਹੀ ਕੈਸਿਰਯਾ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਿਚਠੀ ਰਾਜਪਾਲ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ।
ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

34 ਹਾਕਮ ਨੇ ਿਚਠੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈਂ?” ਉਹ
ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਿਕਿਲਿਕਯਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। 35 ਹਾਕਮ ਨੇ
ਿਕਹਾ, “ਪਿਹਲੇ ਤੇਰੇ ਮੁੱਦਈ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਾਗਂਾ।” ਿਫ਼ਰ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ।

ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜਮ ਠਿਹਰਾਇਆ

ਪੰਜਾ ਂਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਹਨਾਿਨਯਾਹ ਨਾ ਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ
ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ
ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਤਰਤੁੱਲੁਸ ਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਆਇਆ।

ਉਹ ਕੈਸਿਰਯਾ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਗਏ। 2

ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ, ਤਰਤੁੱਲੁਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਇਲਜਾਮ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

ਤਰਤੁੱਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਫ਼ੇਿਲਕਸ ਬਹਾਦੁਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਕਾਰਣ ਬੜੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਭੋਗਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਆਣਪ ਦੇ ਕਦਮਾ ਂਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 3 ਹਰ ਜਗ਼੍ਹਾ ਅਤੇ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵੱਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾ।ਂ 4 ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾ ਂਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਿਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਗਂਾ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਿਹਜਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। 5 ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਖੜ੍ਹੀਆ ਂਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਂਭਰ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਾਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
ਖੜ੍ਹੀਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਸਰੀਆ ਂਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। 6 ਇਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ
ਵੀ ਅਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ
ਕਰ ਿਲਆ।” 9 ਬਾਕੀ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋ ਗੱਲਾਂ
ਤਰਤੁਮਸ ਨੇ ਆਖੀਆ ਂਸਨ ਉਹ ਸੱਚ ਸਨ।

ਫ਼ੇਿਲਕੁਸ ਅੱਗੇ ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ

10 ਫ਼ੇਰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਰਾਜਪਾਲ ਫ਼ੇਿਲਕੁਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਮੁਨਸਫ਼ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼
ਹਾ।ਂ 11 ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਿਦਨ ਪਿਹਲੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ
ਿਗਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। 12 ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਜੋ
ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਿਵਵਾਦ ਕਰਿਦਆ,ਂ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਖੜ੍ਹੀਆ ਂਕਰਿਦਆ,ਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਿਦਆ ਂਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ। 13 ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ
ਿਸਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਿਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।

14 “ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹਾ;ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਚੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਵੱਚ, ਨਬੀਆ ਂਦੀਆਂ
ਿਕਤਾਬਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। 15 ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਆਸ
ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਿਜਸਦੀ ਇਹ ਖੁਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਧਰਮੀ ਜਾ ਂਕੁਧਰਮੀ ਸਭ ਦਾ ਮੌਤ
ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਹੀ ਹੈ।

17 “ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ
18 ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਤੇ ਵੇਿਖਆ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਰਸਮ
ਪੂਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ
ਆਸ-ਪਾਸ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। 19 ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਅਿਸਯਾ ਤੋਂ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,
ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਉਸ
ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। 20 ਇਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਭਲਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾ ਂਤਾ ਂਕੀ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਬੁਿਰਆਈ ਵੇਖੀ ਸੀ? 21 ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ
ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ‘ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੱਗੇ ਖਲੋਿਤਆ ਂਆਿਖਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ।’”

22 ਫ਼ੇਿਲਕੁਸ ਜੋ ਿਕ ਖੁਦ ਇਸ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆ ਂਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਉਦੋਂ ਕਰਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਿਲਿਸਯਾਸ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ।” 23 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ
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ਥੋੜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਦਾ
ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਿਦਓ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਫ਼ੇਿਲਕੁਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ

24 ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ, ਫ਼ੇਿਲਕੁਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਦਰੂਿਸੱਲਾ, ਨਾਲ ਖੁਦ
ਆਇਆ, ਜੋ ਿਕ ਯਹੂਦਣ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਉੱਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ। 25 ਪਰ
ਫ਼ੇਿਲਕੁਸ ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ
ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਨਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਤਾ ਂਫ਼ੇਿਲਕੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ।
ਿਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਗਂਾ।” 26 ਪਰ
ਫ਼ੇਿਲਕੁਸ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪੌਲੁਸ ਕੁਝ ਿਰਸ਼ਵਤ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ।

27 ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਰਿਕਯੁਸ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਫ਼ੇਿਲਕੁਸ ਦੀ ਥਾ ਂਹਾਕਮ ਬਣ
ਿਗਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫ਼ੇਿਲਕੁਸ ਹਾਕਮ ਨਾ ਿਰਹਾ। ਫ਼ੇਿਲਕੁਸ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ
ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ।

ਪੌਲੁਸ ਕੈਸਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ

ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਰਾਜਪਲ ਬਣ ਿਗਆ, ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਉਹ
ਕੈਸਿਰਯਾ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਗਆ। 2 ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ
ਖਾਸ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼

ਲਗਾਏ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਿਜਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 4 ਪਰ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, “ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਲਦੀ
ਕੈਸਿਰਯਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਗਾ। 5 ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਣ ਉਹ
ਉੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਉਸ ਤੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।”

6 ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਅੱਠ-ਦਸ ਿਦਨ ਹੋਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੁਿਕਆ ਿਫ਼ਰ ਵਾਪਸ
ਕੈਸਿਰਯਾ ਨੂੰ ਪਰਿਤਆ। ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜਰ ਕਰਨ। ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ
ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। 7 ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕਈ
ਤਕੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਿਬਤ ਨਾ ਕਰ
ਸੱਕੇ। 8 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਵੱਚ ਇਹੀ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ,
ਮੰਦਰ ਜਾ,ਂ ਕੈਸਰ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”

9 ਪਰ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ? ਕੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਸ਼ਾ ਂਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਿਨਆ ਂਕਰਾ?ਂ”

10 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੈਸਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ
ਹਾ।ਂ ਮੇਰਾ ਿਨਆ ਂਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ। 11 ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਗਂਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ, ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਹੱਥੀਂ ਫ਼ੜਵਾਉਣ ਦਾ ਇਖਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ”

12 ਤਦ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾ ਂਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ
ਕੈਸਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵੇਂਗਾ।”

ਪੌਲੁਸ ਅਿਗ੍ਰਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ

13 ਕੁਝ ਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ, ਰਾਜਾ ਅਿਗ੍ਰਪਾ ਅਤੇ ਬਰਨੀਕੇ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। 14 ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਿਦਨ ਰੁਕੇ। ਫ਼ੇਸਤੁਸ
ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਥੇ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਿਲਕੁਸ ਨੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ ਹੈ। 15 ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਤਾ ਂਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆ ਂਨੇ

ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਵਾ।ਂ 16 ਪਰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ‘ਇਹ ਰੋਮੀਆ ਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਦਂਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ।’ 17 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਇੱਥੇ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਮੁਨਸਫ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। 18 ਯਹੂਦੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਲਾਏ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਸਨ।
19 ਇਸਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨਾ ਂਦੇ
ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਿਯਸੂ ਮਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। 20 ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ‘ਕੀ ਤੂੰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਕੇ ਉੱਥੇ ਿਨਆ ਂਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?’ 21 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਚਾਿਹਆ
ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਕੈਸਰ ਕੋਲ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਵਾ।ਂ”

22 ਅਿਗ੍ਰਪਾ ਨੇ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹਾ।ਂ” ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਕੱਲ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈਂ।”

23 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਿਗ੍ਰਪਾ ਅਤੇ ਬਰਨੀਕੇ ਵੱਡੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਆਏ। ਉਹ
ਦੋਨੋਂ  ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖਾਸ-ਖਾਸ ਕੈਸਿਰਯਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕਿਚਹਰੀ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 24 ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, “ਰਾਜਾ ਅਿਗ੍ਰਪਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਓ,
ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਿਜਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। 25 ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 26 ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ
ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਇਆ ਹਾ,ਂ ਖਾਸ ਕਰ, ਰਾਜਾ
ਅਿਗ੍ਰਪਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ
ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਲਖ ਸੱਕਾ।ਂ 27 ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਿਬਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਮ ਭੇਜਣਾ ਮੂਰੱਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਪੌਲੁਸ ਰਾਜਾ ਅਿਗ੍ਰਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਅਿਗ੍ਰਪਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।” ਤਾ ਂਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਨਣ
ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਆਖਣ ਲੱਗਾ। 2 “ਹੇ ਰਾਜਾ

ਅਿਗ੍ਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ
ਸਮਝਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ
ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਂਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। 3 ਮੈਂ ਵੱਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਤੈਨੂੰ ਯਹੂਦੀ
ਿਰਵਾਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਹਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ
ਪੂਰਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।

4 “ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਿਕਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਢੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ।
5 ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ
ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕੱਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਵਾਗਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਫ਼ਰੀਸੀ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਰਨਾ ਂਯਹੂਦੀ ਧਿੜਆ ਂਤੋਂ ਵੀ
ਵੱਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6 ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਣ ਕਿਚਹਰੀ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਕਾਰਣ ਿਮਲੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਿਗਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਉਸੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ
ਉੱਪਰ ਸਾਡੀਆ ਂਬਾਰ੍ਹਾ ਂਗੋਤਾ ਂਿਦਨ ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਹੇ ਰਾਜਾ। ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯਹੂਦੀ
ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। 8 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਿਕਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਜਵਾਲੇ?

9 “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸਾ ਂਮੈਂ ਵੀ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਿਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾ ਂਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆ ਂਸੰਭਵ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 10 ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
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ਇਹ ਇਖਿਤਆਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਨ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਵੀ ਹਾਮਂੀ ਭਰੀ। 11 ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਿਦੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਇਨੰਾ ਿਖਲਾਫ਼ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾ ਂਤੇ
ਵੀ ਿਗਆ।

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ

12 “ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੰਿਮਸਕ ਨੂੰ ਜਾਦਂੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀ। 13 ਇਹ ਦੁਿਪਹਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੰਿਮਸਕ ਨੂੰ ਜਾਦਂੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖੀ ਜੋ ਿਕ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਮਕੀਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉੱਤੇ ਵੀ। 14 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਡੱਗ ਗਏ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਆਖਦੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ‘ਸੌਲੁਸ, ਸੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਿਕਉਂ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?
ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ।’

15 “ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ‘ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?’
“ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ‘ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈਂ। 16 ਉੱਠ

ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ
ਹੁਣ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਂਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ 17 ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 18 ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਂਗਾ ਤਾਂ
ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣਗੇ, ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂ ਪਾਉਣਗੇ ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।’”

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ

19 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇਹ
ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਿਖਆ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। 20 ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਰਨਣ
ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਇਹ
ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ
ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਕੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ।

21 “ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਹੂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੜਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਦ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। 22 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਅੱਜ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾ,ਂ ਵੱਿਡਆ ਂਅਤੇ ਛੋਿਟਆ ਂਦੋਹਾ ਂਨੂੰ, ਗਵਾਹੀ
ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਵਾ ਂਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਿਰਹਾ
ਹਾ ਂਜੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। 23 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਰ ਕੇ ਿਜਉਂ
ਉੱਠੇਗਾ। ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਅਤੇ
ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।”

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਅਿਗ੍ਰਪਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼

24 ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਅਪਣੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ
ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, “ਪੌਲੁਸ। ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈਂ। ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਿਦਆ
ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

25 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਬਹਾਦੁਰ। ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹ
ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਸਗੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਕਸੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋ ਮੈਂ
ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਪੂਰਣ ਹੈ। 26 ਰਾਜਾ ਅਿਗ੍ਰਪਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਬੋਲ ਸੱਕਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾ ਂਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਸਭ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਿਵੱਚ
ਹੋਈਆ ਂਨਾ ਿਕ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ। 27 ਰਾਜਾ ਅਿਗ੍ਰਪਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਬੀਆ ਂਦੀਆਂ
ਿਲਖਤਾ ਂਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੂੰ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।”

28 ਰਾਜਾ ਅਿਗ੍ਰਪਾ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨੰੀ
ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਲਵੇਂਗਾ?”

29 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਸੌਖਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ; ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਭ ਜੋ
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਗਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸੱਕਣ, ਿਸਵਾਏ ਇਨ੍ਹਾ ਂਜੰਜ਼ੀਰਾਂ
ਦੇ।”

30 ਰਾਜਾ ਅਿਗ੍ਰਪਾ, ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਹਾਕਮ, ਬਰਨੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਲੋਕ ਖਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਚਹਰੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। 31 ਜਾਦਂੇ ਹੋਏ ਉਹ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, “ਇਸ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਮੌਤ ਜਾ ਂਕੈਦ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਹੋਵੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” 32 ਤਾ ਂਅਿਗ੍ਰਪਾ ਨੇ ਫ਼ੇਸਤੁਸ
ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਸਨੇ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ।”

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਰੋਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ

ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਤਾਿਲਯਾ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ
ਕਰਾਗਂੇ। ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਯੂਿਲਉਸ ਨਾ ਂਦੇ ਸੈਨਾ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਿਲਉਸ

“ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ” ਨਾਮੇ ਖਾਸ ਸੈਨਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੀ। 2 ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ
ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ਗਏ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਿਸਯਾ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਅਿਰਸਤਰੱਖੁਸ ਜੋ ਿਕ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਗਆ ਸੀ।

3 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਸੈਦਾ ਿਵੱਚ ਜਾ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਯੂਿਲਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨਾਲ
ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਮੱਤਰਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ
ਰੱਿਖਆ। 4 ਅਸੀਂ ਸੈਦਾ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਪਰੁਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ
ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਅਿਗਉਂ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। 5 ਅਸੀਂ ਿਦਲਿਦਯਾ
ਅਤੇ ਪੰਮਫ਼ੁਿਲਯਾ ਦੇ ਨੇਿੜਉਂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਲੁਿਕਯਾ ਦੇ ਨਗਰ ਮੂਰਾ
ਿਵੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। 6 ਉੱਥੇ ਸੈਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼
ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਿਕ ਇਤਾਿਲਯਾ ਵੱਲ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ
ਚੜ੍ਹਾ ਿਦੱਤਾ।

7 ਬੜੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨੀਦੁਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੀ
ਤਰਫ਼ੋ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸੱਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਕਰੇਤ ਟਾਪੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ ਸਲਮੋਨੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। 8 ਬੜੀ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ, “ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਬੰਦਰਗਾਹ” ਨਾਮੀਂ ਇੱਕ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਲਸਾਯਾ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ।

9 ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਾ ਂਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਾ,ਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ
ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ
ਸਨ। ਇਸ ਲਾਈ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਿਕਹਾ, 10 “ਹੇ ਮਨੁੱਖੋ। ਮੈਂ
ਵੇਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ
ਇਸ ਿਵੱਚਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀਆ ਂਜਾਨਾਂ
ਵੀ ਚਲੀਆ ਂਜਾਣ।” 11 ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਮਾਿਲਕ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਇਸ
ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਸੈਨਾ-ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ
ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਮਾਿਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ
ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ। 12 ਅਤੇ ਉਹ ਘਾਟ ਸਰਦੀਆ ਂਿਵੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰੁਕਣ ਲਈ
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਫ਼ੈਨੀਕੁਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਿਸਆਲਾ ਂਦੇ
ਲੰਘਣ ਤੀਕ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ। ਫ਼ੈਨੀਕੁਸ ਸ਼ਿਹਰ ਕਰੇਤ ਟਾਪੂ ਦਾ ਇੱਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਦੇ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ।
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13 ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਹਵਾ ਵਗਣ ਲੱਗੀ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀਆਂ
ਨੇ ਸੋਿਚਆ, “ਇਹੋ ਹਵਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ।”
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਉਤਾਹਂ ਚੁੱਿਕਆ। ਅਸੀਂ ਕਰੇਤ ਟਾਪੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ
ਆ ਗਏ। 14 ਪਰ ਤਦ “ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬ” ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹਨੇਰੀ ਟਾਪੂ ਤੇ
ਆਈ। 15 ਇਹ ਹਵਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ ਦੀ
ਉਲਟ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ।

16 ਅਸੀਂ ਕਲੌਦਾ ਨਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਫ਼ੇਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬੇੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਿਲਆ ਸੱਕੇ। 17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜੀਵਨ ਬੇੜੀ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਾਥ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਥੱਿਲਉਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਿਕਤੇ ਿਸਰੁਤੀ ਦੇ ਬਰੇਤੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਫ਼ਸ
ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਲ ਹੇਠਾ ਂਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ
ਰੋੜਨ ਿਦੱਤਾ।

18 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤੂਫ਼ਾਨ ਇਨੰਾ ਤੇਜ਼ ਵਗ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਈ ਵਸਤਾਂ
ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 19 ਇੱਕ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਬਾਬ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। 20 ਕਈ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਜਾ ਂਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਿਭਅੰਕਰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਿਜਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਆਸ ਗੁਆ ਿਦੱਤੀ।

21 ਆਦਮੀਆ ਂਨੇ ਕਈ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਤਦ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪੌਲੁਸ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਖਲ੍ਹੋ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, “ਹੇ ਪੁਰਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਜੌਿਕ ਕਰੇਤ ਤੋਂ ਨਾ
ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਕਹਾ ਮੰਿਨਆ
ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਉੱਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। 22 ਪਰ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 23 ਕੱਲ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸਦੀ
ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹਾ।ਂ 24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਿਕਹਾ,
‘ਪੌਲੁਸ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੈਸਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਖਾਿਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼
ਤੇ ਹਨ।’ 25 ਸੋ, ਹੇ ਪੁਰੱਖੋ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ। 26 ਪਰ ਅਸੀਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਿਕਸੇ ਟਾਪੂ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਵਾਗਂੇ।”

27 ਚੌਦ੍ਹਵੀਂ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਅਦਿਰਯਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਇੱਧਰ-
ਉੱਧਰ ਰੁੜ ਰਹੇ ਸਾ।ਂ ਤਾ ਂਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਲਾਹਾ ਂਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। 28 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਿਕ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਫ਼ੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਫ਼ੇਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਹੋਰ ਤਿਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਰੱਸਾ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ।
ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੱਬੇ ਫ਼ੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। 29 ਮਲਾਹਾ ਂਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ
ਚਾਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਿਨਕਲਣ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਮਲਾਹ ਤਾ ਂਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਸਨ। 30

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਡੌਂਗੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਬਾਕੀ
ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਿਕ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਿਸਓ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਲੰਗਰ
ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਤਾ ਂਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਣਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀਆ ਂਜਾਨਾਂ
ਨਹੀਂ ਬਚ ਸੱਕਦੀਆ।ਂ” 32 ਤਾ ਂਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਰਿਸਆ ਂਨੂੰ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਡੌਂਗੀ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣ ਿਦੱਤੀ।

33 ਿਦਨ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਣ
ਲਈ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਿਕਹਾ, “ਿਪੱਛਲੇ ਚੌਦਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਖਾਧਾ। 34 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਜਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਿਸਰ ਦਾ
ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ ਿਵੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” 35 ਇਹ ਕਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫ਼ੜਕੇ ਸਾਿਰਆ ਂਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਟਕੁੜਾ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 36 ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ
ਉਤਸਾਹ ਿਮਿਲਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 37 (ਅਸੀਂ

ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ 276 ਆਦਮੀ ਸਾ।ਂ) 38 ਅਸੀਂ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਧਾ ਅਤੇ
ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁਟਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਿਕਆ ਂਕੀਤਾ।

ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ

39 ਜਦੋਂ ਿਦਨ ਚਿੜ੍ਹਹ੍ਹਆ ਤਾ ਂਮਲਾਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਿਵਖਾਈ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਛਾਣੀ ਨਾ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਖਾੜੀ
ਵੇਖੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰ ਸੱਕਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਤੇ ਿਲਜਾਣ
ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 40 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਢ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾ ਂਨੂੰ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਸੇ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਪਤਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ  ਹੋਏ
ਸਨ। ਤਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਿਹੱਸਾ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਢੇ
ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। 41 ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਰੇਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ
ਅਗਲਾ ਿਹੱਸਾ ਰੇਤ ਿਵੱਚ ਖੁੱਭ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਿਹੱਲ ਨਾ ਸੱਿਕਆ। ਿਫ਼ਰ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆ ਂਵੱਡੀਆ ਂਲਿਹਰਾ ਂਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਟਕੁੜੇ-ਟਕੁੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

42 ਿਸਪਾਹੀਆ ਂਨੇ ਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਵੀ
ਤਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸੱਕੇ। 43 ਸੈਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਯੂਿਲਉਸ ਪੌਲੁਸ
ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ
ਿਦੱਤਾ। ਯੂਿਲਉਸ ਨੇ ਸਗੋਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਤੈਰ ਕੇ ਪਿਹਲਾ ਂਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਿਨਕਲਣ। 44 ਫ਼ੇਰ ਬਾਕੀਆ ਂਨੇ
ਲੱਕੜ ਦੇ ਫ਼ੱਿਟਆ ਂਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਕੁਿੜਆ ਂਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਨਾ ਿਕਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ
ਗਏ।

ਪੌਲੁਸ ਮਾਲਟਾ ਟਾਪੂ ਿਵੱਚ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਚ ਿਨਕਲੇ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਇਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਨਾ ਂਮਾਲਟਾ ਹੈ। 2 ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਾਡੇ

ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਬੜਾ ਵੱਧੀਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ
ਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 3 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਲਕੜੀਆਂ
ਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਕੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆ,ਂ ਤਾ ਂਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੱਕੜਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਹਰੀਲਾ ਸੱਪ ਿਨਿਕਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੱਿਢਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਚੰਬੜ ਿਗਆ। 4 ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ
ਤਾ ਂਆਖਣ ਲੱਗੇ, “ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਖੂਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਮਿਰਆ, ਪਰ ਦੈਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ।”

5 ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛਟਕ ਕੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 6 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੋਿਚਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ
ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ
ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਵਾਪਿਰਆ। ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆ ਂਸੋਚਾਂ
ਬਦਲ ਲਈਆ ਂਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ।”

7 ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ
ਪੁਬਿਲਯੁਸ ਨਾਮੀਂ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ
ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਦਆਮਈ ਿਵਹਾਰ
ਕੀਤਾ। 8 ਪੁਬਿਲਯੁਸ ਦਾ ਿਪਉ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਰੋੜਾ ਂਤੋਂ ਬੜਾ ਪੀੜਤ ਸੀ ਤੇ
ਮੰਜੇ ਤੇ ਿਪਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। 9 ਇਹ
ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਪੌਲੁਸ ਕੋਲ ਆਏ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ।

10 ਉਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾ ਂਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਸਿਤਕਾਰ ਸਾਨੂੰ
ਿਵਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ
ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ।

ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਨੂੰ ਿਗਆ

ਿਫ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਿਸਕੰਦਿਰਯਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਿਮਿਲਆ। ਿਸਆਲਾ ਂਿਵੱਚ
ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਟਾ ਟਾਪੂ ਤੇ ਰੁਿਕਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਵੱਲ ਦੋ ਜੋੜੇ
ਦੇਵਾ ਂਦਾ ਂਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। 12 ਅਸੀਂ ਸੈਰਾਕੁਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰੁਕੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨਾਂ
ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਰੁਕੇ ਤੇ ਿਫ਼ਰ ਚੱਲ ਪਏ। 13 ਿਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਰੇਿਗਯੁਨ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
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ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਹਵਾ ਵਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਗਲੇ
ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਪਿਤਯੁਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। 14 ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਪਹੁੰਚੇ। 15 ਜਦੋਂ
ਉੱਥੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਫ਼ੋਰੁਸ
ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਪੌਲੁਸ ਰੋਮ ਿਵੱਚ

16 ਿਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕਲੇ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਉਸਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।

17 ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ
ਭੇਿਜਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਏ ਤਾ ਂਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਯਹੂਦੀ
ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੀਆ ਂਰੀਤਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰੋਮੀਆ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ। 18 ਰੋਮੀਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜਹ ਨਾ ਲੱਭੀ
ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵਾ?ਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦੇਣਾ
ਚਾਿਹਆ। 19 ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਦੁਹਾਈ ਕੈਸਰ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਿਕ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਿਗਲਾ ਹੈ। 20 ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਿਮਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਜੰਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਆਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ”

21 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਿਚੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਆਏ,
ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਿਲਆਏ ਜਾ ਂਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਿਕਹਾ। 22 ਪਰ ਅਸੀਂ
ਤੈਥੋਂ ਤੇਰੀ ਿਨਹਚਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਜਗ਼੍ਹਾ
ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।”

23 ਤਾ ਂਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਸਭਾ ਲਈ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਿਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਮਲੇ।

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਆਥਣ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼, ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਲਖਤਾ ਂਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਕੇ
ਕੀਤੀ। 24 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆ ਂਆਖੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਈਆ ਂਨੇ ਨਹੀਂ। 25 ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ
ਯਹੂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਈ:
“ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਡਆ ਂਨੂੰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਠੀਕ
ਆਿਖਆ ਸੀ:

26 ‘ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਦੱਸੋ; ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਂਗੇ।
ਪਰ ਸਮਝੋਂਗੇ

ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ
ਪਰ ਜੋ ਵੇਿਖਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋਂਗੇ ਨਹੀਂ।

27 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ
ਇਹ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ
ਨਾਲ ਸੁਨਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗਾ ਂਨਾਲ ਸਮਝਣਗੇ।
ਇਝੰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ

ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ।’
ਯਸਾਯਾਹ 6:9-10

28 “ਹੇ ਯਹੂਦੀਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ।” 29

30 ਪੌਲੁਸ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉੱਥੇ ਿਰਹਾ। ਿਜਹੜੇ
ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦਾ। 31 ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼
ਿਦੱਤੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਨਡਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਂਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ।

ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 28:14 796 ਰਸੂਲਾ ਂਦੇ ਕਰਤੱਬ 28:31



1

ਰੋਮੀਆ ਂਨੂੰ

ਪੌਲੁਸ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਨਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੁਨਾਉਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ।
2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ

ਸੁਨਾਉਣ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਵਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਚਨ ਪਿਵੱਤਰ ਪੋਥੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆ ਂਤੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ
ਸੀ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

5 ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਂਲਈ ਮਿਹਮਾ ਿਲਆਵੇਗਾ। 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ।

7 ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਮੀਆ ਂਨੂੰ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਿਪਆਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਤਂੀ।

ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

8 ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾ ਂਲਈ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਹਾਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 9 ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ
ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੱਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਦਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵਾਨ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਆਤਮਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ 12 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਸਪਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ
ਭਾਵ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ।

13 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਕ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਾ ਂਉਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ
ਹੈ।

14 ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਦੀ, ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੂਨਾਨੀਆ,ਂ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਅਤੇ ਮੂਰਖ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। 15 ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਿਜਹੜੇ
ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹਾ।ਂ

16 ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਪਿਹਲਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 17 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਵੇਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ
ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਿਜਹੜਾ
ਮਨੁੱਖ ਿਨਹਚਾ ਨਿਮੱਤ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।”

ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

18 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਰੋਧ ਸਵਰਗੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ
ਗਲਤ ਕੰਮਾ ਂਅਤੇ ਪਾਪਾ ਂਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀਆ ਂਭੈੜੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਨੂੰ
ਲਕੋਂਦੇ ਹਨ। 19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ।

20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ।
ਉਹ ਉਸਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

21 ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਗਂ
ਨਹੀਂ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਸੋਚਾ ਂਿਵਅਰਥ ਹੋ ਗਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂਰਖ ਿਦਲ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸਨ।
22 ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਸਆਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣ
ਗਏ। 23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੇ
ਇਸਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ। ਜੋ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਿਦਖਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੰਛੀਆ,ਂ ਜਾਨਵਰਾ ਂਤੇ ਸੱਪਾਂ
ਵਰਗੀਆ ਂਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ।

24 ਲੋਕੀਂ ਪਾਪਾ ਂਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਣ
ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲਾ ਂਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾ ਂਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 25 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਹੋਈਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਿਜਸਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੀ ਉਸਤਿਤ ਸਦਾ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ।

26 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੇ ਮਰਦਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ
ਲਏ। 27 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਰਦਾ ਂਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਅਤੇ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕਾਮਾਤੁਰ ਹੋਕੇ ਕਾਮਅਗਨੀ ਿਵੱਚ ਮੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਇਝੰ ਮਰਦਾ ਂਨੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾ ਂਿਵੱਚ, ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਂਭੁਗਤਨੀ ਪਈ।

28 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਿਝਆ, ਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਨਕੰਮੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਲੋਕ
ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਿਜਹੜੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। 29

ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ,ਂ ਬਦੀ, ਸੁਆਰਥ, ਨਫ਼ਰਤ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕਤਲ,
ਲੜਾਈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਿਜਆ ਂਬਾਰੇ ਭੈੜੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਸੋਚਦੇ ਹਨ। 30 ਉਹ ਲੋਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾ ਂਫ਼ੈਲਾਉਂਦੇ ਗੱਪਾ ਂਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਬਾਰੇ ਿਨੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਢੀਠ, ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਕਰਨੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਿਨੱਤ ਨਵੇਂ
ਰਾਹਾ ਂਦੀ ਈਜਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਵੀ
ਨਹੀਂ। 31 ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਨਭਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਦਯਾ ਭਾਵਨਾ ਜਾ ਂਿਨਮਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 32 ਉਹ ਲੋਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਵਾਿਕਫ਼ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨੇਮ
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ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਰ
ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹੀ ਬਦਕਰਨੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਬਦਕਾਰੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ ਅਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹੀ

ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਿਜਆ ਂਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ
ਿਨਆ ਂਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦੇ
ਹੋ। 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। 3 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਮੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ
ਸੱਕੋਂਗੇ। 4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਦਆਲੂ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਦਯਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

5 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਸਖਤ ਿਦਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ
ਹੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੰਡ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਿਜਸ ਿਦਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਿਵਖਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ। ਉਸ ਿਦਨ
ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਿਨਆ ਂਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। 6 ਉਸ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਇੱਕ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਜਾ ਂਫ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ। 7 ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ, ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਨਰੰਤਰ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 8

ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ
ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ
ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋਧ ਿਵਖਾਵੇਗਾ। 9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰੇਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਪਿਹਲਾ ਂਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇਗਾ
ਿਜਹੜਾ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਯਹੂਦੀ
ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਮਾ, ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਿਬਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

12 ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ
ਿਬਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਪਾਪ ਕੀਤੇ
ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸੱਕਦਾ। ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ, ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।

14 ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਕੋਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹਨ। 15 ਉਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗਲਤ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਚਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਰਦੋਸ਼
ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।

16 ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀਆ ਂਗੁਪਤ ਗੱਲਾ ਂਦਾ
ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਿਨਆ ਂਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ

17 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ।
18 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ

ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। 19 ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ,
ਿਜਹੜੇ ਅੰਨ੍ਹੇ  ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ, ਿਜਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹਨ। 20

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰੱਖਾ ਂਨੂੰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਅਿਧਆਪਕ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਹਨ। 21 ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਸੱਖਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 22 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ
ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ
ਮੂਰਤੀਆ,ਂ ਨੂੰ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੰਦਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। 23 ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨੇਮ ਤੋੜਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੋ। 24 ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਿਗਆ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਣ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ।”

25 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਅਰਥ
ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅਸੁੰਨਤੀਆ ਂਵਾਗਂ ਸਮਝੇ ਜਾਵੋਂਗੇ।
26 ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ
ਿਜਉਣ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
27 ਤੁਸਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਕੋਲ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ।

28 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ
ਵਜੋਂ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸੁੰਨਤ ਸਰੀਰ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 29 ਪਰ ਸੱਚਾ
ਯਹੂਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਿਦਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ
ਸੁੰਨਤ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਤਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ।

ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਯਹੂਦੀਆ ਂਕੋਲ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧੇਰੇ ਹੈ! ਕੀ
ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? 2 ਹਾ।ਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾ ਂਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ;ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼

ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। 3 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਵਚਨ
ਤੁੜਵਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ? 4 ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਰਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ
ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ:
“ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾ ਂਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਸਾਿਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਵੋਂਗੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਆ ਂਦੇ ਸਮੇਂ ਿਜੱਤੋਂਗੇ।”

ਜ਼ਬੂਰ 51:4
5 ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਸੱਪਸ਼ਟ

ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾ ਂਕੀ ਅਸੀਂ ਆਖ
ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਿਨਆਹਂੀਣ ਹੈ? (ਲੋਕ
ਇਝੰ ਆਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।) 6 ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ
ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਿਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ?

7 ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਮਿਹਮਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚਾਨਣੇ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਿਕਉਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹਾ?ਂ” 8 ਇਹ ਅਿਜਹਾ
ਆਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, “ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਰੀਏ, ਤਾ ਂਜੋ ਚੰਿਗਆਈ ਆਵੇ।” ਕੁਝ ਲੋਕ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਕੇ ਿਨੰਦਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਜੋ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਜਿਰਮ ਹੈ

9 ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਕੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਦੂਿਜਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਾ?ਂ ਨਹੀਂ?
ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 10 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਕਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ:
“ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।

11 ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
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ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ।
12 ਸਭ ਲੋਕ ਭਟਕ ਗਏ ਹਨ,
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।”
ਜ਼ਬੂਰ 14:1-3

13 “ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਕਬਰ ਵਾਗਂ ਹਨ।
ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਜੀਭਾ ਂਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।”

ਜ਼ਬੂਰ 5:9
“ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੋਲ ਸਪਾ ਂਦੇ ਜ਼ਿਹਰ ਵਰਗੇ ਹਨ”

ਜ਼ਬੂਰ 140:3
14 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਿਫ਼ਟਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ।”

ਜ਼ਬੂਰ 10:7
15 “ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ;

16 ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
17 ਲੋਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।”

ਯਸਾਯਾਹ 59:7-8
18 “ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ।”

ਜ਼ਬੂਰ 36:1
19 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ

ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ, ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆ ਂਹੇਠ ਆ
ਜਾਵੇ। 20 ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਸਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਮੀ ਿਕਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

21 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਿਬਨਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ
ਢੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾ ਂਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਵੀ ਹੈ। 22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ
ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 23 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 24 ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ
ਉਸ ਿਨਸਤਾਰੇ ਕਾਰਣ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਤੋਂ ਹੈ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਹਨ। 25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਾਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਿਦੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਹ
ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਨਆਈਂ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆਈਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਿਦਯਾਲੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 26 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਿਕ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮੁਨਸਫ਼ ਵਾਗਂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਵਾਗਂ ਵੀ ਜੋ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

27 ਤਾ ਂਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਹ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਵੈ-ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ
ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ? 28 ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਨਾ ਿਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। 29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇਵਲ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਹੈ। 30 ਉਹ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ
ਬਣਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ
ਬਣਾਵੇਗਾ। 31 ਕੀ ਅਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ
ਹਾ?ਂ ਨਹੀਂ। ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ।

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ

ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ?
2 ਉਸ ਨੇ ਿਨਹਚਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਿਸੱਿਖਆ? ਜੇਕਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਪਣੇ
ਕੰਮਾ ਂਕਾਰਣ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ੇਖੀ ਦਾ

ਕਾਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਖੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸੱਿਕਆ। 3 ਪੋਥੀ ਆਖਦੀ
ਹੈ: “ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀ
ਿਨਹਚਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ।”

4 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ
ਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮਜਦੂਰੀ ਕਮਾਈ, ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 5 ਪਰ
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਦੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਿਫ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ। 6 ਦਾਊਦ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧੰਨ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ
ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਿਗਿਣਆ ਿਬਨਾ ਧਰਮੀ ਕਰਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

7 “ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਦੁਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆ ਂਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪਾਪ ਭੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

8 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸਦੇ
ਪਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਿਗਣੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਜ਼ਬੂਰ 32:1-2
9 ਕੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਿਸਰਫ਼ ਸੁੰਨਤੀਆ ਂਲਈ ਹੀ ਹੈ? ਜਾ ਂਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ। 10 ਪਰ ਇਹ ਕਦ ਵਾਪਿਰਆ? ਕੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਸੁੰਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕਬੂਿਲਆ ਜਾ ਂਉਸਦੀ
ਸੁੰਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। 11 ਉਸ ਨੇ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸੁੰਨਤ
ਕਰਾਈ ਿਕ ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਿਲਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਤਾ ਂਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾ ਂਵਜੋਂ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। 12 ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਵੀ ਿਪਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਸੁੰਨਤੀਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇੱਕਲੀ ਸੁੰਨਤ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਥਾਪਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹੀ ਿਨਹਚਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਸੁੰਨਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ

13 ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਲਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ
ਸਦਾਚਾਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਿਜਹੜੀ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 14

ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਸਤਾ,ਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਤਾ ਂਿਨਹਚਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਚਨ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। 15 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਸਰਫ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਿਲਆ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ
ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੀ?

16 ਇਸ ਕਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਿਨਹਚਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ
ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਵਚਨ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦਾਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਚਨ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦਾਤ ਹੈ
ਤਾ ਂਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਵਚਨ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੇਠ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ,
ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਵਾਗਂ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਵਾਸਤੇ ਿਪਤਾ ਹੈ। 17 ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ: “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ।” ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।

18 ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ
ਬਹੁਤੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਤੇਰੀਆ ਂਬਹੁਤ ਔਲਾਦਾ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ” 19 ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ
ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਸ ਲਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ
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ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਈ।
20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ
ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਬਲਵਾਨ ਹੋਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕੀਤੀ। 21 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ
ਨੇ ਿਦ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀ। 22 ਇਸ ਲਈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀ
ਿਨਹਚਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ।” 23 ਇਹ ਸ਼ਬਦ
(“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ”) ਿਸਰਫ਼ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ। 24

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ
ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਜਸਨੇ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੌਤ
ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ। 25 ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਖਾਿਤਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਿਵਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਿਨਆ ਂਅਨੁਸਾਰ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਕਾਰਣ ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ
ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੈ।
2 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਿਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ

ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਦ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਆਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਰੀਕ ਹਾ।ਂ 3 ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਿਕਉਂ ਖੁਸ਼ ਹਾ?ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਹਜ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। 4 ਇਹ
ਸਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਨੈਿਤਕ ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਿਰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 5 ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਦਾ ਿਛੜਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ।

6 ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਜਉਂ ਰਹੇ ਸਾ।ਂ 7 ਕੋਈ ਵੀ ਭਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਮਰਨ
ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਬੜਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਕੋਈ
ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਮਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। 8 ਪਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ
ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸਾ।ਂ ਇਝੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ
ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

9 ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਕਾਰਣ ਧਰਮੀ ਹੋਏ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ
ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਗਂੇ। 10 ਮੇਰੇ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ
ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸੀ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿਮੱਤਰ ਹਾ।ਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ
ਬਚਾਵੇਗਾ। 11 ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾ।ਂ ਿਯਸੂ ਿਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੋਸਤ
ਬਣਾਇਆ।

ਆਦਮ ਅਤੇ ਮਸੀਹ

12 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ
ਆਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੇ ਆਈ, ਿਕਉਂਿਕ ਸਭਨਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ।
13 ਪਾਪ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 14 ਪਰ ਆਦਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਵੀ ਸਭਨਾ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਆਈ। ਆਦਮ ਇਸ ਲਈ ਮਿਰਆ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਦਮ ਵਾਗਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆ।

ਆਦਮ ਉਸਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 15 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮੁਫ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪਾਪ ਕਾਰਣ ਮਰੇ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲੀ ਉਹ
ਉਸਤੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਦਾਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 16

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਪ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ
ਪਾਪ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਿਲਆਦਂੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਹੁਿਤਆ ਂਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 17 ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ
ਕਾਰਣ, ਉਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ
ਉਹ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹਨ,
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ
ਕਰਨਗੇ।

18 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਲਆਇਆ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 19 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਣਆਿਗਆਕਾਰੀ
ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਬਣੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ
ਆਿਗਆਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 20 ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਈ। ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਵਰਤਾਈ। 21 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਾਪ ਨੇ ਮੌਤ
ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ, ਹੁਣ ਿਕਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਕੇ ਰਾਜ
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਲਆਵੇਗੀ।

ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਪਰ ਮਸੀਹ ਲਈ ਿਜਉਣਾ

ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਕਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਪ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾ।ਂ ਤਾਂ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ ਜਾਰੀ ਿਕਵੇਂ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹਾ?ਂ 3 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ
ਗਏ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਪਿਤਸਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ
ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਅਸਾ ਂਿਲਆ ਸੀ। 4 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ ਸਾ ਂਅਤੇ
ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਸਾਝਂੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ ਤਾਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਜਵਾਲੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ
ਹੀ ਹੋਇਆ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ।

5 ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਸਾਝਂੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ
ਗਏ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਜੁੜਾਗਂੇ। 6 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਡੇ
ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਖਿਤਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਹੋਰ
ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋਈਏ। 7 ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ
ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।

8 ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮਰੇ, ਤਾ ਂਸਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਜੀਵਾਗਂੇ। 9 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਮੁਰਿਦਆ ਂਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸੱਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ
ਵੱਸ ਨਹੀਂ। 10 ਹਾ,ਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ
ਿਜਹੜੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਿਜਉਂ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਹੈ। 11 ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਸਮਝੋ।

12 ਪਰ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਉ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਦੀਆ ਂਦੁਸ਼ਟ ਇੱਛਾਵਾ ਂਲਈ ਇਸਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। 13 ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ, ਬਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਾ ਂਵਾਗਂ, ਪਾਪ ਨੂੰ
ਭੇਂਟ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੋ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ,
ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦਾ ਂਵਾਗਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰੋ। 14 ਪਾਪ ਤੁਹਾਡਾ
ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ।

ਿਨਆ ਂਦੇ ਸੇਵਕ

15 ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਸਗੋਂ ਿਕਰਪਾ ਹੇਠ ਹਾ?ਂ
ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 16 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦਾਸ
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫ਼ੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ

ਰੋਮੀਆ ਂਨੂੰ 4:20 800 ਰੋਮੀਆ ਂਨੂੰ 6:16



7

8

ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਪ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਿਲਆਉਂਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
17 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਵਾਗਂ ਿਜਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। 18 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। 19 ਇਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਜਣ ਲਈ
ਔਖੰ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਬਦੀ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ,
ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ, ਸਦਾਚਾਰੀ
ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਲਈ, ਅਰਿਪਤ ਕਰੋ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜੀਵੋਂਗੇ।

20 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸਦਾਚਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਾ ਰੱਖ ਸੱਿਕਆ। 21 ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਿਕ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਇਸਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਿਲਆਈਆ।ਂ
22 ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ। ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ। 23 ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ
ਦਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਿਵਆਹ ਦੀ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ

ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਜਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਕ ਿਜੰਨੇ ਿਦਨ ਮਨੁੱਖ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਨੇ
ਿਦਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੱਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ

ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੰਦਾ ਹਾ;ਂ ਇੱਕ ਿਵਆਹੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ
ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਿਵਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮਰ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 3 ਪਰ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਿਵ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ
ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉਹ ਬਦਕਾਰੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ
ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਿਵਆਹ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਤਾ ਂਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉਹ ਬਦਕਾਰੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

4 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲਈ
ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਿਜਹੜਾ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ
ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ 5 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉੱਤੇਿਜਤ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਦੀਆ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਿਲਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ
ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਿਸਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ। 6

ਪਿਹਲਾ ਂਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦੀਆ ਂਵਾਗਂ ਰੱਿਖਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ
ਮਰ ਗਏ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ,ਂ ਨਾ ਿਕ ਿਲਖੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਿਹੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਪਾਪ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਜੰਗ

7 ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਿਸੱਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹਨ? ਿਨਰਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ।
ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਇਹ ਨਾ ਿਕਹਾ ਹੁੰਦਾ “ਦੂਿਜਆ ਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ,” ਮੈਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ
ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। 8 ਪਰ ਪਾਪ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਵਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਗਲਤ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ
ਆਇਆ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਪਾਪ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। 9 ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ
ਪਾਪ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 10 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਪ ਕਾਰਣ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ

ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੌਤ
ਿਲਆਇਆ। 11 ਪਾਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ
ਦਾ ਢੰਗ ਲੱਭ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਤਮਕ ਮੌਤ
ਿਲਆਇਆ।

12 ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪਿਵਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪਿਵਤਰ, ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ
ਹੈ। 13 ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ
ਿਲਆਈ? ਿਨਰਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਿਲਆਉਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਸੱਕਾ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸੱਕਾ ਂਿਕ ਪਾਪ ਿਕੰਨਾ ਿਭਆਨਕ
ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਵੰਦ

14 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆਤਮਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ
ਲਈ ਿਵਿਕਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਹਾ।ਂ 15 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ
ਆਉਂਦੀ ਿਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ 16 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਸਿਹਮਤ ਹਾ ਂਿਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। 17 ਪਰ ਮੈਂ
ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਜੋ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਪਾਪ ਹੈ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 18 ਹਾ,ਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ
ਰਿਹੰਦਾ। ਮੈਂ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 19 ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਪਰ ਮੈਂ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। 20 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ
ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਜੋ ਇਹ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

21 ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਤਾ ਂਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੀ ਹੈ। 22 ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੱਰਦਾ ਹਾ।ਂ 23 ਪਰ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਨਯਮ ਵੇਖਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਉਹ
ਦੂਜਾ ਿਨਯਮ ਪਾਪ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 24 ਮੈਂ
ਿਕੰਨਾ ਅਭਾਗਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ
ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ। 25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਆਪਣੇ
ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾ।ਂ

ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ

ਤਾ ਂਹੁਣ, ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਨਆਂ
ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਮੈਂ ਭਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ। ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਨੇਮ

ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪ
ਅਤੇ ਮੌਤ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। 3 ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਵਾਂ
ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾ
ਕਰ ਸੱਕੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ ਭੇਿਜਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਢ਼ਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਿਨੰਦਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ
ਜੀਵਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ
ਅਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸੱਕੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਆਤਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾ ਂਨਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।

5 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਸਰਫ਼
ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਹੀ
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਇਸ ਲਈ
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤਾ ਂਨਤੀਜਾ
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ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ
ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ। 7 ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਸੱਚ ਹੈ? ਿਕਉਂਿਕ ਜੇਕਰ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇੱਕ ਨਹੀਂ। 8 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ
ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।

9 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਤਮਾ
ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਨਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ
ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਾਪ
ਕਾਰਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਮ੍ਰਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾ ਂਆਤਮਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 11

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਤੋਂ ਉੱਠਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਚੋਂ ਉੱਠਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ
ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।

12 ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਸ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾ ਂਅਨੁਸਾਰ
ਿਜਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 13 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਜੀਵੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੋਂਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ
ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੋਂਗੇ, ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ
ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ।

14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਔਲਾਦ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। 15 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ
ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਿਨਡਰਤਾ ਨਾਲ,
ਆਖਦੇ ਹਾ,ਂ “ਅੱਬਾ, ਿਪਆਰੇ ਿਪਤਾ।” 16 ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਡੇ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬੱਚੇ ਹਾ।ਂ 17 ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾ ਂਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਹ ਬਖਿਸ਼ਸ਼
ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਗਂੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਾਵਾਗਂੇ। ਪਰ ਪਿਹਲਾ ਂਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ
ਸਿਹਣੇ ਪਏ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਿਹਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਸਾਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਮਿਹਮਾ ਿਮਲੇਗੀ

18 ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਕਸ਼ਟਮਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਜੋ
ਮਿਹਮਾ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 19 ਪੂਰੀ ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ
ਉਤਸੁਕਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਸਾਰੀ ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਦਿਲਆ ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਨ
ਿਵਅਰਥ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ
ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਿਜਸਨੇ ਇਸਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ। 21 ਉੱਥੇ ਆਸ ਸੀ ਿਕ ਪੂਰੀ
ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਵਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਪਵੇਗੀ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ।

22 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਰੀ ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ, ਇਸ ਪਲ ਤੱਕ ਵੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ
ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਗਂ ਹੌਂਕੇ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। 23 ਿਸਰਫ਼ ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਹੀ
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਂਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਚਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ
ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਂਕੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾ ਂਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ
ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 24 ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ
ਆਸ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਆਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਆਸ ਿਕਉਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।
25 ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਜੋ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਜਤਾ ਨਾਲ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

26 ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਤਮਾ ਸਾਡੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ ਜਾ ਂਸਾਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਹੌਂਿਕਆ ਂਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਿਬਆਨ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ।

27 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ
ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

28 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਡੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। 29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ,
ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਵਾਗਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾ ਂਜੋ ਮਸੀਹ
ਬਹੁਤੇ ਭੈਣਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। 30 ਤਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਵਉਂਿਤਆ
ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸੱਿਦਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ,
ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਵੀ
ਿਦੱਤੀ।

ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ

31 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਿਫ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 32 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ
ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਝੱਲਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ। 33

ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਖੁਦ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਭਲਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੌਣ ਲਾ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਮੀ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 34 ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ। ਿਸਰਫ਼
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 35 ਕੀ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਸ਼ਟ
ਸਾਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਜਾ ਂਦੰਡ ਸਾਨੂੰ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ? ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਅੰਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾ ਂਕੀ ਅਿਜਹੀਆ ਂਤੰਗੀਆ ਂਸਾਨੂੰ
ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ? ਨਹੀਂ! ਕੀ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ। 36 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ;
“ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਥੱਲੇ ਹਾ।ਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭੇਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ।”

ਜ਼ਬੂਰ 44:22
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ਿਜੱਤ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 38 ਹਾ,ਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਵੀ
ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਨਾ
ਜੀਵਨ, ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਗੱਲਾ ਂਨਾ
ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਕਤਾ,ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ। ਨਾ ਉਚਾਈਆ,ਂ ਜਾ ਂਡੂੰਘਾਈਆ ਂਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ
ਸੱਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ

ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਉੱਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵੱਚਾਰ
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ। 2 ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ

ਯਹੂਦੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਦਰਦ ਹੈ। 3 ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ
ਭੈਣਾ ਂਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਾਿਪਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ
ਕਿਟਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ। 4 ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਾਰ ਵੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਅਤੇ
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ਮੰਦਰ ਉਪਾਸਨਾ ਿਦੱਤੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਦੱਤੇ। 5 ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆ ਂਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਦੁਿਨਆਵੀ ਪਿਰਵਾਰ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ
ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਮੀਨ।

6 ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
7 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਲਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਕਹਾ: “ਿਸਰਫ਼ ਇਸਹਾਕ ਹੀ ਤੇਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਨੇਮਕ ਹੋਵੇਗਾ।” 8 ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਉਲਾਦਾ ਂਪਰੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ
ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਦੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਜਹੜਾ
ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੀ: “ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।”

10 ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ। ਿਰੱਬਕਾਹ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਪੁੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੁੱਤਰਾ ਂਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਿਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਡੇਰਾ
ਇਸਹਾਕ ਹੈ। 11 ਪਰ ਦੋ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਿਰੱਬਕਾਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ।” ਇਹ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ
ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਭਲਾ ਜਾ ਂਬੁਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਾਲਕ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਿਵਉਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ
ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਲਕਾ ਂਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਏਸਾਉ ਨਾਲ ਈਰਖਾ
ਕੀਤੀ।”

14 ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾ ਂਕੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼
ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਝੰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦੇ। 15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਮਹਰ ਿਦਖਾਵਾਗਂਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਿਮਹਰ ਿਵਖਾਉਣੀ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਤਰਸ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ ਿਜਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰਸ
ਿਵਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ” 16 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ ਿਵਖਾਵੇਗਾ। 17

ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਬਣਾਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਸ਼ਾ ਸੱਕਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾ ਂਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ।” 18 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਤੇ ਿਮਹਰ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸਤੇ ਉਹ ਿਮਹਰ ਿਵਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਠੋਰ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਕਠੋਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

19 ਿਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ: “ਜੇਕਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ
ਹਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਯੰਿਤ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ
ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਿਕਉਂ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ?” 20 ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਇਨਸਾਨਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬਿਹਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣ੍ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸੱਕਦਾ, “ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਝੰ
ਿਕਉਂ ਬਣਾਇਆ?” 21 ਇੱਕ ਘੁਿਮਆਰ ਿਜਹੜਾ ਗਮਲੇ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ
ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਿਭੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਮਲੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਮ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

22 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਿਵਖਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ ਸੱਕਣ। ਪਰੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਬਰ
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਹਾਿਰਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਤਬਾਹੀ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸਹਾਿਰਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਮਿਹਮਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਾ ਸੱਕੇ।
ਉਹ ਇਹ ਮਿਹਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੀ ਿਮਹਰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰਾ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। 25 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ:
“ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ,

ਮੈਂ ਆਖਾਗਂਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਮੈਂ ਆਖਾਗਂਾ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਹੋਸ਼ੇਆ 2:23
26 “ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਗ਼੍ਹਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ
‘ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ’
ਉਸੇ ਥਾਵੇਂ, ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣਗੇ।”

ਹੋਸ਼ੇਆ 1:10
27 ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਖੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ:
“ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

ਹੋਣ,
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।

28 ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਨਆਂ
ਕਰੇਗਾ।”

ਯਸਾਯਾਹ 10:22-23
29 ਿਜਵੇਂ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਿਕਹਾ ਹੈ:
“ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਇਆ।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ,
ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਵੀ ਸਦੂਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਦਂੇ
ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਿਜਹੇ ਬਣ ਜਾਦਂੇ।”

ਯਸਾਯਾਹ 1:9
30 ਤਾ ਂਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ; ਗੈਰ

ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ
ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣੇ। 31 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਬੂਿਲਆ, ਪਰ ਉਹ
ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। 32 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਪੱਥਰਾ ਂਤੇ ਅੜਕੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। 33 ਪੋਥੀਆਂ
ਇਸ ਪੱਥਰ ਬਾਰੇ ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ;
“ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਠੋਕਰ

ਖੁਆਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਯਸਾਯਾਹ 8:14; 28:16
ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸੱਕਣ। 2 ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਬਾਰੇ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ

ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? 3 ਉਹ
ਅਨਜਾਣ ਸਨ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ
ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। 4 ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ
ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

5 ਮੂਸਾ ਨੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
“ਿਕਸੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆਖਦੀ ਹੈ।”

6 ਪਰ ਪੋਥੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਖਦੀ ਹੈ: “ਆਪਣੇ ਿਚੱਤ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ, ‘ਕੌਣ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ?’” (ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ,
“ਕੌਣ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਿਲਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ?”) 7 “ਅਤੇ
ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਆਖੋ, ‘ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ’” (ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ; “ਕੌਣ
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠਾ ਂਮੌਤ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।”)

8 ਇਸ ਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ, ਪੋਥੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ
ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਹਨ।” ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਨਹਚਾ
ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾ।ਂ 9 ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ
ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, “ਿਯਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ” ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ

ਰੋਮੀਆ ਂਨੂੰ 9:5 803 ਰੋਮੀਆ ਂਨੂੰ 10:9
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ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਤੋਂ ਉੱਠਾਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂਤੂੰ
ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। 10 ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਨਾਲ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੂੰਹਾ ਂਨਾਲ
ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾ।ਂ

11 ਹਾ,ਂ ਪੋਥੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖੇਗਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।” 12 ਪੋਥੀ ਦਾ ਉਹ ਪੈਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ” ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਿਵੱਚ ਭੇਦ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਥਾਹ
ਅਸੀਸਾ ਂਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 13 ਪੋਥੀਆਂ
ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ, “ਹਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

14 ਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 15 ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾ ਂਉਹ
ਪਰਚਾਰ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨ? ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ: “ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਚਰਨ,
ਿਜਹੜੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਸੁੰਦਰ ਹਨ।”

16 ਪਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਯਸਾਯਾਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, “ਪ੍ਰਭੂ, ਿਕੰਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਸੁਿਣਆ?” 17 ਇਸ ਲਈ ਿਨਹਚਾ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ।

18 ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾ,ਂ “ਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ?” ਹਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਸੁਣੀ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
“ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅਵਾਜ਼ਾ ਂਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਈਆਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬੋਲ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚੇ।”

ਜ਼ਬੂਰ 19:4
19 ਮੈਂ ਿਫ਼ਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾ,ਂ “ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸੱਕੇ?” ਹਾ,ਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਮਿਝਆ, ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਈਰਖਾਲੂ ਬਣਾਵਾਗਂਾ ਜੋ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ

ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਿਬਵਸਥਾ 32:21

20 ਿਫ਼ਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਿਨਡਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ:
“ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਿਲਆ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਿਲਆ।

ਸਗੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਿਲਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਮੈਂ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ।”
ਯਸਾਯਾਹ 65:1

21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਸਾਯਾਹ ਤੋਂ ਅਖਵਾਈ ਪਰ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤੰਜਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਾ ਂਜੋ ਅਣ-
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਯਸਾਯਾਹ 65:2

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਲਈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾ,ਂ “ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ?” ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਾ।ਂ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਹਾ।ਂ 2

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ
ਪਿਹਲਾ ਂਚੁਿਣਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਬਾਰੇ ਪੋਥੀਆ ਂਕੀ ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ। ਪੋਥੀਆ ਂਏਲੀਯਾਹ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਦੀਆ ਂਹਨ। 3 ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ “ਪ੍ਰਭੂ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ
ਜਾਨੋਂ  ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਤੇਰੀਆ ਂਜਗਵੇਦੀਆ ਂਢਾਹ ਸੁੱਟੀਆ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕਲਾ
ਨਬੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।” 4

ਪਰ ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਬਲਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ

ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ
ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਬਆਲ-ਜ਼ਬੂਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ।”

5 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਕਾਰਣ ਚੁਣੇ ਗਏ। 6 ਜੇਕਰ ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ
ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਾਰਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੰਮਾ ਂਕਾਰਣ ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਹਨ, ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

7 ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ
ਬਣ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਢੀਠ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ
ਬਣ ਗਏ। 8 ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗਿਹਰਾ ਸੌਣ ਿਦੱਤਾ।”

ਯਸਾਯਾਹ 29:10
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੌਣ ਿਦੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਬੰਦ ਕਰ

ਿਦੱਤੀਆ ਂਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖ ਸੱਕਣ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸੁਣ ਨਾ ਸੱਕਣ।

ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।”
ਿਬਵਸਥਾ 29:4

9 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਝਾਸਂਾ ਬਣ ਜਾਣ ਿਦਉ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੰਦੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਣ ਿਦਉ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਡੱਗਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ

ਿਦਉ।
10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਧੁੰਦਲੀਆ ਂਹੋ ਜਾਣ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖ ਸੱਕਣ
ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਰਿਹਣ।”

ਜ਼ਬੂਰ 69:22-23
11 ਤਾ ਂਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾ;ਂ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਿਡੱਗੇ, ਕੀ ਉਸ ਿਗਰਾਵਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ

ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਹੋਰਾ ਂਕੌਮਾ ਂਲਈ ਮੁਕਤੀ
ਿਲਆਦਂੀ। ਇਹ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਈਰਖਾਲੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ। 12

ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਗਲਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਲਈ ਅਸੀਸਾ ਂਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ। ਜੋ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਗੁਆਇਆ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਮਹਾਨ ਅਸੀਸਾ ਂਿਲਆਇਆ।
ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਹੋਣ ਤਾ ਂਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਅਸੀਸਾ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ

13 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜੋ ਿਕ ਹੋਰਾ ਂਕੌਮਾ ਂਤੋਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ
ਕੌਮਾ ਂਲਈ ਰਸੂਲ ਹਾ,ਂ ਸੋ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਿਜੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਗਂਾ। 14 ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਈਰਖਾਲੂ ਬਣਾ
ਸੱਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ
ਸੱਕਾਗਂਾ। 15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਲਆ। ਜਦੋਂ ਇਝੰ
ਹੋਇਆ, ਤਾ ਂਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਾਈਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਿਮੱਤਰ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਂਲਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਲਆਵੇਗਾ। 16

ਜੇਕਰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਗਰਾਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਸਾਰੀ
ਰੋਟੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰੱਖਤ ਦੀਆ ਂਜੜ੍ਹਾ ਂਪਿਵੱਤਰ ਹਨ, ਤਾ ਂਇਸ
ਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

17 ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀਆ ਂਕੁਝ ਟਿਹਣੀਆ ਂਤੋੜ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹੋਣ, ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਨੂੰ
ਪਿਹਲੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ, ਜੋ ਜੰਗਲੀ
ਟਿਹਣੀਆ ਂਵਾਗਂ ਹੋ, ਹੁਣ ਪਿਹਲੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ। 18 ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਟੁੱਟੀਆ ਂਹੋਈਆਂ
ਟਿਹਣੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੋ ਟਿਹਣੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੜ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 19 ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਂਗੇ, “ਟਿਹਣੀਆ ਂਇਸ ਲਈ ਤੋੜੀਆਂ
ਗਈਆ ਂਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਿਪਉਂਦ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਾ।ਂ” 20 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਾਰਣ ਤੋਿੜਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ। ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੇ ਲਈ,
ਤੂੰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਅਪਣੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਣ ਠਿਹਿਰਆ ਹੈਂ। ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰ ਸਗੋਂ
ਡਰ ਕੇ ਰਿਹ। 21 ਿਕਉਂਿਕ ਜੇਕਰ ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਟਿਹਣੀਆ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਬਖਿਸ਼ਆ, ਤਾ ਂਜੇਕਰ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗਾ। ਤਾ ਂਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ।

ਰੋਮੀਆ ਂਨੂੰ 10:10 804 ਰੋਮੀਆ ਂਨੂੰ 11:21
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22 ਤਾ ਂਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੰਨਾ ਿਦਆਲੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਸਖਤ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋ ਹਟ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਦਆਲੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸਦੀ ਿਮਹਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ
ਰਹੇਂ। ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਤੂੰ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ। 23 ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ,
ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਣ, ਤਾ ਂਵਾਪਸ ਰੁੱਖ ਦੀ
ਿਪਉਂਦ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਿਪਉਂਦ
ਲਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ। 24 ਜੰਗਲੀ ਟਿਹਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ
ਟਿਹਣੀ ਨਾਲ ਿਪਉਂਦ ਲਾਉਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਟਿਹਣੀਆ ਂਵਾਗਂ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਵੱਢੀਆ ਂਗਈਆਂ
ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਧੀਆ ਂਜੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਿਪਉਂਦ ਲਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹੋ।
ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਉੱਗੀਆ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਿਪਉਂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਆ ਂਜਾ
ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ।

25 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਨੂੰ
ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ; ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਕਠੋਰ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। 26 ਇਝੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ,
ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ:
“ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ।
ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਬੁਿਰਆਈਆ ਂਬਾਹਰ ਕੱਢ

ਸੁੱਟੇਗਾ।
27 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਬਣਾਵਾਗਂਾ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਕੱਢ ਦੇਵਾਗਂਾ।”

ਯਸਾਯਾਹ 59:20-21; 27:9
28 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ। ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਇਿਦਆ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪਉ ਦਾਿਦਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। 29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦਾਤਾਂ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 30 ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਆਿਗਆ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 31 ਅਤੇ ਹੁਣ, ਯਹੂਦੀ ਆਿਗਆ
ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਮਹਰ
ਦਰਸਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ
ਿਮਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਣ। 32 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਦਰਸਾ ਸੱਕੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ

33 ਹਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਦਾਤਾ ਂਿਕੰਨੀਆ ਂਮਹਾਨ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਬੁਧਤਾ ਅਤੇ
ਿਗਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਿਨਆ ਂਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਢੰਗ ਸਮਝ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 34

ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ,
“ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?
ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਬਣੇ?”

ਯਸਾਯਾਹ 40:13
35 “ਿਕਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ?
ਿਜਹ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਅਯੂਬ 41:11
36 ਹਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਥਾਂ

ਿਟਕਾਣੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਹਮਾ।
ਆਮੀਨ।

ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ

ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਉਂਦੀ ਬਲੀ ਬਣਕੇ ਭੇਂਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਭੇਂਟ

ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਦਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਤਮਕ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ। 2 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਰਗਾ ਨਾ
ਬਣਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਂਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤਾ ਂਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸੱਕੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਬੂਲ ਸੱਕੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਣ ਯੋਗ
ਹੋਵੋਂਗੇ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਅਤੇ ਿਕਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸਹੀ ਹਨ।

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਿਕ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਵੇਂ
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੋ। ਇਹ ਿਨਆ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੋ
ਿਜਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 4 ਸਾਡੇ ਸਭਨਾ ਂਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹਨ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 5 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਅੰਗ ਹਾ ਂਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ।

6 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਗਾਤਾ ਂਨਾਲ ਿਨਵਾਜੇ ਗਏ ਹਾ ਂਹਰੇਕ ਸੁਗਾਤ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 7 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ
ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 8 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ
ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਿਜਆ ਂਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਵਰਤਣ ਿਦਉ।
ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾ
ਨਾਲ ਦੇਣ ਿਦਉ। ਜੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਕੜੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਿਦਉ। ਜੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਕੋਲ ਦਇਆ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਿਦਉ।

9 ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਰ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬਦੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਿਸਰਫ਼ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਹੀ ਕਰੋ। 10 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਵਾਗਂ ਭੈਣਾ ਂਭਰਾਵਂਾ ਂਿਜੰਨਾ
ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਜੰਨਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਨ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਦੇਵੋ। 11 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ, ਿਜੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ
ਆਲਸ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਸਾਿਹਤ ਹੋਕੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ
ਲੀਨ ਰਹੋ। 12 ਆਸ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਵਕਤ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। 13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਾਝਂੀਆ ਂਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੇਖੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਿਨਉਂਤਾ ਿਦਉ।

14 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹੀ ਆਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ
ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਾ ਿਦਉ। 15 ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਝਂੀ ਕਰੋ।
16 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਵੱਚ ਰਹੋ। ਘਮੰਡੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਨਾ ਲਾਓ।

17 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਓ ਜੋ ਸਭ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। 18

ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸੱਕੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ, ਕਰੋ। 19 ਮੇਰੇ
ਿਮੱਤਰੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ
ਦੇਵੋ ਸਗੋਂ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ
ਦੰਿਡਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਹੈ; “ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ ਂਜੋ ਦੰਿਡਤ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਗਂਾ।” 20 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
“ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੁੱਖਾ ਹੈ,
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ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ।
ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਿਪਆਸਾ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇ।

ਇਝੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਾਵੇਗਾ।”
ਕਹਾਉਤਾ ਂ25:21-22

21 ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਪਰ ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਕੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਓ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ, ਉੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ

ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2 ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਹਾਕਮਾ ਂਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਹਾਕਮਾ ਂਤੋਂ
ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮਾ ਂਤੋਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਸ਼ਾਸਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਉਸਤਿਤ ਕਰੇਗਾ।

4 ਹਾਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰੇਮਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਗਲਤ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਦੰਡ
ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ, ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਗਲਤ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। 5

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਿਗਆ ਦਾ ਅਵੱਸ਼ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਦੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ।

6 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਸੂਲ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। 7 ਸਭਨਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ
ਿਦਉ ਿਜਸਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਿਦਉ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਿਹਸੂਲ ਿਦਉ ਿਜਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰ ਿਦਉ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ।

ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆਖਦੀ ਹੈ

8 ਿਕਸੇ ਦੇ ਕਰਜਾਈ ਨਾ ਰਹੋ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ
ਕਰਜਾਈ ਹੋਵੋ। ਿਜਹੜਾ ਦੂਿਜਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਹੈ। 9 ਭਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਿਕਉਂ ਆਖਦਾ ਹਾ?ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ, “ਬਦਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ
ਦੂਿਜਆ ਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ।” ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਜਾਹਰ ਹਨ; “ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ
ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।” 10 ਿਪਆਰ ਦੂਿਜਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ
ਮਾਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਗਂ ਹੈ।

11 ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਹਾ,ਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ
ਜਾਗਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮਾ ਂਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। 12 ਰਾਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਨ
ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 13 ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ
ਅਨੈਿਤਕ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦਾਅਵਤਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨਾਲ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ
ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਵਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 14 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਇੱਛਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪੂਰਨ ਕਰੋਂਗੇ।

ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਨਾ ਕਰੋ

ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ
ਦੇ ਅਲੱਗ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਬਾਰੇ ਬਿਹਸ ਕਰੋ। 2 ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ

ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਚਾਹੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼
ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਹੀ ਖਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 3 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਤਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਖਾਦਂਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਖਾਦਂਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀ ਸੋਚਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਦਂਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਿਲਆ ਹੈ। 4 ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾ ਂਸਹੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 5 ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਿਦਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਨਹਚੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6

ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ
ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਭਾਤਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਦਂਾ ਹੈ
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ
ਮਨੁੱਖ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7 ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਰਣ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਹਾ।ਂ 8 ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ
ਿਜਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਮਰੀਏ। ਜੀਿਵਤ ਜਾਂ
ਮੁਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਾ।ਂ 9 ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ
ਉੱਠਾਇਆ ਿਗਆ। ਤਾ ਂਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆ ਂਅਤੇ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਦੋਹਾ ਂਦਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਸੱਕੇ।

10 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਿਕਉਂ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਜਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆ ਂਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਗਂੇ
ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਿਨਆ ਂਹੋਵੇਗਾ। 11 ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹ
ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ:
“ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਨਵੇਗਾ,
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਖੇਗਾ;

ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।”

ਯਾਸਾਯਾਹ 45:23
12 ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ
ਹੈ।

ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਉ

13 ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਿਨਆ ਂਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਭੈਣਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ
ਰੋਕੇ। 14 ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਖਾਣ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਵਸਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ।

15 ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰਣ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਭਾਵ ਤੂੰ
ਅਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਕੇ
ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨੂੰ
ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਿਦੱਤੀ। 16 ਿਜਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ,
ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦੂਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਾ ਿਦਉ। 17

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਮਹੱਤਵ ਯੋਗ ਹਨ। ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ, ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ।
18 ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਿਜਆ ਂਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਬੂਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
19 ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਲਆਉਣ। 20 ਭੋਜਨ
ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਿਦਉ। ਸਭ ਭੋਜਨ
ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਭੋਜਨ ਦੂਜੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ। 21 ਇਸਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਸ
ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਜਾ ਂਮੈਅ ਨਾ ਪੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾ ਂਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਜਾ ਂਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ।

22 ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਗੁਪਤ
ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ,
ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ, ਸਹੀ ਸੋਚਕੇ ਕਰਦਾ। 23 ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਏ ਿਬਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਫ਼ਰ
ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਿਨਆਿਂ◌ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਿਬਨਾ ਿਨਸ਼ਚੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਪਾਪ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਹਨ, ਕਮਜ਼ੋਰਾ ਂਦੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਦੂਰ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ

ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਿਜਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਨਹਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਿਵਆ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਉਸ
ਬਾਰੇ ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ, “ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਡੱਗੀ ਹੈ।”

4 ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉਣ ਖਾਤਰ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ ਿਲਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸ
ਰੱਖ ਸੱਕੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜੋ ਪੋਥੀਆਂ
ਸਾਨੂੰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 5 ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ
ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ
ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋਂਗੇ। 7 ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਕਾਿਰਆ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। 8 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਯਸੂ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦਾ ਸੇਵਕ
ਬਿਣਆ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਹ
ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ
ਿਪਉਵਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। 9 ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ
ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਿਮਹਰ ਲਈ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਸੱਕਣ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
“ਇਸ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਯਸ਼ ਗਾਵਾਗਂਾ।”

ਜ਼ਬੂਰ 18:49
10 ਪੋਥੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਹੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਮੱਲਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਿਬਵਸਥਾ 32:43

11 ਪੋਥੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ;
ਅਤੇ ਸਭ ਕੌਮੋਂ, ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।”

ਜ਼ਬੂਰ 117:1
12 ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਕੋਈ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠੇਗਾ
ਅਤੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਸ ਰੱਖਣਗੇ।”

ਯਸਾਯਾਹ 11:10
13 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਿਕ ਆਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ

ਆਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਤਾ ਂਜੋ

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਸ ਭਰਪੂਰ ਹੋਕੇ ਬਾਹਰ
ਡੁੱਲ੍ਹੇ।

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ

14 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਿਗਆਈ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਿਸੱਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। 15 ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾ,ਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ ਸੀ। 16

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੈਰ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਖਾਿਤਰ ਇੱਕ ਭੇਂਟ ਬਨਣ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੁਆਰਾ ਕਬੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਂਟ
ਹੋਵੇਗੀ।

17 ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤੇ
ਮਾਨ ਹੈ। 18 ਮੇਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਾ,ਂ ਪਰ
ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਂਸਲਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖੀਆ।ਂ
19 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾ ਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਜੂਬੇ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਲੁਿਰਕੁਨ
ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਆ ਂਤੀਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 20 ਮੈਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਉਨ੍ਹੀਂ ਥਾਵੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ
ਿਜੱਥੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਿਣਆ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਿਜਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। 21 ਪਰ ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ,
“ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ;
ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ।”

ਯਸਾਯਾਹ 52:15

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਰੋਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

22 ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਿਕਆ ਿਗਆ
ਸੀ।

23 ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਤੋਂ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾ।ਂ 24 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ
ਨੂੰ ਜਾਵਾਗਂਾ। ਹਾ,ਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ ਜਾਦਂਾ ਹੋਿਜਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਗਂਾ। ਤਦ ਉਸ
ਫ਼ੇਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਦਦਗਾਰ ਿਸੱਧ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

25 ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ 26 ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਂਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਿਜਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਕੁਝ ਪੈਸਾ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 27 ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਹੁੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਵੀ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀਆ ਂਆਤਮਕ ਅਸੀਸਾ ਂਿਵੱਚ ਸਾਝਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੀ ਭੌਿਤਕ ਵਸਤਾ ਂਨਾਲ,
ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 28 ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ
ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਹੋ ਲਵਾ ਂਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਜੋ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਿਸਰੇ ਚਾੜ੍ਹਕੇ, ਮੈਂ
ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ ਵੱਲ ਆਵਾਗਂਾ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਹਸਪਾਿਨਯਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਗਂਾ ਮੈਂ
ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਾਗਂਾ। 29 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਮਸੀਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਬਖਿਸ਼ਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗਂਾ।

30 ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮਹਨਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਰੋ। 31 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ
ਿਕ ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆ ਂਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ
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ਮੈਂ ਮਦਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ
ਸੱਕੇ। 32 ਿਫ਼ਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚਾਿਹਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਗਂਾ। 33 ਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀਆ ਂਅੰਤਮ ਗੱਲਾਂ

ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਫ਼ੀਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਕੰਖਿਰਯਾ
ਦੇ ਿਗਰਜੇ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਸਹਾਇਕਾ ਹੈ। 2 ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾ ਂਤੇ ਕਬੂਲੋ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ

ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਥੋਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ
ਵੀ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

3 ਪਿਰਸੱਕਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਾਥੀ
ਕਾਮੇ ਹਨ। 4 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਿਗਰਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ੁਕਰ
ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਿਗਰਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ।
5 ਅਤੇ ਉਸ ਿਗਰਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਨਾਲ
ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰ ਇਯੈਨੇਤੁਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਆਖਣਾ। ਅਿਸਯਾ ਿਵੱਚ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ।
6 ਮਿਰਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਆਖਣਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸਖਤ
ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ।
7 ਅੰਦਰੁਿਨਕੁਸ ਅਤੇ ਯੂਿਨਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਆਖਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਕਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਸਨ।
8 ਅੰਪਿਲਯਾਤੁਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇਣੀਆ ਂਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ
ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਿਮੱਤਰ ਹੈ। 9 ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਾਮੇ ਉਰਬਾਨੁਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਿਪਆਰੇ ਸਤਾਖੁਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇਣੀਆ।ਂ
10 ਅੱਿਪਲੇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇਣੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਿਰਸਤਯੂਲੁਸ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਮਨੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਾਜ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਣਾ।
11 ਮੇਰੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੇਰੋਿਦਯੋਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਰਿਕਸੁੱਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ, ਮੇਰੀਆ ਂਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇਣੀਆ।ਂ
12 ਤਰੂਫ਼ੇਨਾ ਅਤੇ ਤਰੁਫ਼ੋਸਾ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇਣੀਆ,ਂ ਜੋ
ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਬੜੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।
ਮੇਰੀ ਿਪਆਰੀ ਸਹੇਲੀ ਪਰਸੀਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇਣੀਆ।ਂ ਉਸ ਨੇ
ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਬੜੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
13 ਰੂਫ਼ਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇਣੀਆ ਂਜੋ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਖਾਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈ।

14 ਅੰਸੁਕਿਰਤੁਸ, ਫ਼ਲੇਗੁਨ, ਹਰਮੇਸ, ਪਤੁਰਬਾਸ ਅਤੇ ਿਹਰਮਾਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਂਨੂੰ, ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇਣੀਆ।ਂ
15 ਿਫ਼ਲੁਲੁਗੁੱਸ਼ ਯੂਲੀਆ ਅਤੇ ਨੇਿਰਯੁਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਲੰੁਪਾਸ ਨੂੰ,
ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਂਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇਣੀਆ।ਂ
16 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮਲੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਚੁੰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਿਦਉ।
ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਗਰਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਿਦੰਦੇ ਹਨ।
17 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਚਕੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ

ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡਾ ਂਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ
ਿਵਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਸੱਚੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਤੁਸੀਂ ਿਸੱਖੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। 18 ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਭਰਮੀ ਗੱਲਾ ਂਅਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ
ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। 19 ਤੁਹਾਡੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਜਸ
ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਿਨਹਚੀਆ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾ।ਂ
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਬਦੀ ਬਾਰੇ ਭੋਲੇ ਵੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ

20 ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
21 ਸਾਡਾ ਸਿਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆ ਂਲੂਿਕਯੁਸ, ਯੋਨ ਅਤੇ ਸੋਿਸਪਤਰੁਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

22 ਮੈਂ ਤਰਿਤਯੁਸ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ
ਿਲਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀਆ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ

23 ਗਾਯੁਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 24

25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ
ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 26 ਪਰ ਉਹ ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਨਬੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਲਖਤਾ ਂਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖ ਸੱਕਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। 27

ਿਗਆਨਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀਵੀ ਮਿਹਮਾ। ਆਮੀਨ।
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ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਨੂੰ

ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਚੁਿਣਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੋਸਥਨੇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ

2 ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ ਸੱਿਦਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ਼੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ
ਲੋਕਾ ਂਸਮੇਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ।

3 ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਿਯਸੂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸੁਭਾਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬਚਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਿਦ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। 7 ਇਸੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ
ਉਡੀਕਵਾਨ ਹੋ। 8 ਿਯਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਤੀਕ ਿਦ੍ਰੜਤਾ ਨਾਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਿਦਨ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਝਂੀਵਾਲ ਹੋਕੇ ਿਜਉਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।

ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ

10 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾ ਂਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਬਟਵਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

11 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਏ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੱਿਸਆ
ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਝਗੜ੍ਹੇ ਹਨ। 12 ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਦਾ
ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾ;ਂ” ਦੂਸਰਾ
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਅਪੁੱਲੋਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾ;ਂ” ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਪਤਰਸ
ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾ;ਂ” ਅਤੇ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਚੇਲਾ ਹਾ।ਂ” 13 ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ।
ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਟੰਿਗਆ ਿਗਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, 14 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ, ਕਿਰਸਪੁਸ ਅਤੇ ਗਾਯੁਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 15 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਂਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। 16 (ਮੈਂ ਸਤਫ਼ਨਾਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ।) 17 ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਿਨਆਵੀ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫ਼ੈਲਾਉਣ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ
ਵਰਿਤਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਗੁਆ ਲਵੇਗੀ।

ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੂਝ

18 ਸਲੀਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਮੂਰੱਖਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਗੁਆਚ ਗਏ
ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਹੈ। 19 ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਅਕਲਮੰਦਾ ਂਦੀ ਅਕਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਸੂਝਵਾਨਾ ਂਦੀ ਸੂਝ ਿਨਕਾਰਥਕ ਬਣਾ ਂਿਦਆਗਂਾ।”

ਯਸਾਯਾਹ 29:14
20 ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਅਕਲਮੰਦ ਲੋਕ? ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਿਵਦਵਾਨ? ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਇਸ

ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੀ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਮੂਰੱਖਤਾ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਦੁਨੀਆਂ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ
ਵਾਿਲਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੂਰੱਖਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

22 ਯਹੂਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਿਸਆਣਪ
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 23 ਪਰ ਿਜਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਉਹ
ਇਹ ਹੈ; ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀਣ ਹੋ ਿਗਆ। ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਇਹ ਬੜੀ
ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਮੂਰੱਖਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 24 ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਜਾ ਂਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਲਈ, ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ। 25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਮੂਰੱਖਤਾ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ ਿਸਆਣਪਤਾ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧੇਰੇ ਿਸਆਣੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਂਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ।

26 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੁਨੀਆਂ
ਸੂਝ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 27 ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰੱਖਤਾ
ਭਰਪੂਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਨਤਾਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। 28 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਉਹ ਬੇਕਾਰ
ਹਨ। ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੁਿਣਆ। 29 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ। 30 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਿਮਲੀ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾ।ਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ।ਂ 31 ਇਸ
ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਪੋਥੀਆ ਂਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, “ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਿਭਮਾਨੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਅਿਭਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼

ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾ ਂਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ
ਤਾ ਂਚੰਗੇ ਵਕਤਾ ਂਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਨ

ਸੂਝ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਮੈਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਿਮ੍ਰਤੂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ
ਹਰ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਗਂਾ। 3 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਾ,ਂ ਮੈਂ ਿਨਰਬਲ ਸਾਂ
ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ 4 ਮੇਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
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ਪ੍ਰੇਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਝ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ
ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਿਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਝ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਸਆਣਪ

6 ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੌਢ਼ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸਆਣਪ ਵੀ ਿਸੱਖਾਉਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਪਰ
ਉਹ ਿਸਆਣਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੇ ਹਾਕਮਾ ਂਦੀ ਿਸਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਹਾਕਮਾ ਂਦੀ ਿਸਆਣਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ
ਹੈ। 7 ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਿਸਆਣਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਇਹ
ਿਸਆਣਪ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਲਕੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਿਸਆਣਪ ਸਾਡੀ
ਮਿਹਮਾ ਂਲਈ ਿਵਉਂਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। 8 ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਹਾਕਮਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ
ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਟਕਾਉਣਾ। 9 ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ;
“ਿਕਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ,
ਿਕਸੇ ਕੰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ,

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ

ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਯਸਾਯਾਹ 64:4

10 ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਈਆ ਂਹਨ।
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ। 11

ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ। ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਿਸਰਫ਼ ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚਾਰਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
12 ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ
ਆਤਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਇਸ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਸੀਸਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸੱਕੀਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਿਬਨ ਕੀਮਤ ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ।

13 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ ਿਸਆਣਪ ਵੱਲੋਂ ਿਸੱਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਆਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਲਈ ਆਤਮਕ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
14 ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੱਕਦਾ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਗੱਲਾ ਂਮੂਰੱਖਮਈ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਸਮਝ
ਸੱਕਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝੀਆ ਂਜਾ
ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ। 15 ਪਰੰਤੂ ਆਤਮਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ
ਿਨਆ◌ਂੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਗਆ
ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੱਖ ਸੱਕਦੇ।

16 “ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?
ਕੌਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”

ਯਸਾਯਾਹ 40:13
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਨ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਪਿਹਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਿਨਆਵੀ ਲੋਕਾਂ

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵਾ ਂ– ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਨਆਣੇ ਹੋਵੋ।
2 ਿਜਹੜੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਠੋਸ ਆਹਾਰ
ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਉਂ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਖਾਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। 3 ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ
ਆਤਮਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਝਗੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ
ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਿਨਆਵੀ ਲੋਕਾ ਂਵਰਗਾ

ਹੀ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 4 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਖਦਾ, “ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾ”ਂ
ਦੂਜਾ ਆਖਦਾ, “ਮੈਂ ਅਪੁੱਲੋਸ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾ”ਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਦੁਿਨਆਵੀ ਲੋਕਾ ਂਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

5 ਕੀ ਅਪੁੱਲੋਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪੌਲੁਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਓਹੀ ਕਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ
ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਸੀ। 6 ਮੈਂ ਬੀਜ਼ ਬੀਿਜਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੁੱਲੋਸ ਨੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਸੰਿਜਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ
ਉਗਾਇਆ। 7 ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਜਹੜਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਿਸੰਜਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। 8 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸੰਜਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾ ਂਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 9 ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਝਂੇ ਕਾਮੇ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਖੇਤ ਵਾਗਂ ਹੋ ਿਜਸਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਿਜਸਦਾ ਮਾਿਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 10 ਮਾਹਰ
ਿਨਰਮਾਤਾ ਵਾਗਂ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਤ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ
ਲੋਕ ਇਸ ਬੁਿਨਆਦ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਵੱਧਾਨੀ ਵਰਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 11 ਬੁਿਨਆਦ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਰੱਖੀ
ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਰ ਬੁਿਨਆਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ। ਿਜਹੜੀ
ਬੁਿਨਆਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। 12 ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ
ਬੁਿਨਆਦ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ, ਚਾਦਂੀ, ਹੀਰੇ ਲੱਕੜੀ, ਘਾਹਫ਼ੂਸ ਜਾ ਂਿਤਨਕੇ ਲਾਕੇ ਉਸਾਰੀ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 13 ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਿਖਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਨਆ ਂਦਾ ਿਦਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ
ਿਦਨ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰੱਖ
ਕਰੇਗੀ। 14 ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਿਨਆਦ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ
ਖਲੋਤੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਹਾਿਸਲ ਕਰੇਗਾ। 15 ਜੇ
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਲਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ
ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ।

16 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। 17 ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ।

18 ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਉ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਸਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ
ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਿਸਆਣਾ ਬਣ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ। 19 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਿਸਆਣਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਮੂਰੱਖਤਾ
ਹੈ। ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, “ਉਹ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀਆ ਂਵਾਲੇ ਅਮਲਾ ਂਤੋਂ ਫ਼ੜਦਾ ਹੈ।” 20 ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ, ਇਹ ਵੀ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਸਆਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਾਰ ਿਨਕਾਰਥਕ ਹਨ।” 21 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਨੁੱਖਾ ਂਬਾਰੇ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੀਆ ਂਹਨ।
22 ਪੌਲੁਸ, ਅਪੁੱਲੋਸ ਅਤੇ ਪਤਰਸ, ਦੁਨੀਆ,ਂ ਜੀਵਨ, ਮੌਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ
ਭਿਵੱਖ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੀਆ ਂਹਨ। 23 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ।

ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ

ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੀਆ ਂਗੁਪਤ ਸੱਚਾਈਆ ਂਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਉਸ

ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ, ਸਾਿਬਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। 3 ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਿਫ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ
ਮੇਰਾ ਿਨਆ ਂਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਚਹਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾ ਂਆਪਣੇ-
ਆਪ ਦੀ ਪਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 4 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ
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ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਸੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਮੇਰੀ ਪਰੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5 ਇਸੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ
ਪਰੱਖ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੁਕੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ।
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਮਨੋਰੱਥਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਉਸਤਿਤ ਦੇਵੇਗਾ।

6 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਅਪੁੱਲੋਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ
ਿਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਿਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸੱਕੋਂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਿਸੱਖੇ: “ਕੇਵਲ ਪੋਥੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰੋ।” ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਅਿਭਮਾਨ
ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। 7 ਕੌਣ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਸ਼ੇਖੀ ਿਕਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

8 ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ
ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਂ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ
ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਸਾ।ਂ 9 ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਰਸੂਲਾਂ
ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਵਰਗੇ
ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਦੁਨੀਆ,ਂ ਦੂਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਹਨ। 10 ਅਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਲਈ ਮੂਰਖ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਬੜੇ ਿਸਆਣੇ
ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋ। ਲੋਕੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਾਣ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। 11 ਇਸ ਘੜੀ ਤੱਕ ਵੀ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਵੀ
ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 12 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਲੋਕੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਰਸੀਸਾ ਂਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦਇਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾ।ਂ ਲੋਕੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਜਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ 13 ਲੋਕੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਲੋਕੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਗਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

14 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ
ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਵਾਗਂ ਸਮਝਕੇ, ਿਚਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ
ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 15 ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਦਸ ਹਜਾਰ ਗੁਰੂ ਹੋ
ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਰਾਹੀ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਬਣ ਿਗਆ। 16 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਿਜਹੇ ਬਣੋ। 17 ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਤਮੋਿਥਉਸ
ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ ਿਕ ਿਕਸ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਿਜਸ
ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾ ਂਦੀਆ ਂਸਮੂਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

18 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਿਭਮਾਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ
ਅਿਭਮਾਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਗਂਾ। 19 ਪਰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਵਾਗਂਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ
ਆਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਗਂਾ ਇਹ ਅਿਭਮਾਨੀ ਕੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਕੀ ਕਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 20 ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਰਾਜ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 21 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ: ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾ ਂਜਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾ?ਂ

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਿਤਕ ਸਮੱਿਸਆ

ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜਨਸੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।
ਅਿਜਹਾ ਿਜਨਸੀ ਗੁਨਾਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ। ਲੋਕੀਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ

ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ
ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਿਜਸਨੇ ਅਿਜਹਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 3 ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ
ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੱਖ ਿਲਆ ਹੈ

ਿਜਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਿਨਰਨਾ ਬੁਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। 4 ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗ਼੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ।
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 5 ਤਾ ਂਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਉ ਤਾਂ
ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਪੀ ਆਪਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ। ਫ਼ੇਰ ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਦਨ ਉਸ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਸੁਿਣਆ ਹੈ,
“ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਤੌਣ ਉਫ਼ਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।” 7 ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਮੀਰ
ਲਾ ਿਦਉ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਆਟੇ ਦੀ ਤੌਣ ਬਣ ਸੱਕੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਮੀਰ
ਰਿਹਤ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋ। ਹਾ,ਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। 8 ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਸਾਹ ਦਾ
ਭੋਜਨ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਖਮੀਰ
ਚਿੜ੍ਹਹ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਮੀਰ ਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਹੈ। ਪਰ
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਖਮੀਰ ਰਿਹਤ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਇਹ ਚੰਿਗਆਈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਹੈ।

9 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸੰਗ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਹੜੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। 10 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਨੈਿਤਕ ਹਨ, ਜੋ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਦੁਨੀਆ ਂਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਿਜਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਹੈ:
ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਆਖਦਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਿਜਨਸੀ
ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਂਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੈ, ਜਾ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਦਾ, ਜਾ ਂਦੂਿਜਆ ਂਨੂੰ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬੋਲਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਜਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਰੱਖ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਪਰੱਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਪੋਥੀਆਂ
ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ, “ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਉ।”

ਮਸੀਹੀਆ ਂਦੇ ਆਪਸੀ ਮਸਿਲਆ ਂਦੀ ਪਰੱਖ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕਿਚਹਰੀ ਦੇ ਜੱਜਾ ਂਕੋਲ ਿਕਉਂ ਜਾਦਂੇ ਹੋ? ਉਹ ਲੋਕ ਧਰਮੀ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਪਣੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਦੇ

ਿਨਰਨੇ ਲਈ ਿਕਉਂ ਜਾਦਂੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ
ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਵਾਦਾ ਂਦਾ ਿਨਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ
ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੋਂਗੇ,
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਿਨਗੂਣੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂਗੇ। 3

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਤਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਵੀ ਕਰਾਗਂੇ। ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆ ਂਿਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਿਦਨ ਦੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਦੀ ਪਰੱਖ ਵੀ ਕਰ
ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ 4 ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆ ਂਿਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਿਦਨ
ਦੀਆ ਂਉਹ ਘਟਨਾਵਾ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਮਸਿਲਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਿਕਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਿਜਹੜੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੰਿਦਆ ਂਦਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਕੋਈ
ਅਰਥ ਨਹੀਂ। 5 ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
ਅਵੱਸ਼ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਸਆਣਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾ ਂਦੇ ਮਸਿਲਆ ਂਨੂੰ ਪਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। 6 ਪਰ ਹੁਣ
ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਿਚਹਰੀ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਿਨਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜੋ
ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

7 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਜਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹ ਇਹੀ ਿਸੱਧ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਿਦਉ। ਉਹ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ
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ਪਾਸੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਵੋ। 8 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਖੁੱਦ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਤ ਭਰਾਵਾ ਂਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

9 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ: ਉਹ, ਜੋ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ, ਜੋ ਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ, ਿਜਹੜੇ
ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਹੋਰਨਾ ਂਆਦਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਜਨਸੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਉਹ ਿਜਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਆਦਮੀਆ ਂਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ, ਜੋ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਨ, ਉਹ, ਜੋ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਲੋਕ, ਿਜਹੜੇ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 11 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ
ਅਿਜਹੇ ਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਕਰੋ

12 “ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੈ।” ਪਰ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ
ਹਨ। “ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੈ।” ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਕਮ
ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ। 13 “ਭੋਜਨ ਿਮਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਹਦਾ
ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ” ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੋਹਾ ਂਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ
ਿਜਨਸੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ
ਹੈ। 14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਦਂਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਿਜਵਾਲੇਗਾ। 15 ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਖੁਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਅੰਗਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 16 ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ “ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬਣ
ਜਾਣਗੇ” ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ
ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਿਮੱਕ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
17 ਪਰ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

18 ਇਸ ਲਈ ਿਜਨਸੀ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਨਸੀ ਗੁਨਾਹ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। 19

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। 20

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਕੇ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰੋ।

ਿਵਆਹ ਸੰਬੰਧੀ

ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਨੂੰ ਿਲਖੀਆਂ
ਗਈਆ ਂਸਨ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ
ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰੇ। 2 ਪਰ ਉੱਥੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ
ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ
ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 4 ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਖਿਤਆਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਜਦਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਇਖਿਤਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਖਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦਿਕ
ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇਖਿਤਆਰ ਹੈ। 5 ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ
ਅਰਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਅਰਿਪਤ ਕਰ
ਸੱਕੋ, ਫ਼ੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਉ। ਫ਼ੇਰ ਸੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਣ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ। 6 ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਿਦਆ।ਂ

ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸਭ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਿਜਹੇ ਹੋਣ। ਪਰ
ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ।

8 ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਕੁਆਰੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਲਈ ਵੀ; ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਗਂ ਇੱਕਲੇ ਰਿਹਣ। 9

ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਿਦਉ। ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੜਨ ਨਾਲੋਂ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ
ਲੈਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

10 ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਵਆਹੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 11

ਪਰ ਜੋ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਵਾਿਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।

12 ਹੋਰਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾ ਂਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ
ਹਾ,ਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ। ਈਸਾਈ ਅਿਜਹੀ ਪਤਨੀ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 13 ਅਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਪਤੀ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ
ਰਿਹਣ ਦਾ ਇਛੁਕ ਹੈ, ਤਾ ਂਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 14

ਇੱਕ ਪਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜੋ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ
ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ।

15 ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਜਾ ਂਪਤਨੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਆਦਮੀ ਜਾ ਂਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਉ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ
ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਾ ਂਭੈਣ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ। 16 ਪਤਨੀਉ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਤੀਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਪਤੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ
ਬਚਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਭਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਵਾਪਰੇਗਾ।

ਉਵੇਂ ਜੀਓ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ

17 ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਉਣ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 18 ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾ ਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ
ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਲਾਵੇ ਸਮੇਂ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ। 19 ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਕਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ
ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। 20

ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ
ਿਮਿਲਆ ਹੈ। 21 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤਾ ਂਇਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਸੁਤੰਤਰ ਰਹੋ। 22

ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ
ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ, ਿਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। 23

ਤੁਸਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ
ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ। 24 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਨਵੀਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਿਜਸ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਜੀਵੋ।

ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

25 ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਿਲਖਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਸੀ।

ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਨੂੰ 6:8 812 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਨੂੰ 7:25



8

9

26 ਇਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਭਿਰਆ ਸਮਾ ਂਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚਾਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। 27 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਪਤਨੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 28 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ
ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਣਿਵਆਹੀ ਕੁੜੀ ਿਵਆਹ
ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੋ।

29 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ
ਬਿਚਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਦਆ ਂਿਵਆਹੇ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪਤਨੀਆਂ
ਨਾ ਹੋਣ। 30 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਖਰੀਦਦੇ
ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
31 ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਿਨਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ
ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹੁਣ
ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

32 ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਚੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ
ਅਣਿਵਆਿਹਆ ਿਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਰੁੱਿਝਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ
ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 33 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਆਿਹਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁਿਨਆਵੀ ਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਰੁੱਿਝਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਿਗਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 34 ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ
ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ
ਅਣਿਵਆਹੀ ਔਰਤ ਜਾ ਂਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਿਹੰਦੀ
ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸੰਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਰਪਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੁਿਨਆਵੀ ਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਰੁਝੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 35

ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਣ ਆਪਾ,
ਹੋਰਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕਰ ਿਦਉ।

36 ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਿਰਹਾ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਸਦੀ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਿਵਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਲੰਘ
ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੋਚ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। 37 ਪਰ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਹ ਦੀ ਕੋਈ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ
ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ
ਿਵਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 38 ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ
ਉਹੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਦਾ ਿਵਆਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

39 ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਪਤੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਪਤਨੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਰਦ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ
ਿਵਆਹ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 40 ਜੋ ਉਹ ਔਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ
ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਤਾ ਂਉਹ ਵੱਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ।

ਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ

ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਿਲਖਾਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ
ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ “ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਿਗਆਨ ਹੈ।” ਿਗਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ

ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਧੇਰੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੋ।
2 ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

4 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ ਭੇਟ ਮਾਸ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਹਾ:ਂ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮੂਰਤੀਆ ਂਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ
ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। 5 ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਿਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੇਵਤੇ ਕਹਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਲੋਕੀ ਕਈ ਅਿਜਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ “ਦੇਵਤੇ” ਜਾਂ
“ਪ੍ਰਭੂ” ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 6 ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਹ
ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ
ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸਭ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ

7 ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ
ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਮਾਸ
ਖਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੀ ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 8

ਪਰ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਕੇ,
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ ਜਾ ਂਖਾਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

9 ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। 10 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਮੂਰਤੀਆ ਂਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਖ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 11 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਗਆਨ ਸਦਕਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਇਸ ਭਰਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ
ਹੋਇਆ ਸੀ। 12 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਤੋਂ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਨਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫ਼ੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 13 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਭੋਜਨ
ਖਾਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਿਵੱਚ ਡੇਗਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ
ਖਾਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਤਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ
ਨੂੰ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਡੱਗਣ ਦੇਵਾਗਂਾ।

ਹਕ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ

ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ
ਕਾਰਜ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਹੋ। 2 ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨਾ ਮੰਨਣ।

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਅਵਸ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਹਾ।ਂ

3 ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 4 ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦਾ
ਇਖਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? 5 ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ ਿਕ ਬਾਕੀ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਕੇਫ਼ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? 6 ਕੀ ਮੈਂ ਅਤੇ
ਬਰਨਬਾਸ ਹੀ ਇੱਕਲੇ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਜਉਣ ਲਈ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 7 ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ
ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਅੰਗੂਰ ਨਾ ਖਾਵੇ ਿਜਹੜਾ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦਾ ਬਾਗ ਖੁਦ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਥੋੜਾ ਿਜੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

8 ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਨੇਮ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਇਹੋ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਦਾ ਹੈ। 9 ਹਾ,ਂ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਦਾਿਣਆ ਂਦੀ ਗਹਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ  ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ।” ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਸੀ ਤਾ ਂਕੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾ
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ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। 10 ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਹਾ,ਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੱਲ
ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਗਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ
ਦੇ ਇਵਜ਼ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 11 ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਤਮਕ ਬੀਜ਼ ਬੀਿਜਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੌਿਤਕ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ
ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲੈਣ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਇਖਿਤਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਇਖਿਤਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀਸਾਰੀਆਂ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਂਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ
ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੀਏ। 13 ਅਵਸ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 14 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਇਵੇਂ
ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

15 ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਅਿਧਕਾਰਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ
ਵਸਤਾ ਂਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਲਖਣ ਦਾ
ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਗੁਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ
ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਗਂਾ। 16 ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਪਰ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕਰਨਾ ਤਾ ਂਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਿਨਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਾ ਂਤਾ ਂਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਜੇ ਮੈਂ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਇਨਾਮਾ ਂਦਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਂਅਵਸ਼ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫ਼ਰਜ਼ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 18 ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ
ਕੀ ਇਨਾਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਨਾਮ ਇਹ ਹੈ: ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੇਟ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੈਂ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਦਲੇ ਮੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ।

19 ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਾ।ਂ 20 ਯਹੂਦੀਆ ਂਵਾਸਤੇ ਮੈਂ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਿਜਹਾ ਬਣ ਿਗਆ ਸਾ।ਂ ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਰਗਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ
ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸੱਕਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਜਹੜੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਉਹੋ ਿਜਹਾ
ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹਾ ਂਜੋ ਨੇਮ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾ।ਂ 22

ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਿਗਆ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸੱਕਾਂ
ਿਜਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ
ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਾ।ਂ
23 ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀਆ ਂਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ
ਸੱਕਾ।ਂ

24 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਦੌੜ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਦੌੜਾਕ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ
ਦੌੜਾਕ ਇਨਾਮ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 25 ਖੇਡਾ ਂਿਵੱਚ
ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸਖਤ ਿਸਖਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਉਹ
ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਤਾਜ ਿਜੱਤ ਸੱਕਣ। ਇਹ ਤਾਜ ਿਸਰਫ਼ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਹੀ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਜ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਾਗਂ ਦੌੜਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਾਕੂ ਦੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਲੜਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। 27 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਜ਼ਮ
ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਂ ਖੁਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾ।ਂ

ਯਹੂਦੀਆ ਂਵਾਗਂ ਨਾ ਬਣੋ

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਸਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੇ। 2

ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬੱਦਲਾ ਂਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ। 3 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ। 4 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭਨਾ ਂਨੇ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਆਤਮਕ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਸ ਆਤਮਕ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ। ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਮਸੀਹ ਸੀ। 5 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆ ਂਉੱਤੇ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰੇਿਗਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।

6 ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਵਾਪਰੀਆ ਂਸਾਡੇ ਲਈ ਿਮਸਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਮਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਬੁਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ
ਤਮੰਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। 7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ,
ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆ ਂਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, “ਲੋਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਨੱਚਣ ਲਈ ਉੱਠੇ।” 8 ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਿਜਨਸੀ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਗੁਨਾਹਾ ਂਕਾਰਣ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ 23,000 ਮਾਰੇ ਗਏ। 9 ਸਾਨੂੰ
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਪਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਪਰੱਿਖਆ। 10 ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆ ਂਨੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤੇ
ਗਏ।

11 ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆ ਂਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਤਹਾਸ ਦੇ
ਅੰਿਤਮ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 12 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਿਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। 13 ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਕਸਾਹਟਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ
ਉਕਸਾਹਟਾ ਂਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਕਸਾਏ ਜਾਵੋਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਕਸਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚ
ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਜਾਵੋਂਗੇ।

14 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
15 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ
ਹੋ; ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਉਸਦਾ ਖੁਦ ਿਨਰਨਾ ਕਰੋ। 16 ਅਸੀਸਾ ਂਦਾ ਉਹ ਿਪਆਲਾ
ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾ;ਂ ਕੀ ਇਹ
ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ
ਤੋੜਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਖਾਦਂੇ ਹਾ,ਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀਵਾਨ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਉਂਦੀ? 17 ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾ,ਂ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦੇ
ਹਾ।ਂ

18 ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਬਲੀ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਦਂੇ ਹਨ,
ਕੀ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂੀਵਾਨ ਨਾ ਬਣਦੇ? 19 ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਮਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੂਰਤੀਆ ਂਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। 20 ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਬਿਲਕ ਭੂਤਾ ਂਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾ ਂਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੋਂ। 21 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਤੇ, ਭੂਤਾ ਂਦੇ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸੱਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ
ਭੂਤਾ ਂਦੇ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ। 22 ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਈਰਖਾਲੂ
ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹਾ?ਂ ਨਹੀਂ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

23 “ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।” ਹਾ,ਂ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ। “ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।” ਹਾ ਂਪਰ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਲਵਾਨ ਹੋਣ
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ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆ।ਂ 24 ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੂੰ
ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਿਰਆ ਂਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।

25 ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਿਵਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਉ। ਇਸ ਮਾਸ ਨੂੰ
ਗਲਤ ਿਸਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਉੱਠਾਓ। 26 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ, “ਿਕਉਂਿਕ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ।”

27 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਉਤਾ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ
ਨਾ ਉੱਠਾਓ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। 28 ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ, “ਇਹ ਭੋਜਨ ਮੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ” ਤਾ ਂਉਸ
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਿਕਉਂਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
29 ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ
ਦੂਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਗਂਾ। ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਿਨਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। 30 ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਖਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ
ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

31 ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਦਂੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੌਰਵ ਲਈ ਕਰੋ। 32 ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ
ਲੋਕਾ,ਂ ਯਹੂਦੀਆ,ਂ ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਜਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ
ਹੋਵੇ। 33 ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬਚਾ ਹੋ
ਸੱਕੇ।

ਮੇਰੀ ਿਮਸਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਉੱਪਰ
ਚੱਲਦਾ ਹਾ।ਂ

ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠਾ ਂਿਜਉਣਾ

2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਕਰਦੇ ਹੋਂ। ਿਜਹੜੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
ਨਾਲ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਸਮਝ ਲਵੋ; ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਰਦ ਹੈ। ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

4 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ ਿਸਰ ਢੱਕਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾ ਂਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਪਰ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾ ਂਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ
ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ
ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਸਰ ਮੁੱਨੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੀ, ਇਹ
ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ
ਕਟਾਉਣੇ ਜਾ ਂਿਸਰ ਮੁਨਾਉਣਾ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

7 ਪਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਹੈ।
8 ਪਰ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ, ਸਗੋਂ, ਇਹ ਔਰਤ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਆਈ। 9 ਇਹ ਵੀ ਿਕ,
ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਲਈ
ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 10 ਇਸੇ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ
ਿਕਸੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠਾ ਂਹੈ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਇਹ ਦੂਤਾ ਂਦੀ ਖਾਿਤਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

11 ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ, ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ
ਔਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 12 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਤੋਂ
ਆਈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 13 ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰੋ; ਕੀ ਔਰਤ ਲਈ
ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਿਬਨ ਿਸਰ ਢੱਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ? 14 ਕੁਦਰਤ

ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਸੱਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ
ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 15 ਪਰ ਲੰਮੇ ਬਾਲ ਹੋਣਾ ਔਰਤ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਬਾਲ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਢੱਕ
ਸੱਕੇ। 16 ਕੁਝ ਲੋਕ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੀਆ ਂਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ

17 ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਉਸਤਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲੋਂ
ਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀਆ ਂਹਨ। 18 ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਵਾਗਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਬਟਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 19 ਆਪਣੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਬਟਵਾਰੇ ਹੋਣ ਿਦਉ ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਹੜੇ ਸੱਚੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਹਨ।

20 ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਤ
ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂੇ। 21 ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ
ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ ਜਦੋਂ ਿਕ ਦੂਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇਨੰਾ ਿਮਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 22 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦੇ
ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾ?ਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

23 ਿਜਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ
ਹਨ। ਿਜਸ ਰਾਤ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, 24 ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 25 ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,
ਿਯਸੂ ਨੇ ਦਾਖਰਸ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਦਾਖਰਸ ਨਵੇਂ
ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਓ,
ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ।” 26 ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਦਂੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ
ਿਪਆਲਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਿਮ੍ਰਤੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ।

27 ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਿਪਆਲੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। 28 ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਉਹ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਪੀਵੇ।
29 ਜੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰੱਿਖਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ
ਿਬਮਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 31 ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੱਿਖਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੱਖੇਗਾ।
32 ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਿਨਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸੱਕੀਏ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਨਾ ਿਨੰਦੇ ਜਾਈਏ।

33 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ
ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। 34 ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੁੱਖਾ
ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਂਗੇ,
ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਵੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆ ਂਨਹੀਂ
ਿਲਆਵੋਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਮਾਮਿਲਆ ਂਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤਾਂ
ਦੇਵਾਗਂਾ।
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ਹੁਣ, ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਸੁਗਾਤਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਵੋ। 2 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਦਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਹੀਣ

ਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵੱਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਿਖੱਚੇ ਗਏ ਸੀ। 3 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦਾ ਿਕ “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇ।”
ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦਾ,
“ਿਯਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ।”

4 ਆਤਮਕ ਸੁਗਾਤਾ ਂਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਉਸੇ ਆਤਮਾ
ਵੱਲੋਂ ਹਨ। 5 ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। 6 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹਨ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7 ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 8

ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਿਸਆਣਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। 9 ਉਹੀ
ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। 10 ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ,
ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗੰਮ
ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੇਕ ਅਤੇ ਬਦ ਰੂਹਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਭੰਨ-
ਿਭੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
11 ਉਹੀ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇਹ ਿਨਰਨਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ

12 ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹਨ। ਹਾ,ਂ
ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ। 13 ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਹਨ
ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਨਾਨੀ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਹਨ; ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ
ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।

14 ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 15 ਇੱਕ ਪੈਰ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ “ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ।” ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਆਖਣ
ਨਾਲ, ਪੈਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। 16 ਇੱਕ ਕੰਨ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ” ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ
ਆਖਣ ਨਾਲ, ਕੰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 17 ਜੇ ਸਾਰਾ
ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਸਰੀਰ ਸੁਣ ਸੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾ ਂਸਾਰਾ
ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਸਰੀਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਕਦਾ।
18 ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਸਰੀਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾ ਂਬਣਾਈ ਹੈ। 20 ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾ ਂਅੰਗ
ਹਨ, ਸਰੀਰ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ।

21 ਅੱਖ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸੱਕਦੀ, “ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ” ਅਤੇ ਿਸਰ
ਪੈਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸੱਕਦਾ, “ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।” 22 ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ
ਿਜਹੜੇ ਅੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। 23 ਅਤੇ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅੰਗਾ ਂਲਈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀ ਘੱਟ ਸਿਤਕਾਰ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀ
ਿਵਖਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ 24

ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗ ਿਜਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ
ਿਧਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ

ਰੱਿਖਆ ਤਾ ਂਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਂਅੰਗਾ ਂਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਗੌਰਵ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਿਜਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਲੋੜ
ਹੈ। 25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੰਿਡਆ
ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ
ਿਜਹਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ। 26 ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੁੱਖੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਅੰਗ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਂਜੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ
ਤਾ ਂਦੂਸਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

27 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ
ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। 28 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਜਗ਼੍ਹਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ: ਪਿਹਲਾ ਂਉਸ ਨੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਜਗ਼੍ਹਾ ਿਦੱਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ,
ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੁਰੂਆ ਂਨੂੰ। ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਥਾ ਂਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ
ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਦਾਤਾਂ
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਅਗਵਾਈਆ ਂਕਰ ਸੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 29 ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਸੂਲ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ। 30 ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ
ਦੀਆ ਂਦਾਤਾ ਂਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ।ਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ।
31 ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਾਤਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਮਾਰਗ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਰਵੋਤਮ ਦਾਤ ਹੈ

ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾ ਂਜਾ ਂਦੂਤਾ ਂਦੀਆ ਂਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬੋਲ ਸੱਕਦਾ
ਹੋਵਾ ਂਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਗੂੰਜਣ ਵਾਲੀ
ਘੰਟੀ ਜਾ ਂਇੱਕ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੈਣਾ ਹੀ ਹਾ।ਂ 2

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤਾ ਂਤੇ ਹਰ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਜੋ ਪਰਬਤਾ ਂਨੂੰ ਿਖਸੱਕਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ
ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਹੁੰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ
3 ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵਾ।ਂ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਲੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਾਗਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵਾ ਂਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ
ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।

4 ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਹਜ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਈਰਖਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਮੰਡੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਪ੍ਰੇਮ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਕਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। 6 ਪ੍ਰੇਮ ਬਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਪ੍ਰੇਮ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਾ
ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਆਸਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

8 ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ। ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦੀਆ ਂਦਾਤਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਪਰ
ਇਹ ਦਾਤਾ ਂਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕ
ਜਾਏਗੀ। 9 ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆ ਂਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਇਹ ਿਗਆਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਬਾਣੀਆ ਂਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। 10 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਪੂਰਣਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

11 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸਾ ਂਤਾ ਂਬੱਿਚਆ ਂਵਾਗਂ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਸਾ,ਂ ਮੈਂ ਬੱਿਚਆ ਵਾਗਂ
ਸੋਚਦਾ ਸਾ,ਂ ਮੈਂ ਬੱਿਚਆ ਂਵਾਗਂ ਿਵਉਂਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਾ,ਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ
ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ। 12 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹੋਈਏ।
ਪਰ ਉਦੋਂ, ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ
ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਹੀ ਿਗਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਿਗਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਸੀ। 13 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ,
ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਿਤੰਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਚੀਆ ਂਹਨ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ।
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ਆਤਮਕ ਦਾਤਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਆਤਮਕ ਦਾਤਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਦਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। 2 ਮੈਂ
ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਤਾ ਂਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ
ਗੁਪਤ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾ ਂਸਮੁੱਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

5 ਮੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬੋਲਣ ਦੀ
ਦਾਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ
ਸੱਕੋਂ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਕੇਵਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਹੀ ਬੋਲ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ
ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਖਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਆ ਬਣ ਸੱਕੇ। ਫ਼ੇਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਬੋਲਾ ਂਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।

6 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਬੋਲਾ ਂਕੀ ਇਸਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਿਮਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾ ਂਉਦੋਂ ਹੀ
ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾ ਂਸੱਚ ਜਾ ਂਿਗਆਨ, ਕੋਈ ਅਗੰਮ
ਵਾਕ ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਗਂਾ। 7 ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਵਾਜ਼ਾ ਂਵਰਗਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਨਰਜੀਵ ਵਸਤਾ,ਂ ਿਜਵੇਂ ਬੰਸਰੀ ਜਾ ਂਰਬਾਬ, ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।
ਜੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਸੁਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ
ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਿਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੁਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਵਜਾਵੋਗੇ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੱਕੋਂਗੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਜੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਤਾ ਂਸੈਨਕਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸੱਕੇਗਾ ਿਕ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਦੋਂ ਿਤਆਰ
ਹੋਣਾ ਹੈ। 8 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬੋਲਦੇ
ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਂਗੇ ਤਾ ਂਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸੱਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। 10 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ
ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ
ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 11 ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਸਦੀ ਿਟੱਪਣੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਿਟੱਪਣੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। 12 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧੇਰੇ
ਆਤਮਕ ਦਾਤਾ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾਤਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ
ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

13 ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਿਵਅੱਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬੋਲਣ ਦੀ ਦਾਤ
ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਵੀ ਕਰ ਸੱਕੇ। 14 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਿਕ
ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 15 ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਗਂਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗਾਵਾਗਂਾ, ਪਰ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵਾਗਂਾ। 16 ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ “ਆਮੀਨ” ਕਿਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿਕਵੇਂ
ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹੋ। 17

ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

18 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬੋਲਣ
ਦੀ ਦਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 19 ਪਰ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀਆ ਂਇੱਕਤਰਤਾਵਾ ਂਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਪਸੰਦ
ਕਰਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ

ਸਮਝਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੱਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ
ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸੱਕਾ।ਂ

20 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਬੱਿਚਆ ਂਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਬਦੀ ਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰੌਢ
ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 21 ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ:
“ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਰਾਹੀਂ
ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਂਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਂਦੁਆਰਾ

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਾਗਂਾ,
ਪਰੰਤੂ ਤਾ ਂਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।”
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ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ।

22 ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਬੋਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ
ਹੈ, ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ। ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ
ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ। 23 ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਿਕ
ਸਮੁੱਚੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਿਜਹੜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਜਾ ਂਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। 24 ਪਰੰਤੂ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਿਜਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਂਨਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ, ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਪਰੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ
ਦੀਆ ਂਗੁਪਤ ਗੱਲਾ ਂਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ
ਝੁਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ। ਉਹ ਆਖੇਗਾ, “ਿਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।”

ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਗੋਸ਼ਠੀਆ ਂਤੋਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

26 ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਿਕਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾ ਂਸੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਬਨਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 27 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੋ ਹੋਵੋ,
ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਦੋ
ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਜਾ ਂਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਿਤੰਨਾ ਂਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵਾਰੀ ਿਸਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 28 ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ-
ਆਪ ਨਾਲ ਜਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

29 ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਜਾ ਂਿਤੰਨ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਿਨਰਨਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। 30 ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਕਸੇ
ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਬੋਲ ਰਹੇ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 31 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਗੰਮੀ
ਵਾਕ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਿਦੱਤਾ
ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 32 ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਨਬੀਆ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ।
33 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

34 ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀਆ ਂਇੱਕਤਰਤਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆਖਦੀ ਹੈ। 35 ਜੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਔਰਤਾ ਂਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਘਰ ਆਕੇ
ਆਪਣੇ ਪਤੀਆ ਂਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ
ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 36 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜਾ ਂਕੀ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹ
ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ! 37 ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ
ਨਬੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਇਹ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਆਤਮਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਇਹ
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।
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38 ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
39 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸਲੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ

ਇੱਛਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ। 40 ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।

ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਕਰੋ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੜੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ

ਰੱਖੋ। 2 ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ
ਅਵੱਸ਼ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਿਵਅਰਥ ਹੈ।

3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸੀਆ ਂਹਨ। ਿਕ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾ ਂਲਈ ਮਿਰਆ, ਿਜਵੇਂ
ਪੋਥੀਆ ਂਆਖਦੀਆ ਂਹਨ। 4 ਿਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ
ਿਦਨ ਿਜਵਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਦੱਸਦੀਆ ਂਹਨ। 5 ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ
ਿਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ 12 ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਦੀਦਾਰ
ਿਦੱਤਾ। 6 ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਮਸੀਹ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ
ਪ੍ਰਗਿਟਆ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਰ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 7 ਫ਼ੇਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੇ
ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਿਦੱਤਾ। 8 ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ
ਿਦੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਸੀ।

9 ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਮੈਥੋਂ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ
ਹਾ।ਂ 10 ਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾ ਂਸੋ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ
ਿਕਰਪਾ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਂਜੋ ਿਮਹਨਤ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ ਇਹ ਤਾ ਂਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। 11

ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੇਰ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਂਹੋਰ
ਦੂਸਰੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ
ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾਵਾਗਂੇ

12 ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਿਕਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਲੋਕ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ? 13 ਜੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਂਮਸੀਹ ਵੀ
ਮੁਰਿਦਆ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ। 14 ਅਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ, ਤਾਂ
ਿਜਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ
ਿਨਹਚਾ ਵੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 15 ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ
ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਗਂੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਿਜਵਾਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਿਜਵਾਿਲਆ। 16 ਜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਵਾਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ ਤਾ ਂਮਸੀਹ ਨੂੰ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ। 17 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾ ਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। 18 ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ। 19 ਜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਆਸ
ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਉਹ ਸਾਿਰਆ ਂਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਵਖਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

20 ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ;
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ, ਿਜਹੜੇ ਮਰ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 21 ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਲੋਕੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਮਰਦੇ ਹਨ,
ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵੱਲ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। 22

ਆਦਮ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਫ਼ੇਰ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋਵਾਗਂੇ। 23 ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਢੁਕਵੀਂ ਿਬਵਸਥਾ

ਿਵੱਚ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਜਦੋਂ
ਮਸੀਹ ਦੋਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ, ਪੁਨਰ ਜੀਵਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 24 ਫ਼ੇਰ ਅੰਤ ਆਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾ,ਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ
ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ।

25 ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਗਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ
ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। 26 ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। 27 ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ:
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਆਪਣੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠਾ ਂਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ”ਂ ਉਸ ਦੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠਾ ਂਿਲਆ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਗਈਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠਾ ਂਪਾਉਂਦਾ
ਹੈ। 28 ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾ ਂਪੁੱਤਰ ਖੁਦ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠਾ ਂਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਮਸੀਹ ਦੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠਾ ਂਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ।

29 ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮੁਰਿਦਆ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ, ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ
ਕਰਨਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆ ਂਲਈ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? ਜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ
ਨਹੀ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਲੋਕ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਕਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?

30 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ
ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 31 ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਓਨਾ
ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
32 ਜੇ ਮੈਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨਾਲ ਲਿੜਆ
ਸਾ,ਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅਿਭਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਫ਼ੇਰ, “ਆਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ
ਅਤੇ ਪੀਈਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਗਂੇ।”

33 ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ, “ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀਆ ਂਆਦਤਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀ
ਹੈ।” 34 ਸਹੀ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਉ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?

35 ਪਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪੁੱਛ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, “ਮੁਰਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਿਕਵੇਂ ਜੀ
ਉੱਠਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਰੀਰ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?” 36 ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਮੂਰੱਖਤਾ ਭਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ਼ਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਿਜਉਣ ਅਤੇ ਉੱਗਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 37 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ,
ਇਸਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ,
ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਹੈ। 38 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ
ਉਹ ਸਰੀਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਉਹ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 39 ਿਜਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਮਾਸ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨਾ ਦਾ ਮਾਸ ਇੱਕ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਮਾਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ। ਅਤੇ ਪੰਛੀਆ ਂਦਾ ਮਾਸ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੱਛੀਆ ਂਦਾ ਮਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
40 ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੌਿਤਕ
ਸਰੀਰ ਵੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰਾ ਂਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭੌਿਤਕ ਸਰੀਰਾ ਂਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 41 ਸੂਰਜ ਦੀ
ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਅਤੇ
ਤਾਿਰਆ ਂਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਤਾਰਾ ਆਪਣੀ
ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

42 ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰਿਦਆ ਂਤੋਂ ਿਜਵਾਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਿਜਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਸਰੀਰ
ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਸੱਕਦਾ। 43

ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ “ਬੀਿਜਆ” ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ
ਇਹ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਿਜਵਾਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ “ਬੀਿਜਆ” ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ
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ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 44 ਿਜਹੜਾ ਸਰੀਰ “ਬੀਿਜਆ” ਿਗਆ ਹੈ ਭੌਿਤਕ ਸਰੀਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਭੌਿਤਕ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇੱਕ ਆਤਮਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। 45 ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: “ਪਿਹਲਾ ਮਨੁਖ ਿਜਉਂਦੀ
ਹੋਂਦ ਬਿਣਆ” ਪਰ ਆਖਰੀ ਮਨੁਖ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਬਣ ਿਗਆ ਜੋ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ। 46 ਆਤਮਕ ਮਨੁਖ ਪਿਹਲਾ ਂਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਭੌਿਤਕ ਮਨੁਖ ਸੀ ਜੋ
ਪਿਹਲਾ ਂਆਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮਨੁਖ ਆਇਆ। 47 ਪਿਹਲਾਂ
ਮਨੁਖ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਿਣਆ, ਦੂਸਰਾ ਮਨੁਖ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ। 48

ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਨੁਖ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਨੁਖ ਵਰਗੇ ਹਨ। 49 ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਮਨੁਖ ਵਰਗੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਨੁਖ ਵਰਗੇ
ਬਣਾਏ ਜਾਵਾਗਂੇ।

50 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾ;ਂ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ
ਸੰਮਿਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੀ। 51 ਪਰ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਮਰਾਗਂੇ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਵਾਗਂੇ। 52 ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਣ
ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਫ਼ੇਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਤੁਰ੍ਹੀ
ਵੱਜੇਗੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ
ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉੱਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ। 53 ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਹਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਜੋ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪੁਆਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। 54 ਇਸ
ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਅਿਵਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਮਰਨਸ਼ੀਲ ਸਰੀਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤਾ ਂਪੋਥੀਆ ਂਦਾ ਇਹ
ਆਿਖਆ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ:
“ਮੌਤ ਿਜੱਤ ਿਵੱਚ ਪਰਾਿਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਯਸਾਯਾਹ 25:8
55 “ਮੌਤੇ ਤੇਰੀ ਿਜੱਤ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਕਬਰੇ,
ਤੇਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਕੱਥੇ ਹੈ?”

ਹੋਸ਼ੇਆ 13:14
56 ਮੌਤ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇਮ ਹੈ।
57 ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਰਾਹੀਂ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

58 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਿਦਉ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਮੱਤ ਕਰ ਿਦਉ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਕਾਰਜ
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਵਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰਨਾ ਂਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਉਗਰਾਈ

ਹੁਣ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਗਰਾਈ ਬਾਰੇ ਿਲਖਦਾ
ਹਾ।ਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਾਿਤਯਾ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਸੀ,
ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ

ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਤਨਖਾਹਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਪੈਿਸਆ ਂਦੀ ਕੁਝ ਰਕਮ ਬਨਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਤਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ
ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 3 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਭੇਜਾਗਂਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ
ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੋਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣ
ਪਛਾਣ ਦੀਆ ਂਿਚੱਠੀਆ ਂਦੇਵਾਗਂਾ। 4 ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ
ਲੱਗੇਗਾ, ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀਆ ਂਯੋਜ਼ਨਾਵਾਂ

5 ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਕਦੂਿਨਯਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂਾ। 6 ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰਾਗਂਾ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆ ਂਸਰਦੀਆ ਂਠਿਹਰਾ।ਂ
ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾ,ਂ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ। 7 ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਲਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਠਿਹਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ 8 ਪਰੰਤੂ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਫ਼ੇਸੱਸ
ਠਿਹਰਾਗਂਾ। 9 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਕਾਰਣ ਠਿਹਰਾਗਂਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਅਤੇ ਫ਼ਲਦਾਇੱਕ ਕਾਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਨ।

10 ਸ਼ਾਇਦ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਉਸਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮ
ਦਾਇੱਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਗਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ। 11 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਅਵੱਿਗਆ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਾਤਂਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ
ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸੱਕੇ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਸਿਹਤ ਉਸਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

12 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਪੁੱਲੋਸ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਸਮੇਤ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣੇ
ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਿਮਿਲਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ।

ਪੌਲੁਸ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

13 ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ। ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਿਦ੍ਰੜ ਰਹੋ। ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਬਨਣਾ। 14 ਹਰ ਗੱਲ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ।

15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਸਤਫ਼ਨਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅੱਛਾਈਆਂ
ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਰਿਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ
ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

17 ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾ ਂਿਕ ਸਤਫ਼ਨਾਸ, ਫ਼ਰਤੂਨਾਤੁਸ, ਅਤੇ ਅਖਾਇੱਕੁਸ ਇੱਥੇ ਆਏ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।
18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਿਜਹੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

19 ਅਿਸਯਾ ਦੀਆ ਂਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਭੇਜਦੀਆ ਂਹਨ।
ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਪਿਰਸੱਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ
ਿਜਹੜੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਘਰ ਜੁੜ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਭੇਜਦੀ ਹੈ। 20 ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਿਦੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਸਾਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਚੁੰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ
ਿਦਉ।

21 ਮੈਂ, ਪੌਲੁਸ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
22 ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋ ਜੁਦਾ ਰਿਹਣ ਿਦਉ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਆਿਚਆ ਹੋਇਆ!
ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆ ਜਾਓ।
23 ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ।
24 ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ।

ਆਮੀਨ।
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ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸੂਲ
ਬਣਇਆ ਹਾ।ਂ

ਮੈਂ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

2 ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇ।

ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 4 ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋ
ਸੱਕੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਕਲੀਫ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਣ। ਿਜਹੜਾ ਿਦਲਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਦਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ 5 ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਕਸ਼ਟਾ ਂਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧੇਰੇ ਸੁੱਖ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 6 ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਇਹ ਸਾਡੇ
ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਿਦਲਾਸਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਲਾਸੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
7 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਸ਼ਾਵਾ ਂਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਿਦਲਾਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ।

8 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਸਯਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਿਜਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ।
ਿਜੰਨਾ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਸੱਕੀਏ ਇਹ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਗਂੇ। 9 ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਸੋਚ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ
ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਤਾਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਵਾਪਿਰਆ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਸੱਕੀਏ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਲਦਾ ਹੈ। 10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਇਸ ਿਭਆਨਕ
ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗਾ। 11 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਫ਼ੇਰ ਅਨੇਕਾ ਂਲੋਕ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਗੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

12 ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਣ ਿਵੱਚ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲੋਂ
ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਕਰਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਿਦਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੰਮਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ, ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਕੀਤੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਮਹਰ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ। 13 ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼
ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਿਲਖਦੇ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਮਝ ਜਾਵੋਂਗੇ। 14 ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਕੁਝ ਗੱਲਾ ਂਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਾਣ ਕਰੋਂਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਗਂੇ।

15 ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਪਿਹਲਾ ਂਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਹਰੀ ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ
ਸੱਕਦੇ ਸੀ। 16 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਕਦੂਿਨਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤਾ ਂਜੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਹੂਿਦਯਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਗਂਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਾਗਂਾ। 17 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਿਬਨਾ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੋਿਚਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਸਨ? ਜਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂ ਿਕ
ਉਵੇਂ ਿਵਉਂਿਤਆ ਿਜਵੇਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਂਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਹਾ,ਂ ਹਾ”ਂ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਸਮੇਂ, “ਨਾ, ਨਾ”।

18 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਨਾਹਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੰਦੇ। 19 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ, ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ “ਹਾ”ਂ ਅਤੇ “ਨਾ” ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ
“ਹਾ”ਂ ਿਰਹਾ ਹੈ। 20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਾ ਂਬਾਰੇ “ਹਾ”ਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ “ਆਮੀਨ”
ਆਖਦੇ ਹਾ।ਂ 21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਖਾਸ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 22

ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ
ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ
ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗਵਾਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਇਸੇ
ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਜਾ ਂਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
24 ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਾਮੇ ਹਾ।ਂ

ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ
ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੌਣ

ਦੇਵੇਗਾ? ਿਸਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਹੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਤ ਿਲਿਖਆ ਸੀ; ਤਾ ਂਜੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾ ਂਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਿਮਲੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਝਂੀ ਕਰੋਂਗੇ। 4 ਜਦੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧੇਰੇ ਹੰਝੂਆ ਂਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਿਲਖਤ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖੱਤ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸੱਕੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ

ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਿਦਉ

5 ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਦਾ
ਹਾ,ਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਉਦਾਸੀ ਿਲਆਇਆ ਸੀ। (ਮੈਂ
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦੇ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।) 6 ਿਜਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 7 ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ
ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੁੱਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵੇਗੀ। 8 ਇਸ

2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਨੂੰ 1:2 820 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਨੂੰ 2:8
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ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 9 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਤ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। ਮੈਂ
ਜਾਨਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀਿਖਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ
ਬਾਰੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। 10 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਤਾ ਂਉਹ ਮੈਂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਿਤਰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 11 ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ
ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਉੱਠਾ ਸੱਕੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾ।ਂ

ਤ੍ਰੋਆਸ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਚੰਤਾ

12 ਮੈਂ ਤ੍ਰੋਆਸ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ
ਸਾ।ਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਹੀਂ
ਿਮਲੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਤੀਤੁਸ ਨਹੀਂ ਿਮਲ ਸੱਿਕਆ। ਇਸ ਲਈ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਲਿਵਦਾ ਕਹੀ ਅਤੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

14 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ,
ਮਹਾਨ ਿਜੱਤ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ
ਸੁਗੰਿਧਤ ਇਤ੍ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਪਣਾ ਿਗਆਨ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ
ਹੈ। 15 ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਮੱਠੀ
ਸੁਗੰਧ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਿਜਹੜੇ
ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। 16 ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗੰਧ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀ
ਮੌਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹਾਂ
ਿਜਹੜੀ ਜੀਵਨ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ? 17

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚ
ਰਹੇ। ਨਹੀਂ! ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ
ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬੰਿਦਆ ਂਵਾਗਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ

ਕੀ ਅਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾ?ਂ ਕੀ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਰਚਯ ਪੱਤਰ
ਿਲਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਤੁਹਾਥੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

2 ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਹੋ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਉੱਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 3 ਤੁਸੀਂ
ਿਵਖਾਉ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਿਲਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੋ,
ਇਹ ਪੱਤਰ ਿਸਆਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਪਰੰਤੂ ਜੀਿਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਤਖਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਿਹਰਿਦਆ ਂਉੱਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

4 ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ ਆਖ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ 5 ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਖੁਦ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ
ਇਹ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 6

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇਹ ਨਵਾ ਂਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨੇਮ ਮੌਤ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਜਦ ਿਕ ਆਤਮਾ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ ਮਹਾਨ ਮਿਹਮਾ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ

7 ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਾਰ ਿਜਸਨੇ ਮੌਤ ਿਲਆਦਂੀ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾ ਨਾਲ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਮੁਖ
ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਇਨੰਾ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਟੱਕ ਨਹੀਂ
ਵੇਖ ਸੱਕੇ ਪਰ ਮਗਰੋਂ, ਇਹ ਮਿਹਮਾ ਿਫ਼ੱਕੀ ਪੈ ਗਈ। 8 ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਕਰਾਰ
ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਾ ਿਲਆਇਆ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਮਹਾਨ ਮਿਹਮਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 9 ਭਾਵ
ਇਹ ਹੈ; ਿਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਸੀ। ਤਾ ਂਅਿਜਹਾ ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ, ਿਜਹੜਾ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਮਿਹਮਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 10

ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ

ਨਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ
ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 11 ਜੇ ਉਹ ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ ਿਜਹੜਾ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਆਇਆ,
ਿਫ਼ੱਕਾ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਨਵਾ ਂਕਰਾਰ, ਿਜਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਮਹਾਨ
ਮਿਹਮਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

12 ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦੁਰ ਹਾ।ਂ
13 ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ
ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾ ਂਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਵੱਲ ਇੱਕ
ਟੱਕ ਨਾ ਵੇਖਣ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਫ਼ੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 14 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਨਾ ਂਨੂੰ
ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਦੋਂ
ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਾਰ ਪਿੜ੍ਹਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹੀ ਪਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਰੱਥਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਹ ਤਾ ਂਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ
ਹਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 15 ਹੁਣ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਨੇਮ ਪਿੜ੍ਹਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਨਾ ਂਉੱਤੇ ਿਪਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 16 ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਪਰਦਾ ਹਟ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 17 ਇੱਥੇ
ਸ਼ਬਦ “ਪ੍ਰਭੂ” ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। 18 ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਬਦਲਕੇ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾ ਂਇਹ
ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹਾਨ ਮਿਹਮਾ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਮਾ ਪ੍ਰਭੂ
ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਆਤਮਾ ਹੈ।

ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਗਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਆਤਮਕ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਤਸਾਹ ਨਹੀਂ ਗੁਆਵਾਗਂੇ। 2 ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਾਹਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਲੰਘ ਗਏ ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਚਲਾਕੀਆ ਂਨਹੀਂ

ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਦਖਉਂਦੇ ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾ।ਂ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਜਾਣ ਸੱਕਣ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾ।ਂ 3 ਉਹ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਜਸਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਿਸਰਫ਼
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। 4 ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ
ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਨਾ ਂਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ
ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ। ਿਸਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। 5

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਾ ਂਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾ।ਂ 6 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਚਾਨਣ ਨੂੰ
ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਮਕਣ ਿਦਉ।” ਅਤੇ ਇਹ ਓਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸਾਡੇ
ਿਹਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ
ਕਰਵਾਇਆ ਿਜਹੜੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ।

7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ
ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਮਿਲਆ ਂਵਾਗਂ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਿਂਭਆ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 8 ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਿਵੱਚ ਿਘਰੇ ਹੋਏ ਹਾ ਂਪਰ ਅਸੀਂ
ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ
ਕਰੀਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਹੰਮਤ ਨਈਂ ਹਾਰਦੇ। 9 ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਪਰ
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 10 ਿਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾ ਂਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਦਂੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ
ਜੋ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾ ਂਿਵੱਚ ਿਵਖਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕੇ। 11 ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ
ਹਾ ਂਪਰ ਿਯਸੂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠਾ ਂਰਿਹੰਦੇ ਹਾ ਂਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਡੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਾ ਂਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਿਖਆ
ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 12 ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

13 ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: “ਮੈਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ
ਲਈ, ਮੈਂ ਬੋਿਲਆ ਹਾ।ਂ” ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾ।ਂ 14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਮੇਤ
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ਿਜਵਾਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਲਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਗਂੇ। 15 ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਣਗੇ।

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਉਣਾ

16 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਗਂੇ। ਸਾਡਾ ਭੌਿਤਕ
ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਂਦ ਿਦਨ ਪ੍ਰਿਤ ਿਦਨ
ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆ ਂਤਕਲੀਫ਼ਾਂ
ਿਮਲਣਗੀਆ।ਂ ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਮਿਹਮਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਮਿਹਮਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ
ਮਹਾਨ ਹੈ। 18 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ
ਹਾ,ਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਂਉਹ ਥੋੜੇ ਿਚਰ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ
ਸੱਕਦੇ, ਸਦੀਵੀ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੰਬੂ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਘਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ

ਘਰ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। 2 ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੌਿਤਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਏ
ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਰਗੀ ਘਰ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੜੀ ਤੀਬ੍ਰ
ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 3 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਜ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂੇ।
4 ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰਹਾਗਂੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਿਸ਼ਕਲਾ ਂਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਕਰਦੇ ਹਾ ਂਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਤੰਬੂ ਨਾਲ
ਸੱਜੇ ਹੋਈਏ। ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜੀਵਨ ਨਾਲ
ਕੱਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ।

6 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾ।ਂ 7 ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਗ
ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ ਂਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾ ਂਨਾ ਿਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। 8 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ
ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਾ।ਂ 9 ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਹਾ,ਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰਹੀਏ ਜਾ ਂਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। 10 ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਨਆ ਂਲਈ ਖਲੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਭੌਿਤਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਿਦਆਂ
ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾ ਂਬੁਰਾ।

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਨਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

11 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਂ। 12 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁੜਕੇ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ
ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸੱਕਦੇ
ਹੋ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉੱਤੇ
ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕ ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ। 13 ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੱਲੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਿਦਮਾਗ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। 14 ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਆਰ
ਦੇ ਵੱਸ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਮਿਰਆ, ਇਸੇ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। 15 ਮਸੀਹ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਮਿਰਆ, ਤਾ ਂਜੋ ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਿਜਉ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਿਜਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਿਠਆ। ਤਾ ਂਜੋ
ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਜਉਣ।

16 ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਿਜਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਸੋਿਚਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। 17

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾ ਂਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੂਰ ਚਲੀਆ ਂਗਈਆ ਂਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾ ਂਹੈ। 18 ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋਿੜਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 19 ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੁਰਮੀ ਗੁਨਾਹਾ ਂਦਾ ਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ। 20 ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ ਿਜਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ
ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੇ ਹਾ;ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਬਣਾਓ। 21 ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਿਮਹਰ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕਤੇ ਿਵਅਰਥ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 2

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ;
“ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਿਣਆ
ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਦਹਾੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।”

ਯਸਾਯਾਹ 49:8
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ “ਸਹੀ ਸਮਾ”ਂ ਹੁਣ ਹੈ “ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਦਹਾੜਾ” ਹੁਣ ਹੈ।

3 ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਸੱਕਣ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾ ਂਪਾਉਂਦਾ
ਹੋਵੇ। 4 ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਹਾ;ਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਸਖਤ ਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ,
ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਿਵੱਚ। 5 ਸਾਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਕੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਬੰਦੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਝਂੇ
ਰਿਹ ਜਾਦਂੇ ਹਾ।ਂ 6 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ, ਆਪਣੀ
ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾ।ਂ ਅਿਜਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਹੀਂ
ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ 7 ਸੱਚ ਬੋਲਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾ।ਂ

8 ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਭਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ
ਮੰਿਦਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹਾ ਂਪਰ ਅਸੀਂ
ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾ।ਂ 9 ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਿਗਆਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਜਦਿਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪ੍ਰਿਸੱਧ ਹਾ।ਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਪਰ
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਗਏ। 10 ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ
ਗਰੀਬ ਹਾ ਂਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।

11 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਿਰੰਥੁਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 12 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ
ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 13

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਵੋਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ
ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦਓ।

ਗੈਰ ਮਸੀਹੀਆ ਂਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ

14 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਅਕਤੀਆ ਂਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ। ਚੰਿਗਆਈ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ,
ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਿਠਆ ਂਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੀ। 15 ਕੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ
ਬਿਲਆਲ (ਸ਼ੈਤਾਨ) ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ? ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸਾਝਂ ਹੈ। 16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮੂਰਿਤਆਂ

2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਨੂੰ 4:15 822 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਨੂੰ 6:16
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ਿਵੱਚਕਾਰ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਮੰਦਰ ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ;
“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੰਗ ਰਹਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੰਗ ਤੁਰਾਗਂਾ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ।”

ਲੇਵੀਆ ਂ26:11-12
17 “ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ।

ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ,
ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਗਂਾ।”

ਯਸਾਯਾਹ 52:11
18 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆ ਂਹੋਵੋਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ

ਆਖਦਾ ਹੈ।”
2 ਸਮੂਏਲ 7:8, 14

ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਜਾ ਂਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ

ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ

2 ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦਓ। ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ (ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ) ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ
ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। 3 ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਆਖ ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੰਾ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਜਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਵੀ। 4 ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ
ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੌਂਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾ ਂਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ

5 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ
ਿਮਿਲਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਔਕੜਾ ਂਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀਆ ਂਸਨ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ
ਲੜਾਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ। 6 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁੱਖੀਆ ਂਨੂੰ ਸੁੱਖ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ। 7

ਉਸਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਿਜਹੜਾ ਿਦਲਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਤੀਤੁਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੇ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੀਤੁਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਿਸਆ। ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ
ਹੋਈ।

8 ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਚੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੇਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਿਚੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਉਦਾਸ
ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੇੜੇ
ਿਚਰ ਲਈ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ। 9 ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਦਾਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਿਣਆ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ
ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਿਲਆ। ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 10 ਉਦਾਸੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਿਜਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਦੰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੌਤ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। 11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮ ਿਮਿਲਆ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਮ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸੱਕੋਂ। ਇਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ
ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ। ਇਸਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਨਆ ਂਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਸਦਮਾ ਲੱਿਗਆ। 12 ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ

ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਦੇਖ ਸੱਕੋਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਿਕੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।
13 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਿਮਿਲਆ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਿਕ ਤੀਤੁਸ ਇਨੰਾ ਖੁਸ਼ ਪਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਿਦੱਤਾ। 14 ਮੈਂ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਿਭਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਠੀਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ
ਅਿਭਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸਨ। 15 ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਸਦਾ ਿਪਆਰ ਵੱਧ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆ ਂਆਿਖਆ ਸੀ 16

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ

ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਵੱਲੋਂ ਦਾਨ

ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਕਰਪਾ
ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਵੋਂ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਦੀਆਂ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆ ਂਨੂੰ

ਵੱਡੀਆ ਂਔਕੜਾ ਂਰਾਹੀਂ ਪਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਨ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ। 3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹ
ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਿਜੰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਿਦੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਖੁਲ੍ਹ ਿਦਲੀ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ।
4 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇਸ ਉਦਾਰ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸੱਕਣ। 5 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਦੱਤਾ ਿਜਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਮੱਤ ਸਮਰਿਪੱਤ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

6 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਤੀਤੁਸ ਨੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨ
ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। 7 ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ, ਬੋਲਚਾਲ
ਿਵੱਚ, ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਪਆਰ
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਿਸੱਿਖਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦਾਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋਂ।

8 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਰਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ। ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 9 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਬਾਰੇ ਤਾ ਂਪਤਾ ਹੀ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬਣ
ਿਗਆ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬਣ
ਜਾਣ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

10 ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾ;ਂ ਿਪੱਛਲੇ ਸਾਲ,
ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਜੋ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਾਹਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ
ਲੋਕੀ ਸੀ। 11 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਰ
ਲਵੋ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ “ਕਰਨੀ” ਤੁਹਾਡੀ “ਕਰਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੇਵੋ। 12 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 13 ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ
ਮੁਕਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੰ। 14 ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆਂ
ਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਂਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 15 ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,
“ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਜੋਿੜਆ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜੋਿੜਆ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।”

ਕੂਚ 16:18

2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਨੂੰ 6:17 823 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਨੂੰ 8:15
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ਤੀਤੁਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ

16 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ, ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਪਆਰ ਦੇਣ
ਲਈ, ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। 17 ਤੀਤੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਸੀ।
18 ਅਸੀਂ ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘੱਲ ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਜਸਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਉਸ ਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। 19 ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ
ਚੁਿਣਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਤ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ

20 ਅਸੀਂ ਸਾਵੱਧਾਨ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ, ਅਸੀਂ ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ
ਰਕਮ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਾ ਕੱਢ ਸੱਕੇ। 21 ਅਸੀਂ ਓਹੋ
ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਜੋ ਉਿਚਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਹੀ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

22 ਨਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲ ਰਹੇ ਹਾ ਂਜੋ ਿਕ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਈਆਂ
ਅਵਸਰਾ ਂਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾ ਂਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

23 ਹੁਣ ਤੀਤਸ ਬਾਰੇ-ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਵੱਲੋਂ ਘਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
24 ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਦਰਸ਼ਾ ਿਦਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਕਉਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਫ਼ੇਰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸੱਕੇਗੀ।

ਸਾਥੀ ਮਸੀਹੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ

ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇਸ ਮਦਦ ਬਾਰੇ
ਿਲਖਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 2 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ

ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਲੋਕ ਿਪੱਛਲੇ ਵਰ੍ਹ ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ
ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਘੱਲ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਘਮੰਡ ਿਵਅਰਥ ਜਾਵੇ।
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਤਆਰ ਰਹੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਸੀ।
4 ਜੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਤਾ
ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾ ਂਇਹ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਵਾਗਂੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਨੇੰ
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾ।ਂ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਵੋਂਗੇ। 5 ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਇਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਮੈਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਘੱਲਾ।ਂ ਉਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਿਤਆਰ ਕਰ
ਸੱਕਣਗੇ ਿਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਗਂੇ ਤਾ ਂਉਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਿਤਆਰ ਹੋਵਗਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਇੱਕ ਸਵੈਂਇੱਿਛਤ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਿਕ ਅਣਇੱਿਛਤ।

6 ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਥੋੜਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕੱਟੇਗਾ। 7 ਹਰ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 8 ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਸਾ ਂਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,
“ਉਹ ਗਰੀਬਾ ਂਨੂੰ ਵੱਡੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਉਸਦੀ ਿਮਹਰ ਸਦਾ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।”

ਜ਼ਬੂਰ 112:9
10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਭੋਜਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਬੀਜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਿਗਆਈ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ਸਲ
ਵੱਢੇਗਾ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਸੱਕੋਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ
ਦਾਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।

12 ਿਜਹੜਾ ਚੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਇਨੰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ। 13 ਿਜਹੜਾ
ਚੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਪੱਛੇ ਚਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਗੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 14 ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ।
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਿਕਰਪਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। 15 ਇਸ ਦਾਤ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਰਨਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਚੰਿਭਤ ਹੈ।

ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਿਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਹਾ ਂਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਮੈਂ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਕੁਝ ਲੋਕ
ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ

ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਮੈਂ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ 2 ਕੁਝ ਲੋਕੀ
ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦੁਿਨਆਦਾਰਾ ਂਵਾਗਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਇਹੋ
ਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਗਂਾ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। 3 ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ ਂਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ
ਲੜਦੇ ਿਜਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਂਲੜਦੀ ਹੈ। 4 ਅਸੀਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਹਿਥਆਰਾ ਂਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਦੁਿਨਆਵੀ ਹਿਥਆਰਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹਿਥਆਰਾ ਂਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਥਆਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਟਕਾਿਣਆ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ
ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਹਿਥਆਰਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਦਲੀਲਾਂ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾ।ਂ 5 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੁਮਾਨ ਭਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧਾਉਂਦੀ
ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਿਵੱਚਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੜਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਨਰਹੰਕਾਰ ਬਣਾਕੇ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ 6 ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਆਿਗਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ
ਪਿਹਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਿਗਆਕਾਰ ਹੋਵੋਂ।

7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੱਥਾ ਂਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ
ਦੇਖੋਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਤਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ 8 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਇਖਿਤਆਰ
ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ
ਇਖਿਤਆਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ 9 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾ ਂਰਾਹੀਂ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 10 ਕੁਝ ਲੋਕੀਂ
ਆਖਦੇ ਨੇ, “ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।” 11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਅਸੀਂ ਪੱਤਰਾ ਂਰਾਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਗਂੇ, ਤਾ ਂਿਜਹੜਾ ਇਖਿਤਆਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਿਚੱਠੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਵਖਾਉਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਉਹੀ ਇਖਿਤਆਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਗਂੇ।

12 ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਗਂੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਜੁੜ
ਜਾਈਏ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਰਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ

2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਨੂੰ 8:16 824 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆ ਂਨੂੰ 10:12
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ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਿਕ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ।

13 ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ
ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਰਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
ਰੱਖਾਗਂੇ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ
ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 14 ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ
ਮਾਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਸਾਡੀ ਸ਼ੇਖੀ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾ।ਂ 15 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕਾਰਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਹੋਰਾ ਂਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਗੁਮਾਨ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਵੱਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧੇਗਾ। 16 ਅਸੀਂ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਅਗੇਰੇ ਹੋਰਨਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਜਹੜਾ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। 17

ਪਰ, “ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਗੁਮਾਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 18 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹੀ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਰਸੂਲ

ਮੇਰੀ ਖਵਾਿਹਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਹਮਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ
ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵਾ ਂਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਪਿਹਲਾ ਂਤੋਂ ਹੀ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋ। 2 ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋ

ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਈਰਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ
ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੋ ਸੱਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਾਕ ਕੁਆਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ 3 ਪਰ ਮੈਂ
ਡਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ
ਭਟਕ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਿਜਵੇਂ ਹਵਾ ਸੱਪ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਿਵਉਂਤ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ
ਗਈ ਸੀ। 4 ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਨਮ੍ਰ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆ ਂਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਆਤਮਾ ਜਾ ਂਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਤਮਾ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਿਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹੋ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

5 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਿਕ ਉਹ “ਮਹਾਨ ਰਸੂਲ” ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ
ਬੇਹਤਰ ਹਨ। 6 ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਲ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਪਰ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਿਗਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

7 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਿਬਨ ਤਨਖਾਹੋਂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾ
ਸੱਕਾ।ਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾ।ਂ 8 ਮੈਂ ਹੋਰਨਾ ਂਕਲੀਿਸਯਾਵਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਿਲਆ।
9 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾ ਂਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। ਿਜਹੜੇ ਭਰਾ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਤੋਂ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਬੋਝ
ਨਹੀਂ ਸਾ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੱਿਵਖ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਗਂਾ। 10

ਅਖਾਯਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
ਸੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
11 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਕਉਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਿਣਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

12 ਅਤੇ ਸਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਅਿਜਹਾ ਮੈਂ
ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਉਹ
ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵਰਗਾ ਹੈ। 13 ਇਹ ਲੋਕੀ ਸੱਚੇ ਰਸੂਲ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਕਿਰੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ

ਰਸੂਲਾ ਂਵਾਗਂ ਿਦਖਣ ਲਈ ਭੇਸ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 14 ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੂਤ ਵਾਗਂ ਿਦਖਣ ਲਈ ਭੇਸ
ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 15 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਆਪਣੇ ਭੇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਵਰਗੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ

16 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਆਖਦਾ ਹਾ;ਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਮੂਰਖ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾ ਂਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ
ਵਾਗਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਸੱਕਾਗਂਾ। 17 ਮੈਂ ਇਸ
ਲਈ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਵੇਂ
ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਿਜਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਵਾਗਂ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ
ਹਾ।ਂ 18 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਾਗਂਾ। 19 ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂਰੱਖਾ ਂਬਾਰੇ ਤਹਮਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋਂਗੇ। 20 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਤਹਮਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋਂਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਿਨਮ੍ਰ ਹੋ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਥੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾ ਂਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਤਹਮਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਂਿਜਹੜੇ
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹਨ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।
21 ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ “ਕਮਜ਼ੋਰ” ਸਾ।ਂ

ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਵੀ ਦਲੇਰ ਬਣਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਵਾਗਂ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 22 ਕੀ ਉਹ
ਲੋਕੀ ਇਬਰਾਨੀ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਨ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਾ,ਂ ਕੀ
ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ? ਮੈਂ ਵੀ ਹਾ।ਂ 23 ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਮਸੀਹ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧਕੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ (ਮੈਂ
ਝੱਲਾ ਹਾ ਂਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ) ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਕਾਰਜ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਕੁੱਟਾ ਂਝੱਲੀਆ ਂਹਨ।
ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਾ।ਂ

24 ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ 39 ਕੋਿੜਆ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। 25

ਿਤੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਮਆ ਂਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਖਾ ਂਨਾਲ ਕੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਹਾਜ਼ਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਾ ਂਿਜਹੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਗੁਜਾਰੇ ਹਨ। 26 ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਛੋਟੀਆਂ
ਯਾਤਰਾਵਾ ਂਆਪਣੇ ਿਜੰਮੇ ਲਈਆ ਂਹਨ। ਮੈਂ ਦਿਰਆਵਾ,ਂ ਡਾਕੂਆ,ਂ ਆਪਣੇ
ਸਿਹਯੋਗੀਆ ਂਅਤੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਿਵੱਚ ਖਤਰਾ ਝੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ
ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸੰਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਿਪਆ
ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਭਰਾ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।

27 ਮੈਂ ਸਖਤ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਿਬਨ
ਨੀਂਦੋਂ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਿਪਆਸ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਪਿੜਆ ਂਤੋਂ ਿਬਨਾ ਸਰਦੀ ਸਹਾਰੀ ਹੈ। 28

ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰੀ
ਸਮੂਹ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਰਿਹੰਦਾ
ਹਾ।ਂ 29 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜਦੋਂ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲਈ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹਾ।ਂ

30 ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ੇਖੀ
ਮਾਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। 31 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆਖ ਿਰਹਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਦਾ ਉਸਤਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 32 ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਸਾ ਂਤਾ ਂਰਾਜਾ ਅਿਰਤਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਗਰਫ਼ਤਾਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਗਾਰਦ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤੀ।
33 ਪਰ ਕੁਝ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਧ ਿਵੱਚਾਲੇ ਿਖੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਿਗਆ ਸਾ।ਂ
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ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ ਅਵੱਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਗਂਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾ ਂਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਾਗਂਾ। 2 ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ

ਉਤਾਹਾ ਂਤੀਸਰੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭੱਗ ਚੌਦਾ ਂਸਾਲਾਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਸੀ
ਜਾ ਂਸਰੀਰ ਤੋਂ ਿਬਨਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 3 ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਉਹ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਿਜਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। 5 ਮੈਂ
ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਾਗਂਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ
ਮਾਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਾਗਂਾ।

6 ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਪਰ ਤਾ ਂਵੀ ਮੈਂ
ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਸੋਚਣ, ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਿਦਆ ਂਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਕਿਹੰਿਦਆ ਂਸੁਣਦੇ ਹਨ।

7 ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਨੋਖੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ, ਬਹੁਤ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ
ਦਰਦ ਭਰੀ ਸਮੱਿਸਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੱਿਸਆ ਇਹ ਸੀ; ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ
ਦੂਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰ
ਸੱਕਾ।ਂ 8 ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 9

ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਾਈ ਜਾਵੇ।” ਇਸੇ ਲਈ
ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ ਉਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਨਵਾਸ ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। 10 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਮੈਂ
ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਤੰਗੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮਸੀਹ ਲਈ
ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਓਦੋਂ
ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਕੁਿਰੰਥ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹੀਆ ਂਬਾਰੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਿਪਆਰ

11 ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬੋਲਦਾ ਹਾ ਂਪਰ ਅਿਜਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ “ਮਹਾਨ ਰਸੂਲਾ”ਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ 12

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਿਮਲਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਿਚਨ੍ਹ ਿਦੱਤੇ, ਅਚੰਭੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ
ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਮਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ।ਂ 13 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੋਰਨਾ ਂਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ
ਵੱਖਰੀ ਹੈ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਿਣਆ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ
ਿਦਉ।

14 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਗਂਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ
ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਲਈ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਚਾਉਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਿਕ ਮਾਿਪਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 15 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨੰਿਦਤ ਹਾਂ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ
ਿਪਆਰ ਕਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਿਪਆਰ ਕਰੋਂਗੇ।

16 ਇਹ ਗੱਲ ਤਾ ਂਸਾਫ਼ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਮੱਕਾਰ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ। 17

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 18 ਮੈਂ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਿਲਆ। ਕੀ ਤੀਤੁਸ ਨੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੀਤੁਸ ਨੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।

19 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸਫ਼ਾਈ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾ?ਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਖਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰ ਹੋ।
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 20 ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਗਂਾ, ਮੈਨੂੰ
ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਗਂਾ। ਿਜਹੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੋਂਗੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ
ਡਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਿਕਧਰੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸਾ,
ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਝਗੜ੍ਹੇ, ਮੰਦੇ ਬੋਲ, ਗੱਪ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਲਝਨਾ ਨਾ ਹੋਣ। 21 ਮੈਂ
ਡਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੇਰ ਆਵਾ ਂਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਧਰੇ ਮੈਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਿਨਮਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਿਲਆ ਤਾ ਂਜੋ ਆਪਣੇ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ,
ਆਪਣੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਜਾ ਂਬਾਰੇ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋ ਸੱਕਣ।

ਆਖਰੀ ਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੇਰ ਆਵਾਗਂਾ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, “ਹਰ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਦੋ ਜਾ ਂਿਤੰਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋਣ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ।” 2 ਜਦੋਂ ਮੈਂ

ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਪਿਹਲਾ ਂਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੇਰ ਵਾਪਸ
ਆਵਾਗਂਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ। 3 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਮਸੀਹ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। 4 ਇਹ ਠੀਕ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਟੰਿਗਆ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਿਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ
ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਿਜਉਂਵਾਗਂੇ।

5 ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਿਜਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵੱਚੋਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾ ਂਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਿਰਹਾ। 6 ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋਂਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰੱਖ
ਿਵੱਚੋਂ ਫ਼ੇਲ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ 7 ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ
ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਵੇਖਣ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰੱਖ ਿਵੱਚ
ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾ।ਂ 8 ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਓਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਸੱਚ ਲਈ ਹਨ। 9 ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਹੋਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾ ਂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ
ਵੱਧੇਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। 10 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖ
ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ
ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਰਤਨੀ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ
ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।

11 ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਿਵਦਾ। ਸੰਪੂਰਣ ਬਨਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ। ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ
ਸਿਹਮਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਵੋ। ਫ਼ੇਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

12 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਿਦਉ, ਤਾ ਂਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਚੁੰਮੀ ਿਦਉ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਭ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

13 ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
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ਗਲਾਤੀਆ ਂਨੂੰ

ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਂਵੱਲੋਂ ਰਸੂਲ ਵਜੋਂ
ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ।
ਨਹੀਂ! ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੂਲ

ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ। 2 ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਵੱਲੋਂ ਗਲਾਿਤਯਾ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਨੂੰ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ।

3 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਵੇਗਾ। 4 ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਦੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਂਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 5 ਸਦੀਵੀ ਮਿਹਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਆਮੀਨ।

ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ

6 ਥੋੜਾ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ
ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਸੱਿਦਆ। ਪਰ
ਮੈਂ ਤੁਸਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੱਲ
ਮੁੜ ਰਹੇ ਹੋ। 7 ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ
ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਚ ਿਵੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ
ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 8 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਂਸਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਿਤਰਸੱਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 9 ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਹਲੋਂ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਆਖਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨੰਿਦਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10 ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ?ਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਕੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ?ਂ
ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨਾ
ਹੁੰਦਾ।

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ

11 ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12 ਮੈਨੂੰ
ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਿਮਲੀ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

13 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛਲੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦਾ
ਅਨੁਯਾਈ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 14 ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਵੱਧ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨੇਮ
ਉਹੀ ਿਰਵਾਜ਼ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਤੋਂ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

15 ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖਾਸ ਿਵਉਂਤ
ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸੱਿਦਆ। 16

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੱਸਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ ਸਲਾਹ ਜਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ

ਮੰਗੀ। 17 ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਸੂਲਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲਣ ਨਹੀਂ ਿਗਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਰਸੂਲ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਬਾਦ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਦੰਿਮਸਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

18 ਿਤੰਨਾ ਂਸਾਲਾ ਂਬਾਦ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾ।ਂ ਮੈਂ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਪੰਦਰ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਠਿਹਿਰਆ। 19 ਮੈਂ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। 20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਝੂਠੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹਨ।
21 ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਸੁਿਰਯਾ ਤੋਂ ਿਕਿਲਿਕਯਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਿਗਆ।

22 ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀਆ ਂਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਮੈਨੂੰ ਿਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਿਮਲੀਆ।ਂ 23 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਸੁਿਣਆ ਸੀ; “ਇਹ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ
ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਓਸੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।” 24 ਇਨ੍ਹਾਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆ ਂਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ

ਚੌਦਾ ਂਸਾਲਾ ਂਬਾਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ
ਬਰਨਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ
ਿਗਆ। 2 ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਿਗਆ
ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆ ਂਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆ ਂਨਾਲ ਇੱਕਲੇ ਸਾ,ਂ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ
ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾ ਂਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿਵਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ।

3 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੀਤੁਸ ਵੀ ਸੀ। ਤੀਤੁਸ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆਂ
ਨੇ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਭਰਾ ਚੋਰੀ ਛੁੱਪੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ
ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਸੂਸਾ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ
ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ। 5 ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਝੂਠੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਮੰਗਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੱਚ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ

6 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਜਸਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ” ਹਨ, ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 7 ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਰਸ ਵਾਗਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਿਪਆ ਸੀ। 8

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਪਤਰਸ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਸੂਲ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ
ਨਹੀਂ ਹਨ। 9 ਯਾਕੂਬ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਆਗੂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਬਰਨਬਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਿਲਆ। ਪਤਰਸ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਬਰਨਾਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਜਾਓ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਕੋਲ
ਜਾਵਾਗਂੇ।” 10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ
ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ
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ਪੌਲੁਸ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਤਰਸ ਗ਼ਲਤ ਸੀ

11 ਪਤਰਸ ਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਠੀਕ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਿਲਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ
ਸੀ। 12 ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਪਿਹਲਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਅੰਤਾਿਕਯਾ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਝਂਾ
ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਯਾਕੂਬ ਵੱਲੋਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਆਏ
ਤਾ ਂਪਤਰਸ ਨੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨਾਲ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਿਲਆ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਤੋਂ ਡਰਦਾ
ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 13 ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਪੱਖੰਡੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਯਹੂਦੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਖੰਡੀ ਸਨ।
ਬਰਨਬਾਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਪਟੀ ਸੀ।
14 ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਲਆ ਿਕ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੱਚ ਉੱਪਰ
ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਇਝੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਿਕ ਹੋਰ
ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ
ਹੈਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ। ਤੂੰ ਤਾ ਂਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਵਾਗਂ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਵਾਗਂ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਉਂ
ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈਂ?”

15 ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਪਾਪੀ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਵਾਗਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਵਾਗਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾ।ਂ 16 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਸਰਫ਼ ਨੇਮ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸੱਕਦਾ। ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਹਾਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਨੇਮ
ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸੱਕਦਾ।

17 ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ
ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪੀ ਸਾ।ਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਭਾਵ
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਿਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 18 ਸੱਚਮੁੱਚ, ਮੈਂ
ਗਲਤ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਜੇ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਿਦਆ ਂਜੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। 19 ਮੈਂ ਨੇਮ ਲਈ ਿਜਉਣਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਨੇਮ
ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੇਮ ਖਾਤਰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਜੋ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਜਉਂ ਸੱਕਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਸੀ। 20 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਿਜਉਂ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾ ਂਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਿਜਉਂ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ ਂਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। 21 ਇਹ ਦਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਜੇਕਰ ਨੇਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ
ਫ਼ੇਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਅਸੀਸਾ ਂਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਿਮਲ ਸੱਕਦੀਆਂ

ਹੇ ਗਲਾਤੀਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ
ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ
ਮੂਰਖ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। 2

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਨੇਮ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ! ਤੁਸੀਂ
ਆਤਮਾ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸਾ ਂਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। 3 ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੂਰੱਖਤਾ ਹੈ। 4 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾ ਂਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਜਾਇਆ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਨੁਭਵ
ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 5 ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ! ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਸ਼ਮੇ
ਇਸ ਲਈ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

6 ਪੋਥੀਆ ਂਅਬਰਾਹਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਦੀਆ ਂਹਨ। “ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ।” 7 ਇਸ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
ਸੱਚੀ ਔਲਾਦ ਹਨ। 8 ਪੋਥੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਲਖਤਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਸਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਸਾ ਂਦੇਵਾਗਂਾ।” 9 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਇਸ ਉੱਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਮਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਸੀ।

10 ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਬਨਣ ਲਈ ਨੇਮ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਆਖਦੀਆ ਂਹਨ, “ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸਰਾਿਪਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ।” 11 ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਨੇਮ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ
ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਪੋਥੀਆ ਂਆਖਦੀਆ ਂਹਨ, “ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਿਨਹਚਾ ਕਾਰਣ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਵੇਗਾ।”

12 ਨੇਮ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੇਮ ਆਖਦਾ ਹੈ: ਿਜਹੜਾ, “ਿਵਅਕਤੀ ਨੇਮਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ
ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਨੇਮ
ਆਖਦਾ ਹੈ।” 13 ਨੇਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਨੇ
ਉਸ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾ ਂਬਦਲ
ਲਈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਸਰਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਲੈ ਿਲਆ। ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ, “ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸਰਾਪ ਹੇਠਾ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ।” 14 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਿਮਲ ਸੱਕੇ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਅਸੀਸ ਦਾ ਵਚਨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਸੀਸ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕੀਏ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਇਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੇਮ ਅਤੇ ਵਾਇਦਾ

15 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇੱਕ ਕਰਾਰ
ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਲਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਣਿਡੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ। 16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ
ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ, “ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਔਲਾਦਾ ਂਨੂੰ।”
ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ।” ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ
ਿਵਅਕਤੀ; ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ। 17 ਮੇਰਾ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ; ਿਜਹੜਾ
ਕਰਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਨੇਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਨੇਮ 430 ਵਰ੍ਹ ੇ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਮ
‘ਕਰਾਰ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀ।

18 ਕੀ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ! ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਭਰਪੂਰ ਅਸੀਸਾਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

19 ਫ਼ੇਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਨੇਮ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਬਦਕਾਰੀਆ ਂਨੂੰ
ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ
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ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਖਾਸ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਇਸ ਖਾਸ
ਉਲਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੀ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੂਤਾ ਂਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਤਾ ਂਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਤੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਵੱਚੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 20

ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਿਵੱਚੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ।

ਮੂਸਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਮੰਤਵ

21 ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਨੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਿਦਆ ਂਦੇ
ਬਰੱਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਿਜਹੜੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਸੱਕਦੀ, ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਦਂੇ।
22 ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪੋਥੀਆ ਂਨੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ
ਪਾਪ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਪੋਥੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਿਕਉਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ? ਤਾ ਂਜੋ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਾਇਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ। ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

23 ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ
ਸਾ ਂਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾ।ਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਗ, ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਿਜਹੜਾ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ। 24 ਇਸੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨੇਮ ਸਾਡਾ
ਿਨਗਹਬਾਨ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸੱਕਾਗਂੇ। 25 ਹੁਣ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ ਚੁੱਿਕਆ
ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੇਮ ਦੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠਾ ਂਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦੇ।

26 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਹੋ। 27 ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮਸੀਹ ਅੰਦਰ ਬਪਿਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਲਆ ਹੈ। 28 ਹੁਣ, ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ, ਯਹੂਦੀਆ ਂਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ
ਗੁਲਾਮਾ ਂਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋ। 29

ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਵਾਇਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਅਸੀਸਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰਸ
ਨਾਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇਕਰ ਵਾਰਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਵੀ ਇਸ ਿਵੱਚ

ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 2 ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ
ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 3 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਵਰਗੇ ਸਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਿਵਅਰਥ ਿਰਵਾਜ਼ਾ ਂਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾ।ਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਸਮਾਂ
ਆਇਆ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਘੱਲ ਿਦੱਤਾ। 4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇਮ ਦੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠ
ਜੰਿਮਆ।ਂ 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਲਆ ਸੱਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਬੱਚੇ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ।

6 ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਉਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਹਰਿਦਆ ਂਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਘੱਿਲਆ। ਆਤਮਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਅੱਬਾ,
ਿਪਆਰੇ ਿਪਤਾ।” 7 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਤੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਉਸ
ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ।

ਗਲਾਤੀ ਮਸੀਹੀਆ ਂਲਈ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ

8 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਵਾਸਤਿਵਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। 9 ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਤਾਣੇ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਨੇਮਾ ਂਵੱਲ
ਵਾਪਸ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ
ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 10 ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਾਸ ਿਦਨਾ,ਂ

ਮਹੀਿਨਆ,ਂ ਰੁੱਤਾ ਂਅਤੇ ਸਾਲਾ ਂਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇਸ ਲਈ
ਡਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

12 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਾ;ਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨ ਸੀ। 13

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਆਇਆ ਸਾ।ਂ ਇਹ ਇਸ
ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਸਾ।ਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ। 14 ਮੇਰੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਉ-ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ
ਕੋਈ ਦੂਤ ਹੋਵਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਸੀਹ ਹੋਵਾ।ਂ 15

ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁਣ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਬਾਹਰ ਿਖੰਚ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦੰਦੇ। 16 ਕੀ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਿਰਹਾ।ਂ

17 ਉਹੀ ਲੋਕੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੰਤਵ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜਾਣ
ਲਈ ਪ੍ਰੇਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੀ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ ਨਾ ਿਕ ਹੋਰਾ ਂਦਾ। 18 ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮੰਤਵ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ
ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ 19 ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੋਈ
ਜਨਣੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦਾ ਰਹਾਗਂਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹ ਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਦਂੇ। 20

ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸੱਕਾ।ਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਤਬਦੀਲ
ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾ।ਂ

ਹਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਿਮਸਾਲ

21 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ
ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਨੇਮ ਕੀ ਆਖ਼ਦਾ ਹੈ? 22 ਪੋਥੀਆ ਂਦੱਸਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾ ਂਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾ ਂਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਸੀ। 23 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਤੋਂ
ਜਨਿਮਆ ਂਪੁੱਤਰ, ਆਮ ਇਨਸਾਨੀ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਜਨਿਮਆ ਂਸੀ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ
ਔਰਤ ਤੋਂ ਜਨਿਮਆ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਕਾਰਣ ਜਨਿਮਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

24 ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਕਰਾਰ ਵਾਗਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਾਰ
ਸੀਨਾਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹਨ ਉਹ ਗੁਲਾਮਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ। ਹਾਜਰਾ ਨਾਮੇ ਮਾ ਂਉਸ ਕਰਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। 25

ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਜਰਾ ਅਰਬ ਿਵੱਚ ਸੀਨਾਈ ਪਰਬਤ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹਾਜਰਾ ਮੌਜੂਦ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਿਵੱਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। 26 ਪਰ ਸੁਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਸ
ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾ ਂਹੈ। 27 ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇਉਂ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ;
“ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਬਾਝਂ ਔਰਤ।
ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਨਿਮਆ।

ਤੂੰ ਿਜਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਤਕੀ ਪੀੜਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਚੀਕ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ!

ਿਜਹੜੀ ਔਰਤ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ
ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹੈ।”

ਯਸਾਯਾਹ 54:1
28 ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨੀ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਜਨਿਮਆ ਸੀ।

ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਹਾਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਾਰਣ ਆਤਮਾ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਨਿਮਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਹਾਕ ਦੀ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਵਾਇਦੇ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਆਮ ਇਨਸਾਨੀ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਜਨਮੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ
ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। 30 ਪਰ ਪੋਥੀ

ਗਲਾਤੀਆ ਂਨੂੰ 3:20 830 ਗਲਾਤੀਆ ਂਨੂੰ 4:30



5

6

ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? “ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਹ।
ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਹੈ।” 31 ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਿਸਲ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ
ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾ।ਂ

ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ। ਬਦਲੋ ਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੇਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ
ਨਾ ਪਰਤੋ। 2 ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ

ਨੇਮ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਸੁੰਨਤੀਏ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤਾ ਂਮਸੀਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ
ਵੱਧੇਰੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਾ ਨਹੀਂ। 3 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ
ਹਾ;ਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਿਦਉਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾ ਂਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 4 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਅੰਤ ਤੇ ਆ ਪੁਿਜਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 5 ਅਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਉਮੀਦ ਦਾ
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 6 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾ ਂਨਾ। ਅੱਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਤਾ ਂਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।

7 ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਦੌੜ, ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਿਕਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ? 8 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਉਸ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। 9

ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ। “ਬੱਸ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਖਮੀਰ ਆਟੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੌਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ।” 10 ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਖਰੇ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਉੱਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੇਗਾ।

11 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ
ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁੰਨਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਂਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ
ਵੀ ਦੰਡ ਿਕਉਂ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਫ਼ੇਰ ਸਲੀਬ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। 12 ਮੇਰੀ ਖਾਿਹਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਸੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਲੈਣ।

13 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਆਿਪਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰੱਥਾਂ
ਵਾਗਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਣ ਸੇਵਾ
ਕਰੋ। 14 ਸਮੁੱਚਾ ਨੇਮ ਦਾ ਸਾਰਾਸਂ਼ ਇਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਿਵੱਚ ਹੈ; “ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ
ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।” 15 ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਰਹੋਂਗ਼ੇ, ਤਾ ਂਸਚੇਤ
ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦਉਂਗੇ।

ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਾ

16 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ;ਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਜੀਓ।
ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੀ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ
ਹਨ। 17 ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਆਪੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ।
ਆਤਮਾ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਆਿਪਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹ
ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ
ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 18 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ
ਆਿਗਆ ਦੇਵੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ।

19 ਮੰਦੇ ਕੰਮ, ਿਜਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪੀ ਆਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।
ਿਜਨਸੀ ਗੁਨਾਹ, ਅਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਿਜਨਸੀ ਬਦੀ, 20 ਝੂਠੇ ਦੇਵੀ ਅਤੇ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਜਾਦੂ ਕਰਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ, ਝਗੜਾ, ਈਰਖਾ, ਕੋ੍ਰਧ,
ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ, ਵੰਡੀਆ ਂਪਾਉਣੀਆ,ਂ 21

ਦੋਖੀ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣਾ, ਅਨੈਿਤਕ ਦਾਅਵਤਾ,ਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ। ਮੈਂ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ; ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਜਗ਼੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 22 ਪਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਤਂੀ, ਸਬਰ,

ਦਯਾ, ਚੰਿਗਆਈ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, 23 ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਵੈਂ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਮ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
24 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ
ਆਿਪਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਛੱਡ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 25 ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ
ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 26 ਸਾਨੂੰ ਅਿਭਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ
ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੁਸਾਂ
ਆਤਮਕ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫ਼ੇਰ ਠੀਕ

ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਹੋ
ਸੱਕਦੀ ਹੈ। 2 ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। 3

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਉਹ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 4 ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾ ਂਨੂੰ ਪਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ
ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 5 ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਿਬਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਗਂ ਹੈ

6 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਸੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆ ਂਸਮੂਹ ਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਝਂੀਆ ਂਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ।

7 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ; ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸੱਕਦੇ। ਿਵਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਬੀਜਦਾ
ਹੈ। 8 ਜੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜ
ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਾਪੀ ਆਪਾ ਉਸ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੀ
ਆਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 9 ਸਾਨੂੰ ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਿਦਆਂ
ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਗਂੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 10 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਵਸਰ ਹੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਪਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਪੌਲੁਸ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

11 ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖ਼ਰ
ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 12 ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਨਤੀਏ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਦੂਸਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਬੂਲਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੁੰਨਤ
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ
ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 13 ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀਆਂ
ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਘਮੰਡ ਕਰ ਸੱਕਣ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ।

14 ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ
ਕਰਾਗਂਾ। ਿਸਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਜਸਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਂਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ
ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਂਲਈ ਮਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾ।ਂ 15 ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
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ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। 16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ
ਿਮਹਰ, ਜੋ ਇਸ ਿਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ।

17 ਇਸ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਿਦਓ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ
ਜ਼ਖਮਾ ਂਦੇ ਦਾਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਾ।ਂ

18 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਿਮਆਂ
ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ!
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ਅਫ਼ਸੀਆ ਂਨੂੰ

ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਇਸ
ਲਈ ਬਿਣਆ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ।

ਇਹ ਪੱਤਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ,ਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ।

2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋਵੇ।

ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਤਮਕ ਅਸੀਸਾਂ

3 ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਆਤਮਕ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 4 ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਂਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਚੁਣ ਿਲਆ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਰਿਹਤ ਲੋਕ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। 5 ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
6 ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸਤਿਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਕਰਪਾ ਿਦਖਾਈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ
ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7 ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ। 8

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿਕਰਪਾ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤੀ
ਿਛੜਿਕਆ ਹੈ। 9 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਾਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਨਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। 10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚਲੀਆਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।

11 ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ
ਸੀ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੇ
ਲੋਕ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਿਣਆ
ਿਗਆ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰ ਸੱਕੀਏ। 13

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇਕੇ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ। 14 ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਗਂੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਉਸਤਿਤ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

15 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ

ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ। 17 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਿਕ ਮਿਹਮਾਮਈ ਿਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ
ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

18 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਰਿਦਆਂ
ਿਵੱਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਸੱਕੇ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਵੋਂਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਅਸੀਸਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਪਾਰ
ਅਤੇ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹਨ। 19 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ
ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। 20 ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹੀ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਜਵਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਬਠਾਇਆ। 21

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾ,ਂ ਅਿਧਕਾਰਾ,ਂ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾਇਆ। ਮਸੀਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾ ਂਭਿਵੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਤਾਕਤ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਮਸੀਹ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਥੱਲੇ ਪਾ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀਆ ਂਸਮੁੱਚੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 23 ਕਲੀਿਸਯਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ।
ਕਲੀਿਸਯਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਸੰਪੂਰਣ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ

ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾਂ
ਕਾਰਣ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਮੁਰਦਾ ਸੀ।
2 ਹਾ,ਂ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ

ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ
ਬਦੀ ਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆ ਂਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਵੱਿਗਆਕਾਰੀ ਹਨ। 3 ਿਪੱਛਲੇ
ਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰਹੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਾਪੀ ਆਿਪਆ ਂਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆਂ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਡੇ ਤਨਾ ਂਅਤੇ ਮਨਾ ਂਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੀ
ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜਉਂ ਰਹੇ ਸਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋ੍ਰਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਵਰਗੇ ਸਾ।ਂ

4 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਇਨੰਾ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਣ ਿਪਆਰ
ਿਵਖਾਇਆ। 5 ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਲਤ ਗੱਲਾਂ
ਕਾਰਣ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਾ।ਂ ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਕਰਪਾ ਕਾਰਣ ਬਚਾਏ ਗਏ। 6 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਸਮੇਤ ਉੱਪਰ
ਉੱਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਿਬਠਾਇਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹਨ। 7

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗਾ ਂਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਮਹਾਨ
ਅਮੀਰੀ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਦਯਾਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।

8 ਮੇਰਾ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੀ ਦਾਤ
ਸੀ। 9 ਨਹੀਂ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੰਮਾ ਂਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ
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ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। 10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਦੇ
ਅਸੀਂ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸੱਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆ ਂਿਬਤਾਈਏ।

ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕਿਮਕ

11 ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਯਹੂਦੀ “ਬੇ-ਸੁੰਨਤੀਏ” ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ “ਬੇ-
ਸੁੰਨਤੀਏ” ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਸੁੰਨਤੀ” ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਅਿਜਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾ ਂਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 12

ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਨਾਗਿਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਦੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। 13 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਲਆਏ ਗਏ ਹੋ।

14 ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਾਗਂ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਉਸ ਕੰਧ
ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ। 15 ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਵੱਚ ਕਈ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਸਨ। ਪਰ
ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
16 ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਸਮੂਹਾ ਂਿਵੱਚਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਅੰਤ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਰਾਹੀਂ
ਕੀਤਾ। 17 ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ।
18 ਹਾ,ਂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਹਾ ਂਸਮੂਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਕੋਲ
ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

19 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਓ ਓਪਰੇ ਜਾ ਂਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਂ। 20 ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਵਾਗਂ ਹੋ ਿਜਸਦਾ ਮਾਲਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਰਸੂਲਾ ਂਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਉਸ
ਬੁਿਨਯਾਦ ਉੱਪਰ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਖੁਦ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਭ
ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪੱਥਰ ਹੈ। 21 ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧਾਕੇ, ਮਸੀਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 22 ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਸਮੇਤ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਨਰਮਾਿਣਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਕਾਰਜ

ਇਉਂ, ਮੈਂ, ਪੌਲੁਸ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹਾ।ਂ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ

ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਿਪਆ ਸੀ। 3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਕੁਝ
ਿਲਖ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾ।ਂ 4 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਿਲਖਤਾ ਂਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ
ਜਾਵੋਂਗੇ ਿਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾ।ਂ 5 ਹੋਰਨਾ ਂਸਿਮਆਂ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਗੁਪਤ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਆਪਣੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਰਸੂਲਾ ਂਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹਨ। ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ

ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ
ਸਾਝਂਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਹਨ।

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਦਾਤ ਕਾਰਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ
ਸੇਵਕ ਬਣ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਿਕਰਪਾ ਿਦੱਤੀ। 8

ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਅਮੀਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਤ
ਿਦੱਤੀ। ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 9 ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਣ ਦਾ
ਕੰਮ ਿਦੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਆਿਦਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਿਕ ਸਮੂਹ ਹਾਕਮਾ ਂਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ
ਿਸਆਣਪ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਾਨਣਗੇ। 11

ਇਹ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਦਕਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। 12 ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਨਰਭੈ ਹੋਕੇ ਆ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ 13 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਹਾੜੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਹਾਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਕਾਰਣ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਗੁਆਓ। ਮੇਰੀਆਂ
ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਿਲਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।

ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਪਆਰ

14 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹਾ।ਂ 15 ਧਰਤੀ ਅਤੇ
ਸਵਰਗ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਉਸਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
16 ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸੀਮ ਮਿਹਮਾ ਦੁਆਰਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਿਮਆ ਂਿਵੱਚ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 17 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਪਰ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 18

ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ ਮਸੀਹ
ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸੱਕੋ ਿਕ ਇਹ ਿਪਆਰ ਿਕੰਨਾ ਲੰਮਾ, ਿਕੰਨਾ ਿਵਸ਼ਾਲ
ਿਕੰਨਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਿਕੰਨਾ ਗਿਹਰਾ ਹੈ। 19 ਮਸੀਹ ਦਾ ਿਪਆਰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਸਮਰਥ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਪਰ
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਿਵੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋਵੋਂ। ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾ ਸੱਕੋਂਗੇ।

20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲੋਂ
ਿਕਤੇ ਵੱਧੇਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਜਾਂ
ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ 21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।

ਸਰੀਰ ਦੀ ਏਕਤਾ

ਮੈਂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਵਜੋਂ ਚੁਿਣਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 2 ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਮ੍ਰ ਅਤੇ

ਕੋਮਲ ਬਣੋ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
3 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਤਨ ਕਰੋ। ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ ਬੰਧਨ
ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਹੋ। 4 ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 5 ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ
ਹੈ, ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਪਿਤਸਮਾ। 6 ਉੱਥੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ਼੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ।

7 ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਿਮਿਲਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 8 ਇਸੇ
ਲਈ, ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
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“ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਗਆ,
ਉਸ ਨੇ ਕੈਦੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਾਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ”

ਜ਼ਬੂਰ 68:18
9 ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਉਹ ਉੱਚਾ ਿਗਆ,” ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। 10 ਇਸ ਲਈ
ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉੱਪਰ ਿਗਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ
ਅਕਾਸ਼ਾ ਂਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਿਗਆ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। 11 ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਾਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ।ਂ
ਉਸ ਨੇ ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਰਸੂਲ, ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਨਬੀ, ਕਈਆ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼
ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। 12 ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਿਦੱਤੀਆ,ਂ ਤਾ ਂਿਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ
ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕੇ। 13 ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧਣਾ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਪੱਕ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਉਤਿਕ੍ਰਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ।

14 ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂੇ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਗਂ ਆਪਣੀ ਿਦਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਲਿਹਰਾ ਂਇੱਕ
ਪਾਿਸਉਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਵਾਗਂੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। 15 ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਿਵੱਚ ਸੱਚ
ਬੋਲਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਾਹੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਨਣ ਲਈ ਵੱਧਾਗਂੇ। ਮਸੀਹ ਿਸਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਹਾ।ਂ 16 ਸਮੁੱਚਾ ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ ਉੱਪਰ ਿਨਰਭਰ ਹੈ। ਅਤੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਆਪਣਾ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੰਪੂਰਣ ਸਰੀਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਿਵੱਚ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

17 ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ;ਂ
ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆ ਂਵਾਗਂ ਿਜਉਣ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚਾਰ ਿਕਸੇ
ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਨ ਹਨੇਰਮਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੀਵਨ
ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 19 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਦੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਬਦਕਾਰੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 20 ਪਰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਿਸੱਖੀਆ ਂਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹਨ। 21 ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋ,
ਉਸਦਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ ਿਗਆ। ਹਾ ਂਸੱਚ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ। 22 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਜਉਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਾ ਬਦਤਰ ਬਣਦਾ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਦਕਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 23 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਲਈ ਿਸੱਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। 24 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ
ਿਵਅਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਿਸੱਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾ ਂਿਵਅਕਤੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

25 ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾ।ਂ 26 “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਕੋ੍ਰਧ ਨੂੰ ਪਾਪ
ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਾ ਬਨਣ ਿਦਓ” ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਕੋ੍ਰਧ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੋ।
27 ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਰਾਹ ਨਾ ਿਦਓ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਸੱਕੇ। 28 ਜੇ
ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ

ਹੱਥਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਗਰੀਬ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ।

29 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ 30 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਆਤਮਾ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਆਤਮਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ
ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। 31 ਸਭ ਕੁੜੱਤਣ, ਕੋ੍ਰਧ, ਕੋਪ, ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਦੁਰਬਚਨ ਸਾਰੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। 32 ਿਦਆਲੂ ਬਣੋ ਅਤੇ
ਦੂਸਿਰਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਓ
ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2

ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਗਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਜੀਓ। ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਚੰਗੀ ਸੁਗੰਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ।

3 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾ ਂਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬੁਰੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 4 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਦਰਿਮਆਨ ਭੱਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਮੂਰੱਖਤਾ ਭਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਨਾ ਂਗੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। 5 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਉਹ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਜਾ ਂਲੋਭੀ
ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜਗ਼੍ਹਾ ਨਹੀਂ
ਿਮਲੇਗੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦਾ ਮੂਰਤੀ ਉਪਾਸੱਕ ਹੈ।

6 ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆ ਂਖੋਖਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ। ਇਹ ਬਦਕਾਰੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਕਿਹਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਨ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 7 ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕਰੋ। 8

ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਿਘਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚਲੀ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਰਹੋ ਿਜਹੜੇ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 9 ਰੌਸ਼ਨੀ ਚੰਿਗਆਈ, ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੱਚ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 10 ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 11

ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਹਨ। ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦੀਆ।ਂ ਪਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣ
ਲਈ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਿਕ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਗਲਤ ਹਨ। 12 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆਂ
ਹਨ। 13 ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਗਲਤ ਹਨ, ਰੌਸ਼ਨੀ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 14 ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਬਣ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾ:ਂ
“ਜਾਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਿਤਓ ਬੰਿਦਓ!
ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਜਉ,

ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕੇਗਾ।”
15 ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ।

ਿਗਆਨਹੀਣ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਢੰਗ ਵਾਗਂ ਨਾ ਜੀਓ। ਸਗੋਂ ਿਗਆਨਵਾਨ ਬਣਕੇ
ਜੀਓ। 16 ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਮੇਂ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹਨ। 17 ਇਸ ਲਈ ਮੂਰੱਖਤਾ
ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਜੀਵੋ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਿਸੱਖੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ
ਕਰਵਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 18 ਮੈਅ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਆਤਮਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹੋਵੇ। 19 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਜਨਾ,ਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਅਤੇ ਆਤਮਕ ਗੀਤਾ ਂਨਾਲ ਬੋਲੋ।
ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾਓ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਛੇੜੋ। 20 ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ
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ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਸਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ।

ਪਤਨੀਆ ਂਅਤੇ ਪਤੀਆਂ

21 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਦਾ ਿਤਆਰ ਰਹੋ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ
ਲਈ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

22 ਪਤਨੀਓ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਹੇਠਾ ਂਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠਾ ਂਹੋ। 23 ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਮਸੀਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮਸੀਹ
ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੱਿਖਅਕ ਹੈ। 24 ਕਲੀਿਸਯਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠਾ ਂਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਪਤਨੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਪਤੀਆ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠਾ ਂਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

25 ਪਤੀਓ, ਆਪਣੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਉਵੇਂ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਮਿਰਆ ਸੀ। 26 ਉਹ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਿਰਆ ਸੀ। ਪਰ
ਪਿਹਲਾ ਂਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਕੇ ਸਾਫ਼
ਕੀਤਾ। 27 ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇੱਕ
ਵਹੁਟੀ ਵਾਗਂ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰ ਸੱਕੇ ਜੋ ਮਿਹਮਾ (ਸੁੰਦਰਤਾ) ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋ ਸੱਕੇ
ਅਤੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋ ਸੱਕੇ ਜਾ ਂਪਾਪ ਜਾ ਂਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ।

28 ਅਤੇ ਪਤੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਪਆਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਉਵੇਂ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
29 ਿਕਉਂ ਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਚੰਗਾ ਿਖਆਲ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਕੀਤੀ, 30

ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾ।ਂ 31 ਪੋਥੀਆ ਂਆਖਦੀਆ ਂਹਨ,
“ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।” 32 ਇਹ
ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 33 ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਉਵੇਂ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ

ਬਿਚਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦੀ ਆਿਗਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। 2 ਹੁਕਮ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ

ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਜਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਦਾ ਹੈ। 3 ਉਹ ਵਾਇਦਾ ਹੈ; “ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਿਬਤਾਓਗੇ।”

4 ਿਪਤਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੋ।

ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਮਾਲਕ

5 ਗੁਲਾਮੋ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾ ਂਦੀ ਆਿਗਆ ਮੰਨੋ। ਆਦਰ ਅਤੇ
ਡਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਕਰੋ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। 6 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਿਕਤੇ ਵੱਧੇਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲੋਂ

ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੰਮ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
8 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਲਈ,
ਿਲਹਾਜ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਾ ਅਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ, ਫ਼ਲ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਏਗਾ।

9 ਮਾਲਕੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾ ਆਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਢਾਲ ਪਿਹਨ ਲਵੋ

10 ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਖਤਮ ਕਰਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਢਾਲ ਪਿਹਨ ਲਵੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆ ਂਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਾਲਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜ
ਸੱਕੋ। 12 ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ
ਹਨੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਹਾਕਮਾ,ਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਬਦੀ ਦੀਆ ਂਆਤਮਕ ਤਾਕਤਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਹਨ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 13 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਵਚ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਬਦੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਟਕੇ ਖਲੋ ਸੱਕੋਂਗੇ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਸਿਥਰ
ਖਲੋਤੇ ਹੋਵੋਂਗੇ।

14 ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੁਆਲੇ ਸੱਚ ਦੀ
ਪੇਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਪਾ ਲਵੋ।
15 ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ
ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਵੋ। ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। 16 ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਅਗਨੀ ਬਾਣਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। 17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫ਼ੜ ਲਵੋ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਹੈ। 18 ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਹਰ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੌਂਸਲਾ
ਨਾ ਗੁਆਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।

19 ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਤਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ
ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸੱਕਾ।ਂ 20 ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਿਪਆ
ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਿਬਨਾ ਡਰ ਤੋਂ ਕਰ
ਸੱਕਾ ਂਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਿਤਮ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

21 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਿਖਕੁਸ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਸ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁੱਖ ਸਾਦਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ। 22

ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਲ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ
ਸੁੱਖਸਾਦਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਲ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ

23 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। 24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆਂ
ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਪਆਰ
ਜੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ।
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ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂਨੂੰ

ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲੋਂ, ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੋ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਹਾਇਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ

2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

3 ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹਾ।ਂ 5 ਮੈਂ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6

ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ
ਆਰੰਿਭਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

7 ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਇਉਂ, ਸੋਚਣਾ ਠੀਕ
ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਸਾਝਂੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ 8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਿਪਆਰ
ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾ।ਂ

9 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ:
ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਿਗਆਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਹੋਵੇ; 10 ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਚੁਣ ਸੱਕੋਂ; ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੋਂ। 11 ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਉਸਤਿਤ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਕਰ
ਸੱਕੋਂ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ

12 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਨਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆ,ਂ ਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 13 ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਸਾਰੇ ਰੋਮੀ ਪਿਹਰੇਦਾਰ
ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 14 ਿਕਉਂ ਿਕ ਮੈਂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹਾ,ਂ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਹੋਕੇ
ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਨ।

15 ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਦੂਸਰੇ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 16 ਇਹ ਲੋਕ
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 17 ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨੋਿਬਰਤੀ
ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੜਚਨਾ ਂਪੈਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ 18

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜਾਂ
ਮੰਦੇ ਨਾਲ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਗਂਾ। 19 ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਇਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਵਾਪਰੀਆ ਂਮੇਰੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਲਆਉਣਗੀਆ।ਂ

20 ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਆਿਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵਖਾਉਣ
ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜੀਵਾ ਂਜਾ ਮਰਾ।ਂ 21 ਮੇਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਲਈ ਿਜਉਣਾ ਹੈ। “ਮੌਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।”

22 ਜੋ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕਾਰਜ
ਕਰ ਸੱਕਾਗਂਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣ ਿਕਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਜਉਣ ਦੀ ਜਾਂ
ਮਰਨ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 23 ਿਜਉਣ ਤੇ ਮਰਨ ਿਵੱਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ
ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦੇ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। 24 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੀ
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। 25 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਇੱਥੇ
ਠਿਹਰਾਗਂਾ ਤਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਅਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਿਨਹਚਾ ਤੋਂ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 26 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਗਂਾ।

27 ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਵੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਢੰਗ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਫ਼ੇਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾ ਂਜਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦੂਰ
ਹੋਵਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੁਣਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਗਂਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ
ਨਾਲ ਿਨਹਚਾ ਲਈ, ਿਜਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
28 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ,ਂ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵੋਂਗੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 29 ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਦੁੱਖ
ਝੱਲਣ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮਸੀਹ ਲਈ ਮਿਹਮਾ ਿਲਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। 30

ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੱਦੋਂ-ਜਿਹਦ ਵੇਖੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੰਘਰਸ਼ਾਂ
ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੰਘਰਸ਼ਾ ਂਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ।

ਏਕਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਹੋ

ਕੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਿਤਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ? ਕੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਰ ਮੈਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾ?ਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਦਯਾ ਅਤੇ

ਿਕਰਪਾ ਹੈ? 2 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ
ਖਾਿਤਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ
ਿਮਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮਨ ਨਾਲ ਇੱਕੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਿਦਆ ਂਇੱਕਸਾਥ ਜੁੜਕੇ ਰਹੋ। ਇੱਕੋ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਅਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਕੇ ਇਕੱਠੇ ਿਜਉਂਵੋ। 3

ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਜਾ ਂਖੋਖਲੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ, ਿਨਮ੍ਰ ਬਣੋ
ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਿਬਹਤਰ ਕਰਾਰ ਿਦਉ। 4

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਮਿਲਆ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸਗੋਂ ਦੂਸਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਸੀਹ ਪਾਸੋ ਬੇਗਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਿਸੱਖੋ

5 ਆਪਣੇ ਦਰਿਮਆਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਨੋਿਬਰਤੀ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੀ
ਸੀ।

6 ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਗਂ ਸੀ।
ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
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ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀ
ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

7 ਇਸ ਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਿਰਆ ਅਤੇ

ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਰਗਾ ਬਣ ਿਗਆ।
8 ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਗਂ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਿਨਮ੍ਰ ਬਣਾਇਆ।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਇਨੰਾ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ

ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।
9 ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਠਾਇਆ।
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਂਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਕ ਦੂਜੇ ਸਾਿਰਆ ਂਨਾਵਾ ਂਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ।

10 ਇਸ ਲਈ, ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾ ਂਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ,
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਂਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੋਡਾ ਝੁਕੇਗਾ।

11 ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਭ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, “ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ।”
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਿਲਆਉਣਗੇ।

ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਬਣੋ

12 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਲੋਕੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਿਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਗਂਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਮਹਾਨ
ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਖੋ। 13 ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ
ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

14 ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਬਨਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾ ਂਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕੀਿਤਆ ਂਕਰਨੇ ਜਾਰੀ
ਰੱਖੋ। 15 ਿਕ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ
ਕੱਬੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਤਾਰੇ ਵਾਗਂ ਚਮਕੋ। 16 ਿਜਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੜੀ
ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ
ਸੱਕਾਗਂਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

17 ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਵਰਗੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਂ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ
ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰੋਂਗੇ। 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਅਤੇ ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ ਦੀ ਖਬਰ

19 ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਸ
ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਗਂਾ, ਤਾ ਂਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਗਂਾ। 20 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। 21 ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਹੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕਾਰਜ
ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 22 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਿਕ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਿਕਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 23 ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭੇਜ ਿਦਆਗਂਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤਾ ਂਬਾਰੇ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਆਵਾਗਂਾ।

25 ਮੈਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੈਿਨਕ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੈਨਾ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ
ਲੋੜਾ ਂਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ। 26 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ
ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਿਕ ਉਹ
ਿਬਮਾਰ ਸੀ। 27 ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਹਰ ਿਵਖਾਈ। ਿਸਰਫ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ,
ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। 28 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ

ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਚੰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। 29 ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ਲਵੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਵਰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। 30 ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਿਜੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ
ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਖਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਿਜਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੇਰੀ ਖਾਿਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇ।

ਮਸੀਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਬਾਰ-ਬਾਰ ਿਲਖਣੀਆ ਂਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ
ਵੱਧੇਰੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ

2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ ਿਜਹੜੇ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁੱਿਤਆਂ
ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 3 ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸੀਹ
ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ 4 ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ
ਹਾ,ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਕਾਰਣ ਹਨ। 5 ਮੇਰੀ ਸੁੰਨਤ ਜੰਮਨ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਯਹੂਦੀ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਯਹੂਦੀ ਸਨ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਬਣ ਿਗਆ। 6 ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਦੰਡ ਿਦੱਤੇ।
ਮੈਂ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਿਭਆ।

7 ਪਰ ਜੋ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਇੱਕ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਨ,
ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਵਅਰਥ ਕਰਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 8 ਇਸ
ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ
ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀਣ ਸਮਝਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਿਕ ਮੈਂ
ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਸੱਕਾ।ਂ 9 ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ
ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 10 ਮੈਂ ਜੋ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਮਸੀਹ
ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ
ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਿਜਹਾ ਬਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ 11 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹੋ
ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਜਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਟੀਚੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਤਨ

12 ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਬਣ
ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਿਚਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹਾ।ਂ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ।
13 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਿਜਲ ਤੇ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਿਚਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾ;ਂ ਮੈਂ ਬੀਤੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ
ਭੁੱਲ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਿਜਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਖਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹਾ ਂਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 14 ਮੈਂ ਮੰਿਜਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਾਮ
ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।

15 ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ, ਿਜਹੜੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾ,ਂ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ
ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
16 ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾ।ਂ

17 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਨਰੀਖਣ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਣਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ
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ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਖਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਗਂ ਅਨੁਸਰਣ
ਕਰੋ। 18 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਵਾਗਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ
ਦੱਸਣ ਲੱਿਗਆ ਂਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 19 ਿਜਸ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਿਜਉਂ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਤੇ ਅਿਭਮਾਨ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਦੁਿਨਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
20 ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਸੁਰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਸੁਰਗਾਂ
ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ।
21 ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਭੌਿਤਕ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਮਾਮਈ ਸਰੀਰ ਵਾਗਂ ਬਦਲ
ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ।

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ

ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਦਉ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਮਾਣ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ

ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
2 ਮੈਂ ਯੂਓਦੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਤੁਖੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋ। 3 ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਿਕਉਂਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਦੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕਲੇਮੰਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆ ਂਨਾਲ ਿਮਲਕੇ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਗਏ ਹਨ।

4 ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰ ਆਖਾਗਂਾ, ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ।
5 ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਮ੍ਰ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਿਦਉ। ਪ੍ਰਭੂ ਛੇਤੀ ਆ

ਿਰਹਾ ਹੈ। 6 ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਉਹ ਪੁੱਛਿਦਆ ਂਹੋਇਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। 7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਇਨੰੀ
ਮਹਾਨ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਸਮਝਣ ਲਾਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਅਤੇ ਮਨਾ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰੇਗੀ।

8 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜੋ ਸੱਚੀਆ,ਂ ਸਿਤਕਾਰ
ਯੋਗ, ਸਹੀ, ਸ਼ੁੱਧ, ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਹਨ। 9 ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ

ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਿਸੱਖੀਆ ਂਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣੀਆ ਂਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਮੈਨੂੰ ਕਰਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੜਾ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੌਲੁਸ ਿਫ਼ਿਲੱਪੀਆ ਂਦੇ ਮਸੀਹੀਆ ਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ

10 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਹੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾ।ਂ 11 ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਪਰ
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਹਲਾਤਾ ਂਿਵੱਚ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਿਸੱਖ ਿਲਆ ਹੈ। 12

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰੀਬੀ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਿਵੱਚ
ਿਕਵੇਂ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਜੇਵੇਂ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਿਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ
ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਿਵੱਚ। ਖੁਸ਼ ਰਿਹਣ ਦਾ ਗੁਪਤ ਰਾਜ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ। 13 ਮੈਂ
ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆ ਂਗਲਾ ਂਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।

14 ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਿਕ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 15

ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਛੱਿਡਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਇੱਕਲੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 16 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਿਵੱਚ
ਸਾ ਂਤਾ ਂਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਭੇਜੀਆ ਂਸਨ। 17

ਸੱਚਮੁੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਸੁਗਾਤਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂ ਿਜਹੜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 18

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਪਾਫ਼ਰੋਦੀਤੁਸ ਰਾਹੀਂ
ਭੇਜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਖਆਲ ਰੱਿਖਆ। ਤੁਹਾਡੀ
ਦਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੁਗੰਿਧਤ ਬਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। 19 ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਅਮੀਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 20 ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।

21 ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਭੇਜਦੇ
ਹਨ। 22 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸੱਕਰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕੈਸਰ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ
ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਭੇਜਦੇ ਹਨ।

23 ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਉੱਪਰ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ।
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ਕੁਲੁੱਸੀਆ ਂਨੂੰ

ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ

2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਭਰਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਿਜਹੜੇ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਕੁਲੁੱਸੈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ, ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ।
3 ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 4

ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। 5

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆਤ ਰੱਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਿਸੱਿਖਆ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਸੀ। 6 ਿਜਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਫ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝ ਗਏ। 7 ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੇਵਕ ਇਪਫ਼੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਹੈ। 8 ਇਪਾਫ਼੍ਰਾਸ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪਾਸੋਂ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।

9 ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾ:ਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਿਗਆਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਮਹਾਨ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇ; 10 ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ; ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸੱਕੋਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪੂਰਨ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਸੱਕੋਂ; 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਾਲ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆ ਂਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਨੂੰ ਝੱਲ ਸੱਕੋਂ।

ਫ਼ੇਰ ਅਨੰਦ ਨਾਲ, 12 ਤੁਸੀਂ ਿਪਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਂਗ਼ੇ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਿਜਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ। 14 ਉਸ ਪੁੱਤਰ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਿਰਆ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਬਖਸ਼ੇ
ਗਏ ਹਾ।ਂ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਂਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

15 ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।
ਪਰ ਿਯਸੂ ਿਬਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਜੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।

16 ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ,ਂ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੀਜ਼ਾ ਂਜਾ ਂਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚੀਜ਼ਾ,ਂ ਿਸੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ,
ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸੇ ਰਾਹੀਂ

ਅਤੇ ਉਸੇ ਲਈ ਸਾਜੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।
17 ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ।

18 ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ।
ਜੋ ਿਕ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ।

ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਿਹਲਾ ਂਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ,

ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
19 ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ।

20 ਮਸੀਹ ਰਾਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ,ਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੀਆ ਂਅਤੇ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ,ਂ

ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਬਨਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ

ਡੁਿਲ੍ਹਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਕਰਾ ਿਦੱਤਾ।
21 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਂਅਤੇ

ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਬਦਕਾਰੀਆ ਂਨੇ ਸਾਬਤ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ। 22 ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿਮੱਤਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ
ਸੀ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ
ਪਿਵੱਤਰ, ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ, ਿਬਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਿਲਆ ਸੱਕੇ। 23 ਮਸੀਹ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਕਰੇਗਾ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ
ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾ ਂਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ
ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀਂ ਹਟੋਂਗੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ। ਿਕ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਬਣ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ

ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਕਾਰਜ

24 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਖਾਿਤਰ
ਹਾਲੇ ਮਸੀਹ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ
ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਝੱਲਦਾ
ਹਾ। 25 ਮੈਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਿਗਆ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੱਸਣਾ ਹੈ। 26 ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਗੁਪਤ
ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆ ਂਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆ ਂਤੱਕ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ
ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 27

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਿਨਰਨਾ ਕਰ ਿਲਆ ਿਕ
ਇਹ ਸੱਚ ਿਕੰਨਾ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਸਮੂਹ ਕੌਮਾਂ
ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਖੁਦ ਮਸੀਹ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਿਨਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ
ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। 28 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ
ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਿਸਆਣਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਤਾ ਂਿਕ
ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਤ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਣ। 29 ਇਸ ਮੰਤਵ
ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈ ਚਾਹੁੰਨਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਉਿਦਕੀਆ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ

ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਿਖਆ ਨਹੀਂ। 2 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਿਕ
ਉਹ ਹੌਂਸਲੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
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ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਸ ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ। 3 ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ,
ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

4 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮੱਠੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾ ਸੱਕੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਲੱਗਦੀਆ ਂਤਾਂ
ਚੰਗੀਆ ਂਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਝੂਠੀਆ ਂਹਨ। 5 ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ,
ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ
ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾ।ਂ

ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਜਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ

6 ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਗਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਜਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 7 ਤੁਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਉਸਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾ ਂਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ
ਿਗਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦ੍ਰੜ ਰਿਹਣ ਿਦਉ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੋ।

8 ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਅਤੇ ਦੁਿਨਆਵੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਿਨਕਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਚਾਰ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ, ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। 9 ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਨਿਮੱਤ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ। 10 ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ
ਪੂਰਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਸਮੂਹ ਹਾਕਮਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ।

11 ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁੰਨਤ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ
ਆਪੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ। 12 ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਿਰਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਿਪਤਸਮਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ; ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਾ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ
ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਾਈ
ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਸੀ।

13 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਕਾਰਣ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਾਪੀ ਆਪੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਸਮੇਤ ਜੀਵਨ
ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ
ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ। 15

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਕ ਹਾਕਮਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ।
ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਨੇ ਵੇਿਖਆ।

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇਮਾ ਂਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ ਿਜਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

16 ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਰੱਖਣ ਨਾ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਦਂੇ ਅਤੇ
ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਉਤਸਵਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਿਜਵੇਂ ਅਮੱਿਸਯਾ ਜਾਂ
ਸਬਤ। 17 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਰਗੀਆ ਂਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀਆ ਂਸਨ ਿਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਜੋ ਆ ਰਹੀਆ ਂਸਨ
ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਲੱਭਦੀਆ ਂਹਨ। 18 ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਨਾ
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਿਨਮ੍ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਤਾ ਂਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਵੇਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਿਦਓ, “ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।” ਉਹ ਲੋਕ ਮੂਰੱਖਮਈ ਘਮੰਡ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
19 ਉਹ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦੇ। ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁਖੀ
ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਅੰਗ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਵੱਧਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

20 ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਤੋਂ
ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਹਾਰ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਹੋਵੋਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੇਮਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਂ।

21 “ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਫ਼ੜੋ,” “ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਨਾ ਵੇਖੋ,” “ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ?” 22

ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਹਨ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ
ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 23 ਇਹ ਨੇਮ ਸੂਝਵਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨੇਮ ਮਾਨਵ-
ਿਸਰਿਜਤ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਅੱਗੇ ਿਨਮ੍ਰਤਾ ਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਦੰਡ ਦੁਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਬਦੀਆ ਂਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪਾਪੀ
ਇੱਛਾਵਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਨਰ ਉੱਥਾਨ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾ ਂਸਵਰਗੀ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਸ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ

ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਸਵਰਗ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। 3 ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਆਪਾ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। 4

ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੋਂਗੇ।

5 ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਓ। ਉਹ
ਹਨ; ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ, ਅਨੈਿਤਕਤਾ, ਲਾਲਸਾ, ਬੁਰੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾ ਂਅਤੇ ਲਾਲਚ ਜੋ
ਿਕ ਮੂਰਤੀ ਉਪਾਸੱਕ ਹਨ। 6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੇ ਆਵੇਗਾ ਜੋ
ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 7 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਸੰਗ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ।ਂ

8 ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਿਦਓ; ਨਰਾਜ਼ਗੀ, ਕੋ੍ਰਧ, ਦੁਰਭਾਵਨਾ, ਦੂਸਿਰਆ ਂਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ। 9 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਿਕਉਂ?
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਛੱਡ
ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਕਰਦੇ ਸੀ।

10 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ,
ਤੁਸੀਂ ਿਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ, ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ
ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਿਗਆਨ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 11 ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਯੂਨਾਨੀਆ ਂਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਂਿਵੱਚਕਾਰ
ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾ ਂਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾ ਂਸੱਕੂਥੀ ਹਨ,
ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ।
ਪਰੰਤੂ ਮਸੀਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਂਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਹੀ ਿਜਹੜਾ ਸਰਬ
ਉੱਚ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ

12 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਹੋ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਦਰਦੀ,
ਿਕਰਪਾ, ਿਨਮ੍ਰਤਾ, ਸੱਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੋ। 13 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ
ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਉ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਉ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ
ਉਵੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 14

ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰੋ; ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਿਪਆਰ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਸਹੀ
ਏਕਤਾ ਿਵੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ। 15 ਜੋ ਸ਼ਾਤਂੀ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਿਦਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੋ।

16 ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਵਸਣ ਿਦਉ।
ਸਾਰੀ ਿਸਆਣਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਿਦਲਾ ਂਨਾਲ ਭਜਨ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ
ਆਤਮਕ ਗੀਤ ਗਾਓ। 17 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾ ਂਿਵੱਚ ਹੋਣ ਿਦਉ। ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ, ਿਯਸੂ
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ।
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ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ ਸਾਝਂਾ ਕਰੋ

18 ਪਤਨੀਓ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆ ਂਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ।

19 ਪਤੀਓ, ਆਪਣੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਬਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ।

20 ਬੱਿਚਓ, ਹਰ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨੋ। ਇਸ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

21 ਿਪਤਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਵੋਂਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।

22 ਨੌਕਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਮੰਨੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ
ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਿਰਹਾ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੇ ਿਦਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ। 23 ਹਰ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕੰਮ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 24 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ
ਇਨਾਮ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 25

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਮਾਲਕੋ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾ ਂਨਾਲ ਨਰਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦਉ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ
ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ।

ਪੌਲੁਸ ਮਸੀਹੀਆ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ

2 ਅੱਡੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। 3 ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਉਸ ਗੁਪਤ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਯੋਗ
ਹੋਈਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹਾਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 4 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲ ਸੱਕਾ ਂਿਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5 ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨਾਲ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੱਧ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵਰਤੋ। 6 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ
ਿਮਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਿਸਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਵਾਬ ਦੇ ਸੱਕੋਂਗੇ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਖਬਰ

7 ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਪਆਰਾ ਭਰਾ, ਤੁਿਖਕੁਸ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ
ਕੰਮ ਕਰਿਦਆ ਂਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆ ਂਖਬਰਾਂ
ਦੇਵੇਗਾ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 8 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ
ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ। 9

ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਿਪਆਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਿਖਕੁਸ
ਅਤੇ ਉਨੇਿਸਮੁਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ।

10 ਅਿਰਸਤਰੱਖੁਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਮਰਕੁਸ, ਬਰਨਾਬਾਸ ਦੇ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂਦੇ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾ ਂਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ
ਸੁਆਗਤ ਕਿਰਓ। 11 ਿਯਸੂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯੂਸਤੁਸ ਵੀ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਵੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਸੱਕੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ।

12 ਇਪਫ਼੍ਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਵੱਧੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। 13 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਅਤੇ ਲਾਉਿਦਿਕਯਾ ਅਤੇ ਹੀਏਰਪੁਿਲਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
14 ਦੇਮਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿਪਆਰਾ ਿਮੱਤਰ ਵੈਦ ਲੂਕਾ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਭੇਜਦਾ ਹੈ।

15 ਲਾਉਿਦਿਕਯਾ ਿਵੱਚ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੀਆ ਂਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਦੇਣੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਨੁਮਫ਼ਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ
ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਆਖੋ। 16 ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਹ ਲਾਉਿਦਿਕਯਾ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ
ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੱਤਰ ਪਿੜ੍ਹਆ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਉਿਦਿਕਯਾ ਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਲਿਖਆ। 17 ਅਰੱਿਖਪੁੱਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ੋ, “ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ
ਿਜਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

18 ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਆਖਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਿਲਖ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ਼
ਸੰਗ ਹੋਵੇ।
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1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੂੰ

ਪੌਲੁਸ, ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲੋਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਾਨਾਵਾ।ਂ ਉਹ ਕਲੀਿਸਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਵੇ।

ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

2 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ 3 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾਂ
ਲਈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ
ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਆਰ ਸਦਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਆਸ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਹੋ।

4 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾ ਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। 5 ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਲਆਦਂੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਿਲਆਦਂਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਆਦਂਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਨਾਲ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾ ਂਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਰਿਹੰਦੇ ਸਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਿਜਉਂ ਰਹੇ ਸਾ।ਂ 6 ਇਸ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰੇ
ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਿਦੱਤੀ।

7 ਤੁਸੀਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ
ਬਣ ਗਏ। 8 ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਅਤੇ ਅਖਾਯਾ ਿਵੱਚ
ਫ਼ੈਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹਰ ਥਾ ਂਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਿਗਆ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 9 ਹਰ ਥਾਂ
ਲੋਕੀ ਉਸ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੁਆਗਤ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਬਦਲ ਗਏ। 10 ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਆਮਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ। ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜੋ
ਿਕ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ ਿਵੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਕਾਰਜ

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਫ਼ੇਰੀ
ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਅਸੀਂ ਿਫ਼ਿਲੱਪੈ
ਿਵੱਚ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾਂ

ਆਖੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਲੇਰ
ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 3 ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਸਾਡੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। 4 ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਾਰੇ
ਬੋਲਦੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੱਖ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਂਿਪਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ

ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਪਰੱਖਦਾ ਹੈ।

5 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ
ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। 6 ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਉਸਤਿਤ ਦੀ
ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਤਿਤ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦੇ।

7 ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾ,ਂ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਰਤ
ਿਲਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਸਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਈ ਵਾਗਂ
ਸਾ ਂਜੋ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 8 ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ
ਿਧਆਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਝਂੀ
ਕੀਤੀ। ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਿਜੰਦਗੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂੀਆ ਂਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਾ।ਂ 9

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਿਦਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾ,ਂ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇ।

10 ਸ਼ਰਧਾਲੂਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਦੇ ਨਾਲ ਸਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ, ਧਰਮੀ ਅਤੇ
ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਵਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। 11 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 12 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਚੰਗੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਿਜਉਣ ਲਈ
ਆਿਖਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ
ਹੈ।

13 ਇਹ ਵੀ ਿਕ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਿਲਆ ਅਸੀਂ
ਿਨਰੰਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਵਾਗਂ ਕਬੂਲ ਿਲਆ ਨਾ ਿਕ ਇਨਸਾਨੀ
ਸ਼ਬਦਾ ਂਵਾਗਂ। ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ। 14 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਯਹੂਿਦਯਾ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਯਹੂਿਦਆ ਂਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ
ਯਹੂਦੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਵੀ
ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ। 15 ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਹੂਦੀਆ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੌਮ ਛੱਡਣ ਲਈ
ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹੈ। 16 ਹਾ!ਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾ ਂਿਵੱਚ
ਹੋਰ ਪਾਪ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋਧ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਹੈ।

ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਫ਼ੇਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ

17 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾ ਂਪਰ ਸਾਡੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕੀਤੇ।

1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੂੰ 1:2 843 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੂੰ 2:17
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18 ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾ।ਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ, ਮੈਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਿਲਆ।
19 ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਸ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਜ ਹੋ ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ
ਮਾਣ ਕਰਾਗਂੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ। 20 ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਕੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾ ਂਇਤੰਜਾਰ
ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਅਥੇਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕਲੇ ਰਹੀਏ।

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫ਼ੈਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ।
3 ਅਸੀਂ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਹਨ। 4 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਸਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ
ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸੱਕਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ
ਇਤੰਜਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸੱਿਕਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਿਵਆ ਂਨਾਲ ਹਰਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੇਰ ਤਾ ਂਸਾਡੀ ਕੜੀ ਿਮਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗ਼ੀ।

6 ਪਰ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਲਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਯਾਦਾ ਂਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ,ਂ ਸਾਨੂੰ
ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। 7 ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਣ ਸੁਖੀ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਅਤੇ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਂਨਾਲ ਿਘਰੇ ਹੋਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹਾ।ਂ 8 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
ਿਦ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਂ, ਫ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। 9

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਕੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ
ਉਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ। 10 ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਫ਼ੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਸੱਕੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲ ਸੱਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸੱਕੀਏ।

11 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਪਤਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਬਣਾਵੇਗਾ। 12 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਆਰ ਵੱਧਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਹੋਰ
ਛਲਕਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਿਪਆਰ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 13 ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ
ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸੱਕਣ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਆਵੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਢੰਗ ਿਸੱਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ

ਿਜਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਇਸੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਜਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 2 ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੀਆ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਗੱਲਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹੀਆ ਂਸਨ। 3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। 4

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ
ਰੱਖਣਾ ਿਸੱਖ ਲਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। 5 ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਲਈ ਨਾ

ਵਰਤੋ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6 ਇਸ
ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾ ਂਉਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾ।ਂ 7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦਾ
ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ। 8 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਿਗਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

9 ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ
ਿਲਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ
ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਾਇਆ ਹੈ। 10 ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

11 ਅਮਨ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ
ਉਹੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕੁਮਾਉਣ
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾ।ਂ 12

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਲਈ
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ ਿਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ

13 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਵੋ
ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਉਦਾਸ
ਹੋਵੋ-ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 14 ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਿਯਸੂ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਜੀ ਉੱਿਠਆ। ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਦੇ
ਕਾਰਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਯਸੂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਿਲਆਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ
ਹਨ।

15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾ ਂਪ੍ਰਭੂ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਿਜਉਂ ਰਹੇ ਹਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦੇ
ਰਹੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਫ਼ੇਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਉਦੋਂ ਿਜਉਂ ਰਹੇ
ਹੋਵਾਗਂੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਗਂੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਿਜਹੜੇ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 16 ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਂਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ
ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਹਾ ਂਦੂਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਤੁਰ੍ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਨ ਪਿਹਲਾਂ
ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। 17 ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਿਜਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦੇ ਹਾ,ਂ
ਉਤਾਹਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਗਂੇ ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਂ
ਨਾਲ ਿਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਅੰਤ ਤੀਕ ਹੋਵਾਗਂੇ। 18 ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਰਾਹੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਿਦਉ।

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ

ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ
ਿਤਥੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 2 ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਪ੍ਰਭੂ ਫ਼ੇਰ ਆਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈਰਾਨ ਭਿਰਆ ਹੋਵੇਗਾ

ਿਜਵੇਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਲੋਕੀ ਕਿਹਣਗੇ, “ਅਸੀਂ ਅਮਨ
ਿਵੱਚ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਾ।ਂ” ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਆ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਵੇਗੀ ਿਜਵੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ
ਪੀੜਾ ਂਸਿਹਣੀਆ ਂਪੈਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ।

4 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਵਾਗਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 5 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਿਵੱਚ ਿਜਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਜਾ ਂਹਨੇਰੇ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ 6 ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਨਹੀਂ ਿਜਉਂਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਗੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬਦਮਸਤ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 8 ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾ ਂਿਦਨ ਵਾਲੇ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ

1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੂੰ 2:18 844 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੂੰ 5:8



ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਵਚ ਵਾਗਂ ਪਿਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ
ਸਾਡਾ ਟੋਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ। 10

ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਉਂ ਸੱਕੀਏ। ਜਦੋਂ
ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਜਾ ਂਮਰ ਚੁੱਕੇ
ਹੋਈਏ। 11 ਇਸ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ
ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਿਦਉ।

ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

12 ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ
ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਿਤਰ,
ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਹੋ। 14 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਨਮ੍ਰ ਹੋਵੋ। 15 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ

ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਬਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

16 ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। 17 ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। 18 ਹਰ ਵੇਲੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਥੋਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

19 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ। 20 ਅਗੰਮੀ ਵਾਕਾ ਂਨੂੰ ਇਝੰ ਨਾ
ਸਮਝੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹੋਣ। 21 ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੱਖ ਕਰੋ। ਜੋ
ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ। 22 ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

23 ਅਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਮਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ
ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੁੱਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ
ਦੋਸ਼ ਰਿਹਤ ਰਿਹਣ। 24 ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

25 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। 26 ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋਂ ਤਾ ਂਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਿਦਉ। 27 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਖਿਤਆਰ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ 28

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
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2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੂੰ

ਪੌਲੁਸ, ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਅਤੇ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲੋਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਦੀ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਾਨਾਵਾ ਂਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ,
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋ।

2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋਵੇ।

3 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ-ਫ਼ੁੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਆਰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ-ਫ਼ੁੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। 4 ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਕਲੀਿਸਆਵਾ ਂਿਵੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਕਵੇਂ ਤਕੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਏ ਜਾ ਰਹੋ ਹੋ। ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ।

ਪੌਲੁਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ

5 ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਸਹੀ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਤਕਲੀਫ਼ਾਂ
ਉਸ ਰਾਜ ਲਈ ਹਨ। 6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਿਦੰਦੇ ਹਨ। 7 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਵੇਗਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੂਤਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇਗਾ। 8

ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਆਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਅਿਜਹੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਸਦੀ
ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਇਹ ਉਸ ਿਦਨ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਦੋਂ
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਆਵੇਗਾ। ਿਯਸੂ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾਂ
ਸਮੇਤ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆ ਂਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਹੋਵੋਂਗੇ,
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸੀਆ ਂਸਨ।

11 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਜਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਗੱਲਾ ਂਲਈ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਿਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਮਿਹਮਾ ਮਈ ਹੋ
ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਮਿਹਮਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਿਹਮਾ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬੁਰੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆਂ

ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਮਲਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਗਂੇ। 2

ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਂ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਜਾਂ
ਸੰਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ
ਿਕ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। 3 ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਿਦਉ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਿਦਨ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਵਦ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਜੋ ਨਰਕ ਨਾਲ
ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 4 ਕੁਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਮੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਸਦੀ ਲੋਕ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ
ਕੁਧਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ; ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦੇ
ਹਨ ਜਾ ਂਿਜਸਦੀ ਲੋਕ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਨਵ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ।

5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾ ਂਿਕ
ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? 6 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ
ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। 7 ਬਦੀ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ
ਹੁਣ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਵੀ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਬਦੀ ਦੀ ਇਸ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਰੋਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂਾ। 8 ਫ਼ੇਰ ਕੁਧਰਮੀ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਭੂ ਿਯਸੂ ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਮਿਹਮਾਮਈ ਆਮਦ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

9 ਕੁਧਰਮੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਝੂਠੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ, ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਕਰੇਗਾ।
10 ਕੁਧਰਮੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਛਲ ਕਪਟ
ਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਚੇ
ਹੋਏ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ
ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਦਂੇ। 11 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਅਿਜਹੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਿਕਸੇ
ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਿਜਹੜੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਨਆਂ
ਦੋਸ਼ੀਆ ਂਵਾਗਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਦੀ ਕਰਿਦਆ ਂਆਨੰਦ ਮਾਿਣਆ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ

13 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ
ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਚਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। 14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਿਦਆ
ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਿਦਆ ਸੀ
ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਸੱਕੋਂ 15 ਇਸ
ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਿਜਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।

2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੂੰ 1:2 846 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੂੰ 2:15
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16 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਜੋ,
ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਸ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਅਮਰ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ

ਅੰਤਕਾਰ, ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਲਣੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਾਣ ਦੇਣ ਿਜਵੇਂ

ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਿਰਆ। 2 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਅਤੇ
ਬਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੀਏ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ
ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

3 ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ
(ਸ਼ੈਤਾਨ) ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। 4 ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਂਗੇ। 5 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਹਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਬਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ
ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਕੰਮ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼

6 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਰਾਹੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਿਜਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। 7

ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਸਾ।ਂ 8 ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ

ਕੀਮਤ ਿਦੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਲਈ ਵੀ
ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਿਦਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 9

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਸੱਕੀਏ। 10 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਸਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਨਯਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ: “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”

11 ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਰੁਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 12 ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾ ਂਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ 13 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਿਦਆ ਂਨਾ ਥੱਕੋ।

14 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾ ਂਉਸਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾ
ਕਰੋ। ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਝੰ ਕਰਾਰ ਨਾ ਿਦਉ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਾਗਂ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਿਦਉ।

ਅੰਿਤਮ ਿਨਰਦੇਸ਼

16 ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇਵੇ।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ।

17 ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹੱਥੀ ਿਲਖ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾ ਂਉੱਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਿਲਖਦਾ ਹਾ।ਂ

18 ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਹੋਵੇ।

2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੂੰ 2:16 847 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆ ਂਨੂੰ 3:18



1

2

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ

ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ
ਵੱਲੋਂ ਰਸੂਲ ਹਾ।ਂ

2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕਰਪਾ, ਿਮਹਰ ਤੇ

ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ।

ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ

3 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਕਦੂਿਨਯਾ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਸਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਲੋਕ ਝੂਠੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਠਿਹਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਝੂਠੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਕੋਂ। 4 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਤੇ ਸਮਾ ਂਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਸੱਚੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮਾ ਂਦੀਆ ਂਵੱਡੀਆ ਂਪੱਤ੍ਰੀਆ ਂਉੱਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ
ਇਤਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਕੇਵਲ ਵਾਦ ਿਵਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ। ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆ।ਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤਾ ਂਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਪਆਰ ਨੂੰ
ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹੋ
ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6 ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ
ਕੀਤੀਆ।ਂ ਉਹ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਨਕਾਰਥਕ ਹਨ। 7 ਉਹ ਲੋਕ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ
ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

8 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਸ਼ਰ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। 9 ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਜੋ ਪਾਪੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਜਹੜੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ
ਿਜਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਖੂਨੀਆ ਂਲਈ, 10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਜਹੜੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਸਮਿਲੰਗੀਆ ਂਲਈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਜਹੜੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਝੂਿਠਆ ਂਲਈ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਜਹੜੇ ਕਿਚਹਰੀ ਿਵੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਿਜਹੜੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ। 11 ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਹਮਾਮਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ

12 ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ
ਿਦੱਤਾ। ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 13 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਸਾ ਂਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਿਦਤੀ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ
ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸਾ।ਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਸੀ। 14 ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ

ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਆਰ ਆਇਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ
ਹੈ।

15 ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ
ਲਈ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪੀਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸਾ।ਂ 16 ਪਰ ਮੈਨੂੰ
ਿਕਰਪਾ ਿਦਤੀ ਗਈ। ਤਾ ਂਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾ ਸੱਕੇ ਿਕ ਉਸਦਾ
ਸਬਰ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਮੇਰੇ, ਸਭ ਪਾਪੀਆ ਂਤੋਂ ਗਏ ਗੁਜਰੇ,
ਤੇ ਿਵਖਾਇਆ। ਿਯਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਬਣਾ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 17 ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਿਜਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਿਖਆ ਜਾ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ
ਮਿਹਮਾ। ਆਮੀਨ!

18 ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਾਗਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ
ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਗੰਮੀ ਵਾਕਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਅਤੀਤ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ
ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਗੰਮ ਵਾਕਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ
ਸਫ਼ਲ ਯੁੱਧ ਲੜੋ। 19 ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
ਜੀਣ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਿਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਗਏ। 20 ਹੁਿਮਨਾਯੁਸ ਅਤੇ ਿਸਕੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਿਸੱਖਣਗੇ।

ਆਦਮੀਆ ਤੇ ਔਰਤਾ ਂਲਈ ਕੁਝ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਮੰਗੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। 2 ਰਾਿਜਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀਆ ਂਪਦਵੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਿਜਉਂ ਸੱਕੀਏ ਜੋ ਸ਼ਾਤਂ, ਖਾਮੋਸ਼, ਉਪਾਸਨਾ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। 3 ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸੱਕਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ। 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ
ਿਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। 6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਿਯਸੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਮੂਹ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਇਆ। 7 ਇਹੀ
ਕਾਰਣ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਿਹ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ
ਿਰਹਾ। ਮੈਂ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ

ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾ ਂਲਈ ਖਾਸ ਿਨਰਦੇਸ਼

8 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਨਾ ਿਕ ਹਰ ਜਗ਼੍ਹਾ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਿਜਹੜੇ ਕੋ੍ਰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝਗੜਦੇ ਹਨ।

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ 1:2 848 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ 2:8
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9 ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਨਾ ਿਕ ਔਰਤਾ ਂਉਹੋ ਿਜਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ। ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਸਿਹਤ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਂਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਜਾ ਂਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਾ ਂਮਿਹੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ
ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 10 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾ ਂਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ
ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਆਖਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

11 ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਿਸਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 12 ਮੈਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ
ਿਕ ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਿਸੱਖਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਉਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 13 ਿਕਉਂਿਕ
ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਸਾਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਹੱਵਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 14

ਇਹ ਵੀ, ਿਕ ਉਹ ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਸੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ
ਅਵੱਿਗਆਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ। 15 ਪਰ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਿਮਲੇਗੀ, ਉਹ ਬਚਾਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਟਕੀਆ ਂਰਿਹਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵੈ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਗੀਆ।ਂ

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ

ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ ਂਉਹ ਸੱਚ ਹੈ; ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਿਰਹਾ
ਹੈ। 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ

ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਕਿਹ ਸੱਕਣ। ਉਸਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤਨੀ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਸਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਲੋਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸੱਕਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ
ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਝਗੜਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ
ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ
ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 4 ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਗੂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ
ਉਸਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। 5 ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ
ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦਾ ਿਧਆਨ
ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।

6 ਪਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਵਾ ਂਿਨਹਚਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਿਕਉਂਿਕ
ਿਜਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਵਾ ਂਿਨਹਚਾਵਾਨ ਹੈ। ਤਾ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਗੁਮਾਨ
ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਨੰਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਿਨੰਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ। 7 ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਵੀ
ਇੱਜ਼ਤ ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਹੋਰਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ
ਨਹੀਂ ਫ਼ਸਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ।

ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ

8 ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕਾ ਂਵਜੋਂ
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਭਾਗੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ
ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਆਖਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਿਜਹੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਿਜਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਪਰੱਖ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਨੁਕਸ ਿਦਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕਾ ਂਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

11 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਿਜਹੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆਂ
ਦੂਸਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਹੋਣ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਹਰ ਗੱਲੋਂ
ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ।

12 ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕਾ ਂਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 13 ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਥਾ ਂਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਪਾਉਣਗੇ।

ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਰਹੱਸ

14 ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 15 ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਨਾ ਵੀ
ਆ ਸੱਿਕਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕਰਨੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਿਜਉਂਦੇ
ਜਾਗਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਸੱਚ ਦਾ
ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਬੁਿਨਆਦ ਹੈ। 16 ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਸ਼ੱਕ, ਸਾਡੀ ਰੱਬੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਰਹੱਸ
ਮਹਾਨ ਹੈ:
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ;
ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ;
ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਤਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ।
ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰਾ ਂਕੌਮਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ;
ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਸਵਰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ।

ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮਆਂ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਤਿਮਆ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਿਜਹੜੇ ਝੂਠ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੂਤਾ ਂਦੇ

ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਗੇ। 2 ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 3 ਉਹ ਲੋਕ
ਹੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ ਿਜਹਿੜਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਪਰ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੋਜਨਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭੋਜਨਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। 4 ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼
ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ
ਚੀਜ਼ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ
ਿਲਆ ਜਾਵੇ। 5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਚਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੇਵਕ ਬਣੋ

6 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਓਥੋਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੋਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਦੁਆਰਾ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਤੁਸੀਂ
ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਕੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। 7 ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਕਹਾਣੀਆ ਂਸੁਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ
ਿਤਆਰ ਕਰੋ। 8 ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਿਰਕ ਕਸਰਤ ਿਕਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਿਜ਼ਦਗੀ
ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਸਾ ਂਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 9 ਜੋ ਮੈਂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਂਉਹ ਸੱਚ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਇਹੀ
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ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ;ਂ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ
ਜਾਗਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

11 ਹੁਕਮ ਿਦਉ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦਉ। 12 ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ
ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਵਰਤਾਓ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਉ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ,
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੋ।

13 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉ, ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦਉ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ। 14 ਿਜਹੜੀ ਦਾਤ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ
ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਿਖਆ
ਸੀ। 15 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ
ਅਰਪਨ ਕਰ ਿਦਉ। ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਸੱਕਣਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ
ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 16 ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਉ।
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ
ਹਨ।

ਿਕਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਝੰ ਗੱਲ
ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਛੋਿਟਆ ਂਨਾਲ ਭਰਾਵਾ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਵਰਤਾਉ ਕਰੋ। 2 ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਮਾਵਾ ਂਵਰਗਾ

ਿਵਹਾਰ ਕਰੋ। ਛੋਟੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਭੈਣਾ ਂਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕਰੋ।

ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ

3 ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਧਵਾਵਾ ਂਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕਲੀਆ ਂਹਨ। 4 ਪਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਧਵਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾ ਂਪੋਤਰੇ-
ਪੋਤਰੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਇਹ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆ,ਂ ਤਾ ਂਉਹ
ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਉੱਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ ਂਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5 ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਦੇ
ਸਹਾਿਰਉਂ ਇੱਕਲੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕਲਾ ਉਸਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਦਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 6 ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਿਵਧਵਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ
ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਿਬਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਿਜਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। 7 ਉੱਥੋਂ ਦੇ
ਿਨਹਚਾਵਾਨਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ ਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਨਾ
ਕਿਹ ਸੱਕੇ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 8 ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸੱਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ
ਉਹ ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲੋਂ
ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ।

9 ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਹ ਸੱਠਾ ਂਵਿਰ੍ਹਆ ਂਦੀ ਜਾਂ
ਇਸਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਦਂੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਿਜਸਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਓਪਿਰਆ ਂਦੀ ਮਿਹਮਾਨ-
ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ
ਿਜਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ।

11 ਪਰ ਉਸ ਪੱਤ੍ਰੀ ਿਵੱਚ ਜਵਾਨ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਅਰਪਣ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਬਹੁਤ ਵਾਰੀ
ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਤਕੜੀਆ ਂਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾ ਂਕਾਰਣ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆਂ
ਹਨ। ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। 12 ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਨਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਵਾਇਦਾ ਨਹੀਂ
ਿਨਭਾਇਆ। 13 ਇਹ ਵੀ, ਿਕ ਇਹ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ
ਘਰ ਜਾਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਆਦੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ

ਦੂਸਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖਦੀਆਂ
ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ 14 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਜਵਾਨ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ। 15

ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਮੁੜ ਚੁੱਕੀਆ ਂਹਨ।

16 ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਜੋ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਉਪਰ ਬੋਝ
ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੇਰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵਧਵਾਵਾ ਂਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖ ਸੱਕੇਗੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ

17 ਿਜਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਮਹਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗੀ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮਹਾਨ ਇੱਜ਼ਤ
ਦੇ ਯੋਗੀ ਹਨ। 18 ਿਕਉਂਿਕ ਪੋਥੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਉਸ ਬਲਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ
ਿਜਹੜਾ ਗਾਹੁੰਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ” ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ,
“ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ।”

19 ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਤਾ ਂਹੀ ਸੁਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋ ਜਾ ਂਿਤੰਨ ਬੰਦੇ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਪਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ
ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਮਲੇਗੀ।

21 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੂਤਾ ਂਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ
ਿਨਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ।

22 ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ।
ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ।

23 ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਰਤਾ
ਕੁ ਮੈ ਪੀਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਹਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

24 ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਦੇਖਣੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਅਸਲੀ ਿਨਆ ਂਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਪਾਪ ਮਗਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 25 ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾ ਂਬਾਰੇ
ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਛੇਤੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਵੇਖਣੀਆ ਂਸੁਖਾਲੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੁਕੀਆ ਂਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹ
ਸੱਕਦੀਆ।ਂ

ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਖਾਸ ਿਨਰਦੇਸ਼

ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨਾ ਂਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਕਈਆਂ

ਗੁਲਾਮਾ ਂਦੇ ਮਾਲਕ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਮਾਲਕ
ਭਰਾ-ਭਰਾ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਘੱਟ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਤਾ ਂਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਨਹਚਾਵਾਨ ਮਾਲਕਾ ਂਦੀ ਹੋਰ
ਵੱਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਅਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਸੱਚ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਦੌਲਤ

3 ਕੁਝ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਉਪਦੇਸ਼

1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ 4:11 850 1 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ 6:3



ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 4 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਝੂਠੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਬਾਰੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜੋ
ਈਰਖਾ, ਮਤਭੇਦ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਸ਼ੰਕਾਵਾ ਂਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ।
5 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਦਲੀਲ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਮਾਗ ਬਦੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗੁਆ
ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ
ਸਾਧਣ ਹੈ।

6 ਹਾ,ਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ।
7 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਲਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਮਰਾਗਂੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗਂੇ। 8 ਇਸ
ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪਿਹਨਣ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵਾਗਂੇ।
9 ਜੋ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਤਾਵੇ ਿਵੱਚ ਪੈ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਉਹ
ਫ਼ਸ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਕੰਮੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲੈਣੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ
ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ।
10 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਬੁਰਾਈਆ ਂਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਅਿਧਕਤਮ ਪੈਸੇ ਕੁਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਦਾ ਂਭਰੇ ਅਨੁਭਵਾ ਂਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਗੱਲਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ

11 ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਿਜਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ; ਿਵਸ਼ਵਾਸ,ਪ੍ਰੇਮ, ਸਬਰ, ਅਤੇ ਸੱਜਨਤਾ ਰੱਖੋ। 12 ਆਪਣੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਨਾ ਦੌੜ ਦੌੜਨ ਵਾਗਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਿਜੱਤਣ ਲਈ
ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਿਦਉ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ ਿਜਹੜਾ ਸਦੀਪਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ
ਮਹਾਨ ਸੱਚ ਸਿਵਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। 13 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ

ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਉਹ
ਮਹਾਨ ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਸਿਵਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਦੋਂ ਉਹ ਪੁੰਿਤਯੁਸ ਿਪਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 14

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ;ਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਸਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਿਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ ਸੱਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਦਂਾ। 15 ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾ ਂਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾ ਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। 16

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੇਖ ਸੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਦਾ ਉਸਤਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।

17 ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦਉ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ
ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਆਖੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਆਸ ਰੱਖਣ, ਅਪਣੀ ਦੌਲਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ। ਦੌਲਤ ਦਾ
ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ
ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 18 ਅਮੀਰਾ ਂਨੂੰ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ
ਆਖੋ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਸਾਝਂੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਖੋ। 19 ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆ ਂਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਭਿਵੱਖਮਈ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੀ
ਬੁਿਨਆਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਜਾਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ।

20 ਿਤਮੋਿਥਉਸ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਸੌਂਪੀਆ ਂਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਿਜਹੜੇ ਮੂਰੱਖਮਈ
ਗੱਲਾ ਂਆਖਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ
ਰਿਹ ਿਜਹੜੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ “ਿਗਆਨ” ਆਖਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 21 ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਉਹ “ਿਗਆਨ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਹੋਵੇ।
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2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ

ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਪੌਲੁਸ, ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਇਸ
ਲਈ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ

ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ।
2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਪਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗੇ ਹੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ, ਿਮਹਰ

ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋਵੇ।

ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ

3 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਦਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ
ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆ ਂਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮਿਝਆ ਹੈ। 4

ਿਜਹੜੇ ਅੱਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਹਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਾ ਂਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸੱਕਾ।ਂ 5 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਉਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਲੋਇਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਯੂਨੀਕਾ ਨੂੰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। 6 ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਨਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ
ਹੋਣ ਿਦਉ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਿਗਆੜੀ ਲਾਟ ਬਣ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸ੍ਵੈਂ-ਸੰਜ਼ਮ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

8 ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੱਿਦਆ ਂਸੰਗੋ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ ਪਰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।

9 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ
ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਇਹ ਉਸ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਿਵਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਆਇਆ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਿਦਖਾਇਆ। ਹਾ।ਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਅਿਜਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਿਦਖਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸੱਕਦਾ।

11 ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ। 12 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਇਸ
ਲਈ ਸਹਾਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮੈਂ
ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ
ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਲੇ
ਿਦਹਾੜੇ ਤੱਕ ਸੌਂਿਪਆ ਹੈ।

13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ
ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਨ। 14 ਿਜਹੜਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਰੱਿਖਆ
ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਰਾਖੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

15 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਿਸਯਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਫ਼ੁਿਗਲੁਸ ਅਤੇ ਹਰਮੁਗਨੇਸ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
16 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨਿਸਫ਼ੁਰੁਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰ
ਦਰਸ਼ਾਵੇਗਾ। ਉਨਿਸਫ਼ੁਰੁਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ
ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ 17 ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਥਾ ਂਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਰਕਾਰ ਲੱਭ ਿਲਆ। 18 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਉਿਨਸਫ਼ੁਰੁਸ ਤੇ
ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਦਹਾੜੇ ਿਮਹਰ ਦਰਸ਼ਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਉਿਨਸਫ਼ੁਰੁਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੇ ਢੰਗਾ ਂਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ
ਸੀ।

ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਿਸਪਾਹੀ

ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੈਂ। ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਹੈ। 2 ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈਆ।ਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਹੋਰਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਸੱਖਾ ਸੱਕਣਗੇ। 3 ਸਾਡੀਆ ਂਔਕੜਾ ਂਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਔਕੜਾਂ
ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਿਸਪਾਹੀ ਵਾਗਂ ਝੱਲੋ। 4 ਇੱਕ ਿਸਪਾਹੀ ਆਪਣੇ
ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਿਸਪਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 5

ਜੋ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਦੌੜ ਲਾ ਿਰਹਾ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਨੇਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 6 ਿਜਹੜਾ ਿਕਸਾਨ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤ ਦੀ
ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਪਿਹਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7 ਜੋ
ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇਵੇਗਾ।

8 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ। ਇਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ 9 ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਸਿਹ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਗਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾ ਂਨਾਲ
ਜਕਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ
ਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਜੰਜ਼ੀਰਾ ਂਨਹੀਂ
ਪਾਈਆ ਂਜਾ ਸੱਕਦੀਆ।ਂ 10 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਔਕੜਾਂ
ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਔਕੜਾ ਂਇਸ ਲਈ ਸਹਾਰ ਿਰਹਾ
ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੱਕਣ। ਉਸ ਮੁਕਤੀ
ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਮਿਹਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

11 ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਹੈ:
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਰੇ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਗਂੇ।
12 ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਗਂੇ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵਾਗਂੇ, ਤਾ ਂਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
13 ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਤਾ ਂਵੀ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ।

ਇੱਕ ਸਵੀਕ੍ਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ

14 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਨਮੁੱਖ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦਉ ਿਕ ਸ਼ਬਦਾ ਂਬਾਰੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ

2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ 1:2 852 2 ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਨੂੰ 2:14
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ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਿਕ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ
ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। 15 ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅਰਪਨ ਕਰ ਿਦਉ।
ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੋ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਿਜਹੜਾ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਿਜਹੜੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਿਵਹਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੋਰ
ਵੱਧੇਰੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ
ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਗਂ ਫ਼ੈਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਿਮਨਾਯੁਸ ਅਤੇ ਿਫ਼ਲੇਤੁਸ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬੰਦੇ ਹੀ
ਹਨ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

19 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਿਨਆਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਬੁਿਨਆਦ ਉੱਪਰ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ: “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਬੁਿਨਆਦ
ਉੱਤੇ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ: “ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ।”

20 ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆ ਂਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਕੁਝ
ਵਸਤਾ ਂਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਸਤਾ ਂਲਕੜੀ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੀਆ ਂਵੀ ਬਣੀਆ ਂਹੋਈਆਂ
ਹਨ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਖਾਸ ਮੌਿਕਆ ਂਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। 21 ਜੇਕਰ ਇੱਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਖਾਸ ਕੰਮਾ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹਰ
ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।

22 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ
ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਿਮਲਕੇ ਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਹਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
23 ਿਨਕੰਮੀਆ ਂਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਿਕ ਉਹ
ਬਿਹਸਾ ਂਵੱਡੀਆ ਂਬਿਹਸਾ ਂਬਣ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। 24 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਿਹਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਨਮ੍ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 25 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਰਮਾਈ
ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਨਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਕਰ ਲੈਣ। 26 ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਸਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸੋਂ ਉਹੀ
ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਣ ਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਿਸ਼ਕੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲੈਣ।

ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨ

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਖਰੀ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਆਉਣਗੀਆ।ਂ 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਿਮਆ ਂਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਅਤੇ ਅਿਭਮਾਨੀ

ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆ ਂਦਾ
ਆਿਖਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੇ ਿਜਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ
ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮੀ
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਿਗਆਈ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। 4 ਆਖਰੀ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ
ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਿਬਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਗਲਤ ਕੰਮ
ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਮਾਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 5 ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਦਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ “ਉਪਾਸਨਾ”
ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਿਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਿਕ

ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ “ਉਪਾਸਨਾ” ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ
ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ।

6 ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੂਸਿਰਆ ਂਦੇ ਘਰੀਂ ਵੜ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾ ਂਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਗੱਲਾ ਂਦੀਆ ਂਗੁਲਾਮ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। 7 ਉਹ ਔਰਤਾਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ
ਸੱਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 8 ਯੰਨੇਸ ਤੇ ਯੰਬਰੇਸ ਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ
ਸੱਚ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਹ ਭਰਮਾਊ ਮਨਾ ਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹਨ। 9 ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ
ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ
ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ। ਜੇਨਸ ਅਤੇ ਜਾਮਬੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ।

ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ਼

10 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜੀਵਨ ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ, ਮੇਰੇ ਸਬਰ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। 11 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੰਤਾਿਕਯਾ, ਇੱਕੋਿਨਯੁਮ, ਅਤੇ
ਲੁਸਤਰਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆ ਂਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤਸੀਿਹਆ ਂਬਾਰੇ ਪਤਾ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਥਾਵਾ ਂਤੇ ਸਿਹਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਔਕੜਾਂ
ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। 12 ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 13

ਇਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਬੁਰੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਦਨੋ ਿਦਨ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ
ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ
ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

14 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਸੱਖੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਿਸੱਖਾਈਆ।ਂ
15 ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਪੋਥੀਆ ਂਆਪਣੇ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਿਸੱਖੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ
ਪੋਥੀਆ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਉਹ ਿਸਆਣਪ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 16 ਸਾਰੀਆਂ
ਪੋਥੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਪਿਵੱਤਰ ਪੋਥੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੁਕਸਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਿਸੱਖਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ
ਹੈ। 17 ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਪੋਥੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ
ਹਾ।ਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ
ਜੋ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ

ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼
ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ 2 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦਉ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਤਆਰ ਰਹੋ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ
ਗੱਲਾ ਂਦੱਸੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਬੜੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੋ।

3 ਇੱਕ ਸਮਾ ਂਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਿਮਲਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਗੁਰੂ
ਿਮਲਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਆਖਣਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ। 4 ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮਨਘੜਤ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆ ਂਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 5 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਕੜਾ ਂਆਉਣ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਔਕੜਾ ਂਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਿਨਭਾਓ।

6 ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। 7 ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਯੁੱਧ ਲਿੜਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਦੌੜ ਪੂਰੀ
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ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਹੁਣ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ
ਇੱਕ ਤਾਜ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਨਰਪੱਖ ਿਨਆਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਜ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਤਾਘਂ ਨਾਲ
ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਿਨਜ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼

9 ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ।
10 ਦੇਮਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਥੱਸਲੁਨੀਿਕਯਾ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। ਕਰੇਸੱਕੇਸ ਗਲਾਿਤਯਾ
ਅਤੇ ਤੀਤੁਸ ਦਲਮਾਤੀਯਾ ਚੱਲਾ ਿਗਆ। 11 ਲੂਕਾ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾ ਂਮਰਕੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ
ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 12 ਮੈਂ ਤੁਿਖਕੁਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੁਸ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ।

13 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤ੍ਰ ੋਆਸ ਿਵੱਚ ਸਾ ਂਤਾ ਂਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਕਾਰਪੁਸ ਕੋਲ ਛੱਡ
ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਂਦੇ ਆਉਣਾ।
ਨਾਲੇ ਮੇਰੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆਉਣਾ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਕਤਾਬਾ ਂਮੈਂ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ
ਉੱਪਰ ਿਲਖੀਆ ਂਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।

14 ਿਸਕੰਦਰ ਠਠੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਹਾਨੀਆ ਂਪਹੁੰਚਾਹੀਆ।ਂ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਸਕੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। 15 ਤੁਸੀਂ ਹੋਿਸ਼ਆਰ ਰਿਹਣਾ

ਿਕਧਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਡਟਕੇ ਲਿੜਆ।

16 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਹਲੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕੀਤਾ, ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਗਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। 17 ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ
ਿਦੱਤੀ ਤਾ ਂਿਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸ ਸੱਕਾ।ਂ ਪ੍ਰਭੂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 18 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਆਪਣੇ ਸੁਵਰਗੀ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ
ਮਿਹਮਾ।

ਆਖਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

19 ਪਿਰਸੱਕਾ ਅਤੇ ਅਕੂਲਾ ਅਤੇ ਉਨੇਿਸਫ਼ੁਰੁਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ 20 ਅਗਸਤੁਸ ਕੁਿਰੰਥੁਸ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤ੍ਰ ੋਿਫ਼ਮੁਸ
ਨੂੰ ਿਮਲੇਤੁਸ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਸੀ। 21 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆ ਂਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸੱਕੋਂ।

ਯਬੂਲੁਸ, ਪੂਦੇਸ, ਲੀਨੁਸ, ਕਲੋਦੀਆ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੀਆ ਂਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਭੇਜਦੇ ਹਨ।

22 ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
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ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਪੌਲੁਸ ਵੱਲੋਂ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਿਜਆ

ਿਗਆ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸੱਕਾ।ਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਿਸੱਖਾਉਂਦਾ
ਹੈ। 2 ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਹ ਿਗਆਨ ਸਾਡੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਦਕਾਲ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। 3 ਸਹੀ ਸਮੇਂ
ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ
ਜਾਨਣ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਸੀ।

4 ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਝਂੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਵੱਲੋਂ ਿਮਹਰ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਮਲੇ।

ਕਰੇਤ ਿਵੱਚ ਤੀਤੁਸ ਦਾ ਕਾਰਜ

5 ਮੈਂ ਕਰੇਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਿਡਆ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸੱਕੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਤ
ਿਵੱਚ ਛੱਿਡਆ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ
ਸੱਕੋਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਸਨ। 6 ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਨ ਵਾਲਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਣ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਸਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ
ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਿਜਹੜੇ
ਆਵਾਰਾਗਰਦ ਅਤੇ ਆਿਗਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 7 ਿਕਉਂਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕੰਮ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖ
ਸੱਕਣ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਂ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਝਗੜਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ
ਧੋਖਾ ਦੇਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 8 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਅਜਨਬੀਆ ਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੰਿਗਆਈ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਆਣਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 9 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼
ਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਿਵਖਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੌਣ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਗਲਤ ਹਨ।

10 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਿਗਆ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ
ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖਾਸੱਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਇਹ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਣੀ ਚਹੀਦੀ ਹੈ। 11 ਇੱਕ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਿਵਖਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਲੋਕ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ
ਕਾਿਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਿਜਹੜੇ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੂਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ
ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 12

ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕਰੇਤੀ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਕਰੇਤੀ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਝੂਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੈੜੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਿਨਕੰਮੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਿਸਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ।” 13 ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸਖਤ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾ ਂਹੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਣਗੇ। 14 ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਕਹਾਣੀਆ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

15 ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ
ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੋਚ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 16 ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ। ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਦਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਿਭਆਨਕ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ
ਆਿਗਆ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ

ਤੀਤੁਸ, ਿਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ
ਿਸੱਖਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ
ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 2 ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ

ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਸਵੈਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ, ਗੰਭੀਰ ਰਿਹਣਾ, ਅਤੇ ਿਸਆਣਾ ਹੋਣਾ ਿਸੱਖਾਓ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੱਚੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ, ਪ੍ਰੇਮ
ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3 ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦਓ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੂਸਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਜਾ ਂਬਹੁਤੀ
ਮੈਅ ਨਾ ਪੀਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦਉ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੰਿਗਆਈ
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ। 4 ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 5 ਉਹ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ
ਿਸਆਣੀਆ ਂਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗੱਲਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਤੀਆ ਂਨੂੰ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਿਸੱਖਾ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਵੀ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

6 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਜਵਾਨ ਆਦਮੀਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਸਆਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
7 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ
ਿਮਸਾਲ ਬਣੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ ਤਾ ਂਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੋ। 8

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਤਾ ਂਸੱਚ ਦੱਸੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਹੋ ਸੱਕੇ। ਤਾਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ ਸੱਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

9 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਜਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾ ਂਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾ ਂਨੂੰ
ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾ ਂਨਾਲ
ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾ ਂਦੀ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾ ਂਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ। ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਪਣੇ
ਸਭ ਕੰਮਾ ਿਵੱਚ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਤਾ,ਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਹਨ।
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11 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਿਵਖਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਿਸੱਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਵਤੀਤ ਕਰੀਏ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਂਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਰਪਾ
ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ
ਿਸੱਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ
ਹਾ।ਂ 13 ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾ,ਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਿਜਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ
ਆਵੇਗਾ। 14 ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਿਦੱਤੀ, ਤਾ ਂਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਹਰ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈਅ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਸੱਕੇ ਿਜਹੜੇ ਿਸਰਫ਼
ਉਸੇ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

15 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤ
ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ। ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਉ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੀ
ਨਹੀਂ।

ਿਜਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ

ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚੇਤੇ ਰੱਖਣ;
ਹਾਕਮਾ ਂਅਤੇ ਆਗੂਆ ਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਅਧੀਨ ਰਿਹਣ; ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਨੂੰ
ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ

ਰਿਹਣ ਲਈ। 2 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੂਸਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਹੋਰਾ ਂਨਾਲ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ, ਹੋਰਾ ਂਨਾਲ ਸੱਜਨਤਾ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ; ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਿਵੱਚ
ਸਾਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਿਦਆਲੂ ਰਿਹਣਾ ਦੱਸੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਇਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਦੱਸੋ।

3 ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਸਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾ ਂਅਸੀਂ
ਗਲਤ ਸਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਸਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਕਰਨੀਆ ਂਅਤੇ ਮਾਨਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬਦੀ ਭਿਰਆ ਜੀਵਨ
ਜੀ ਰਹੇ ਸਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾਲੂ ਸਾ।ਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਾ।ਂ 4 ਫ਼ੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਨੇ
ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਰਸ਼ਾਇਆ। 5 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂਅਸੀਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਾ।ਂ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾ ਂਇਨਸਾਨ
ਬਣਾਇਆ। 6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਬਰੱਖਾ ਸਾਡੇ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। 7 ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਿਕਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾ।ਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ
ਸੱਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 8 ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਲਵੋ ਿਕ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਚੰਗੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ।

9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਿਜਹੜੇ ਮੂਰੱਖਤਾ ਭਰੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬੇਕਾਰ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਿਨਕਾਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 10

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਟਵਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਿਦਉ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦਉ। ਫ਼ੇਰ
ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਰੱਖੋ।
11 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਭੈੜਾ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ
ਪਾਪ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ

12 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਿਤਮਾਸ ਜਾ ਂਤੁਿਖਕੁਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਭੇਜਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਨਕੁਪੁਿਲਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਦੀਆ ਂਉੱਥੇ ਹੀ
ਿਬਤਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਜਦੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੇਨਸ ਅਤੇ
ਅਪੁੱਲੋਸ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਪੂਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਦਓ। ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। 14

ਸਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਲਾਉਣਾ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਮਦ੍ਦ ਕਰਨੀ ਿਸੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾ ਂਿਵੱਚ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਫ਼ਲਹੀਣ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਗੀਆ।ਂ

15 ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਿਦਉ ਿਜਹੜੇ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਉੱਪਰ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ।
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ਿਫ਼ਲੇਮੋਨ ਨੂੰ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ ਵੱਲੋਂ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ

ਸਾਡੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਿਫ਼ਲੇਮੋਨ ਨੂੰ। 2 ਸਾਡੀ
ਭੈਣ ਅੱਿਫ਼ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਕਰਮੀ ਆਰੱਿਖਪੁੱਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਵੀ।

3 ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਕਰਪਾ ਤੇ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਹੋਵੇ।

ਿਫ਼ਲੇਮੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ

4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੇਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣ
ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 6 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਝਂਾ ਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ 7 ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸ਼ਾਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਆਨੰਿਦਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ
ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਓਿਨਿਸਮੁਸ ਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝੋ

8 ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਿਜਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਨਡਰ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹਾ।ਂ
9 ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਿਪਆਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਹਾ ਂਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾ।ਂ 10 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਓਨੇਿਸਮੁਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਾ ਂਤਾ ਂਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ
ਿਗਆ ਸੀ। 11 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ
ਦੋਹਾ ਂਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ।

12 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਿਦਲ
ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ 13 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਿਚਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ਼੍ਹਾ

ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਕਰੋਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਿਕ ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।

15 ਥੋੜੇ ਪਲਾ ਂਲਈ ਓਨੇਿਸਮੁਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਰਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ
ਆ ਸੱਕੇ, 16 ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੋਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾ ਵਾਗਂ ਜੋ
ਿਕ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨਾਲੋਂ ਿਕਧਰੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ ਿਪਆਰ ਕਰੋਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਨੇਂ  ਤਰ੍ਹਾ ਂਇੱਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਗਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਿਪਆਰ ਕਰੋਂਗੇ।

17 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਮੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਓਨੇਿਸਮੁਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਅਪਨਾ ਲਵੋ। ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰੋ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਤੁਸਾ ਂਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ
ਕਰਨਾ ਸੀ। 18 ਜੋ ਓਨੇਿਸਮੁਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਂਉਸ ਨੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੋ। 19 ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਓਨੇਿਸਮੁਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ
ਹੈ ਤਾ ਂਮੈਂ, ਅਦਾ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮਾ ਂਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਗਂਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ। 20 ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ 21 ਇਹ ਿਚਠੀ
ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਂਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੋਂਗੇ।

22 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਠਿਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਿਤਆਰ ਰੱਖਣਾ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਆ ਸੱਕਾਗਂਾ।

ਆਖਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

23 ਇਪਫ਼ਰਾਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੀਆ ਂਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਭੇਜਦਾ ਹੈ। 24 ਮਰਕੁਸ, ਅਿਰਸਤਰੱਖੁਸ, ਦੇਮਾਸ
ਅਤੇ ਲੂਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

25 ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ।
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ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਨੂੰ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ

ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਬੀਆ ਂਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਨਾਲ
ਬੋਿਲਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 2 ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਖਰੀ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆ ਂਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ
ਸਾਿਜਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ
ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ। 3 ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੁਭਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਨਕਲ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਆਦੇਸ਼
ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਸਾਫ਼
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾ ਂਪੁਰੱਖ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ
ਿਗਆ। 4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਕੰਨਾ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹਾਨ ਬਣ ਿਗਆ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਆਖੀਆ:ਂ
“ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ;
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ”

ਜ਼ਬੂਰ 2:7
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵਾਗਂਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇਗਾ।”

2 ਸਮੂਏਲ 7:14
6 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲਾ ਂਜਨਮੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਅੰਦਰ
ਿਲਆਵੇਗਾ, ਤਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ।”

ਿਬਵਸਥਾ 32:43
7 ਦੂਤਾ ਂਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਹਵਾਵਾ ਂਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆ ਂਲਾਟਾ ਂਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਜ਼ਬੂਰ 104:4
8 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਿਖਆ:
“ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ,
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਿਨਆ ਂਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ।

9 ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗਲਤ
ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ,
ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਆਨੰਦ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”

ਜ਼ਬੂਰ 45:6-7
10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੁੱਢ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾ ਂਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਿਜਆ।

11 ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ ਂਪਰ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਕੱਪਿੜਆ ਂਵਾਗਂ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

12 ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਕੋਟ ਵਾਗਂ ਤਿਹ ਲਾਵੇਂਗਾ।
ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪਿੜਆ ਂਵਾਗਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਜ਼ਬੂਰ 102:25-27

13 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ:
“ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠਾ ਂਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾ।ਂ”

ਜ਼ਬੂਰ 110:1
14 ਸਾਰੇ ਦੂਤ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ
ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ

ਹੋ ਜਾਈਏ। 2 ਿਜਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ (ਸ਼ਰ੍ਹਾ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤਾ ਂਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵੱਿਗਆ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
3 ਿਜਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ
ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਸੋਚਕੇ ਜੀਵਨ ਵਤੀਤ ਕਰੀਏ ਿਕ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ
ਨਹੀਂ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੰਿਧਤ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਦੱਿਸਆ। ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸੁਿਣਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। 4

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਰਸ਼ਿਮਆ,ਂ ਮਹਾਨ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਂਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਅਚੰਿਭਆ ਂਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੀਆ ਂਦਾਤਾ ਂਰਾਹੀਂ ਵੀ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਂਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ

ਮਸੀਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ ਂਵਰਗਾ ਬਣ ਿਗਆ

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਂਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਦੂਤਾ ਂਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਂਹੀ ਅਿਜਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ
ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 6 ਇਹ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੇ
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਕਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਉਹ ਇਨੰਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ?
7 ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਤਾ ਂਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾ ਂਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਜ ਵਾਗਂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

8 ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।”
ਜ਼ਬੂਰ 8:4-6

ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠਾ ਂਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾ ਂਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼
ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ
ਚੀਜ਼ ਉਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਿਦਆ ਂਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। 9 ਥੋੜੇ ਪਲਾ ਂਲਈ, ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਦੂਤਾਂ
ਤੋਂ ਨੀਵਾ ਂਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਤਾਜ
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲਵਸ ਹੋ
ਿਗਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਯਸੂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਮਿਰਆ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਸਾਜੀਆ ਂਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਸਿਥਰ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਸਾਝਂੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹੀ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਿਜਹੜਾ

ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਨੂੰ 1:2 858 ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਨੂੰ 2:10



3 4

ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ।

11 ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਆਖਿਦਆ ਂਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
12 ਿਯਸੂ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਗਂਾ।
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਗਂਾ।”

ਜ਼ਬੂਰ 22:22
13 ਉਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਾਗਂਾ।”

ਯਸਾਯਾਹ 8:17
ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ

ਿਦੱਤਾ ਹੈ।”
ਯਸਾਯਾਹ 8:18

14 ਉਹ ਬੱਚੇ ਭੌਿਤਕ ਸਰੀਰਾ ਂਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਰਗਾ ਬਣ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਲੰਿਘਆ ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ
ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮਰਕੇ ਉਸਦਾ
ਿਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਸੱਕੇ ਿਜਸ ਕੋਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। 15

ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਮਿਰਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮੁਕਤ ਕਰ ਸੱਕੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਕਾਰਣ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਗੁਲਾਮਾ ਂਵਰਗੇ
ਸਨ। 16 ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ,ਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਯਸੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ। 17 ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਬਣਨ ਦੀ
ਖਾਿਤਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਿਮਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ। ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਿਯਸੂ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸੱਕੇ। 18 ਅਤੇ ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਰਮਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਿਯਸੂ ਇਹ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸੱਕਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਸੀਿਹਆ ਂਰਾਹੀਂ ਗੁਜਿਰਆ ਅਤੇ ਭਰਮਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਮੂਸਾ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰਾ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਘੱਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 2

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਘੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ
ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਿਬਲਕੁਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਘਰ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਲੋਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੂਸਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4 ਹਰ ਘਰ
ਿਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਬਣਾਇਆ। 5 ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੇਵਕ ਵਰਗਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਆਖ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। 6 ਪਰ ਿਯਸੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਘਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਘਰ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਿਦ੍ਰੜ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਜੋ ਇਨੰੀ
ਮਹਾਨ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਘਰ ਹਾ।ਂ

ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣੇ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

7 ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਥਨ ਵਾਗਂ ਹੈ:
“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ,

8 ਤਾ ਂਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਜ਼ੱਦੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਸੀ।

ਉਹੀ ਸਮਾ ਂਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਰੱਿਖਆ।

9 ਚਾਲੀ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੇਖੀਆ ਂਜੋ ਮੈਂ
ਕੀਤੀਆ ਂਸਨ।

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰੀਿਖਆ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਿਤਹਾਨ
ਿਲਆ।

10 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸਾ।ਂ
ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ‘ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਂਗਲਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ।’

11 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਸਾ ਂਤੇ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ:
‘ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।’”

ਜ਼ਬੂਰ 95:7-11
12 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ, ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਵੀ

ਦੁਸ਼ਟ ਿਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। 13 ਪਰ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਿਕ “ਅੱਜ
ਿਦਨ” ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਥਰ
ਿਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 14

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਿਨਹਚਾ ਤੇ
ਅੰਤ ਤੀਕ ਚੱਲੀਏ ਿਜਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। 15 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ:
“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ,
ਤਾ ਂਉਸ ਅਤੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਜ਼ਦੀ ਨਾ ਬਣੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼

ਸੀ।”
ਜ਼ਬੂਰ 95:7-8

16 ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਸਨ? ਇਹ ਉਹ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਏ ਗਏ ਸੀ। 17 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਲੀ ਸਾਲ੍ਹਾ ਂਤੱਕ ਿਕਸ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼
ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ
ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। 18 ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੌਲ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਿਕ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ।
19 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਨਹਚਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸੱਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ

ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵਾਝਂਾ ਨਾ ਰਹੇ।
2 ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੁਣੇ ਉਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੋਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਂਪਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 3 ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਿਜਹੜੇ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾ,ਂ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾ।ਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਕੋ੍ਰਧ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ:
‘ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’”

ਜ਼ਬੂਰ 95:11
ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਂਸਾਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਝੰ ਆਿਖਆ। 4 ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਜਗ਼੍ਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੋਿਲਆ ਸੀ;
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ
ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ।” 5 ਅਤੇ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ਼੍ਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ
ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ।”

6 ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 7 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਿਦਨ
ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ” ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਨੇ ਇਸ ਿਦਨ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਦਾਊਦ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੋਥੀ ਦੇ ਇਸੇ
ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਵੀ ਵਰਿਤਆ ਹੈ:
“ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ,
ਤਾ ਂਅਤੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਜ਼ੱਦੀ ਨਾ ਬਣੋ।”

ਜ਼ਬੂਰ 95:7-8
8 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਕੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਦਨ “ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ”
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 9 ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਸੱਤਵਾ ਂਿਦਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। 10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਕਾਰਜ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕਾ ਿਲਆ ਹੈ। 11 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਗਂ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਨਾ ਗੁਆ ਲਵੇ, ਜੋ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਸਨ।

12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਜੀਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ
ਵਚਨ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਿਤੱਖਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਿਘਆ ਂਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਵੀ ਿਜੱਥੇ ਰੂਹ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਜੁੜਦੇ
ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾ ਂਅਤੇ ਹੱਡੀਆ ਂਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀਆ ਂਸੋਚਾ ਂਅਤੇ ਇਰਾਿਦਆ ਂਨੂੰ ਪਰੱਖਦਾ ਹੈ। 13 ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਛੁਿਪਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਿਯਸੂ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

14 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਿਦ੍ਰੜ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ।
15 ਿਯਸੂ, ਿਜਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਜਉਂਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਰੇਕ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਤਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
16 ਿਯਸੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਹੁੰਿਦਆ ਂਅਸੀਂ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾ।ਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਹਰ ਅਤੇ ਦਯਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰ ਯਹੂਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਚੁਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਜਾਜਕ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾਲ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਿਪਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਜਕ ਨੂੰ

ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਂਅਰਪਨ ਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 2 ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੋਮਲ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਿਗਆਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ
ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਏ ਗਏ ਹਨ। 3 ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਬਲੀ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਵੀ ਬਲੀਆ ਂਭੇਂਟ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

4 ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਨਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਿਤਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਰੂਨ ਵਾਗਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5

ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਬਣਨ ਦਾ ਗੌਰਵ
ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ;
ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ”

ਜ਼ਬੂਰ 2:7
6 ਅਤੇ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,
“ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਲਿਕਿਸਦਕ
ਵਰਗਾ ਜਾਜਕ ਹੋਵੇਂਗਾ।”

ਜ਼ਬੂਰ 110:4
7 ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀਆ ਂਚੀਕਾ ਂਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ
ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਿਨਮ੍ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ। 8 ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਦੁੱਖ
ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੁੱਖਾ ਂਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਿਰਆ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਿਸੱਖੀ। 9 ਫ਼ੇਰ
ਿਯਸੂ ਸੰਪੰਨ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਕਾਰਣ ਬਿਣਆ, ਿਜਹੜੇ ਸਦੀਵੀ
ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 10 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ
ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਸੀ।

ਿਗਰਾਵਟ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਚਤਾਵਨੀ

11 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੱਸਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ।ਂ
ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇ
ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। 12 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੰਾ ਸਮਾ ਂਿਮਲ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁੱਧ ਵਾਗਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਠੋਸ ਆਹਾਰ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਨਹੀਂ ਹੋ। 13 ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਆਸਰੇ ਿਜਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਿਸ਼ਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 14 ਪਰ ਠੋਸ ਆਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਸ਼ਸ਼ੂਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਹੈ ਿਜਹੜੇ
ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੌਢ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਿਭਆਸ ਦੁਆਰਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਮੁਢੱਲੇ ਪਾਠ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ

ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਹਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਪਿਤਸਮੇ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਾਸ ਿਵਖਾਵੇ ਬਾਰੇ, ਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਜਵਾਲੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ
ਸਦੀਵੀ ਿਨਆ ਂਬਾਰੇ ਿਸੱਖਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹਾ ਂਹੋਰ
ਵੱਧੇਰੇ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਗਂੇ।

4 ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾ ਂਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜੀਵਨ
ਫ਼ੇਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋਂ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸੰਮਿਲਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਆਖੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਸੁਣੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ
ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਖੁਦ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆ ਂਸਨ। ਪਰ
ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਿਕਉਂ?
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ।

7 ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਰੱਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਿਕਸਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਇਸਤੋਂ ਅਨਾਜ ਪਾ ਸੱਕੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ
ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ
ਅਸੀਸਮਈ ਹੈ। 8 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਘਾਹ-ਪੱਤੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਫ਼ਟਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

9 ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋਂਗੇ। 10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆਈਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੇਤੇ
ਰੱਖੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ
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ਸਹਾਇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 11 ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ
ਭਰ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 12 ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਰਗੇ ਬਣੋ
ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਦਾ ਕੀਤੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਿਦਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ।

13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉੱਥੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸੌਂਹ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
14 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾ ਂਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਲਾਦਾ ਂਦੇਵਾਗਂਾ।” 15 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇਸਦਾ
ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਦ ਿਵੱਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

16 ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੌਂਹ ਖਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੌਂਹ ਇਸ ਤਥ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਆਖਦੇ
ਹਨ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆ ਂਦਲੀਲਾ ਂਲਈ ਵੀ ਅੰਤ ਹੈ। 17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਉਸ
ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਂਹ ਖਾਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 18 ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾ ਂਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਬਦਲਣਗੀਆ।ਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਭੱਜ ਪਏ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਗੱਲਾ ਂਸਾਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ
ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਿਜਹੜੀ ਸਾਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 19 ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਆਤਮਾ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾ ਂਸਵਰਗੀ
ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 20 ਿਯਸੂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਵਾਗਂ
ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ।

ਜਾਜਕ ਮਲਿਕਿਸਦਕ

ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਸਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਜਾਜਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾ ਂਮਿਲਕਿਸਦਕ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ। ਉਸ ਿਦਨ

ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। 2 ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਦਸਵਾ ਂਿਹੱਸਾ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।

ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੇ ਨਾ ਂਸਲੇਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ। ਪਿਹਲਾਂ
ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦਾ ਅਰਥ “ਚੰਿਗਆਈ ਦਾ ਰਾਜਾ,” ਅਤੇ, “ਸਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ,”
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਰਾਜਾ” 3 “ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੇ
ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਸਨ ਜਾ ਂਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ।” ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਿਕ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਰਆ। ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

4 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ
ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਿਪਤਾ ਨੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਿਜੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਦਸਵਾਂ
ਿਹੱਸਾ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 5 ਹੁਣ ਨੇਮ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਜਾਜਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਦਸਵੰਧ ਿਮਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਜਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। 6

ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕੋਲੋਂ
ਦਸਵੰਧ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ – ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਸਨ – ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। 7 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

8 ਇਹ ਜਾਜਕ ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਿਜਉਂਦੇ
ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਲਿਕਿਸਦਕ, ਿਜਸਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦੀਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। 9

ਇਹ ਲੇਵੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਪਾਸੋਂ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖ
ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ, ਲੇਵੀ ਨੇ ਵੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ। 10 ਲੇਵੀ ਤਾ ਂਹਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਤਾ ਂਲੇਵੀ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ।

11 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਜਕ-ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਉਸ ਿਬਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸੱਿਕਆ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਜਕ ਦੀ ਆਮਦ
ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਜਾਜਕ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਹਾਰੂਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। 12 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜਾਜਕ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 13 ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਸ
ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੇਵਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ। 14 ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਜਕਾ ਂਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ।

ਿਯਸੂ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਹੈ

15 ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਹੋਰ ਵੀ ਸਾਗ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਂਿਕ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਜਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਵਰਗਾ ਹੈ। 16 ਉਹ ਨਾ
ਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾ ਂਕਾਰਣ,
ਜਾਜਕ ਬਿਣਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਜਕ ਬਿਣਆ
ਿਜਹੜੀ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 17 ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ: “ਤੂੰ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਜਾਜਕ ਹੈ।”

18 ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ (ਸ਼ਰ੍ਹਾ) ਹੁਣ ਅੰਤ ਤੇ ਆਣ ਪੁੱਿਜਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਿਵਅਰਥ ਸੀ। 19 ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ
ਬਣਾ ਸੱਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ
ਉਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ

20 ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ
ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਜਕ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। 21 ਪਰ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੌਂਹ ਅਨੁਸਾਰ
ਜਾਜਕ ਬਿਣਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ:

‘ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਹੈ।’”
ਜ਼ਬੂਰ 110:4

22 ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਿਬਹਤਰ ਕਰਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ (ਜਮਾਨਤ) ਹੈ।

23 ਅਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਤਾ ਂਉਹ
ਜਾਜਕ ਬਿਣਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹੋ ਿਜਹੇ ਅਨੇਕਾ ਂਜਾਜਕ
ਸਨ। 24 ਪਰ ਿਯਸੂ ਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਹਟੇਗਾ। 25 ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

26 ਇਸ ਲਈ ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ
ਹੈ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ
ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਹੈ। 27

ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਂਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲੀ
ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਖਾਤਰ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਮਆ ਂਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬਲੀ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 28 ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕਾ ਂਦੀ ਚੋਣ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਲੋਕਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਹੀ
ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ, ਿਜਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਈ।

ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਨੂੰ 6:11 861 ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਨੂੰ 7:28
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ਇਸ ਵਾਇਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ
ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ

ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾ ਂਉਸ ਿਵੱਚ ਨੁਕਤਾ ਇਹੇ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਅਿਜਹਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ
ਹਾ।ਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ

ਬੈਠਾ ਹੈ। 2 ਉਹ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕ ਿਕਸੇ
ਇਨਸਾਨ ਨੇ।

3 ਹਰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਦੇ ਿਜ਼ੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਰਪਨ
ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਜਾਜਕ ਨੇ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸੀ। 4 ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਹੁਣ
ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਿਜਹਾ ਮੈਂ
ਇਸ ਲਈ ਆਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਇੱਥੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾਜਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 5 ਿਜਹੜਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਜਾਜਕ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਨਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਂਮਾਤਰ
ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਪਿਵੱਤਰ ਖੈਮਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ
ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। “ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਉਸੇ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਸੀ।”
6 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਕਾਰਜ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਜਕਾ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪੇ
ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਉਹ ਕਰਾਰ, ਜੋ ਿਯਸੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਿਲਆਇਆ ਪੁਰਾਣੇ, ਕਰਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਕਤੇ ਵਡੇਰਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ ਿਬਹਤਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇ ਵਾਇਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।

7 ਜੇ ਪਿਹਲੇ ਕਰਾਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾ ਂਦੂਸਰੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। 8 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆ ਂਦੇਖੀਆ।ਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਵਕਤ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ

ਬਣਾਵਾਗਂਾ।
9 ਇਹ ਉਸ ਕਰਾਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ

ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਰਾਰ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੱਥ ਫ਼ੜਕੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ

ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਕਰਾਰ ਿਨਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵੱਲ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਭੁਆ ਲਈ।

10 ਇਹ ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕਰਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਇਹ ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਦੇਵਾਗਂਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦਆਗਂਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਉੱਪਰ ਿਲਖ ਿਦਆਗਂਾ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ।

11 ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾ ਂਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਰੇ

ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੀਣੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਣਗੇ।
12 ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਬਦੀਆ ਂਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਗਂਾ।”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:31-34
13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ

ਪਿਹਲੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ
ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਾਰ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ

ਪਿਹਲੇ ਕਰਾਰ ਿਵੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਪਾਸਨਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। 2 ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੰਬੂ ਿਵੱਚਲੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ

ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾਦਂਾਨ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਸੀ ਿਜਸ
ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਖਾਸ ਰੋਟੀ ਸੀ। 3 ਦੂਸਰੇ ਪਰਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ
ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। 4 ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਿਨਹਰੀ ਵੇਦੀ ਸੀ ਿਜਸ ਉੱਪਰ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਜਾਦਂੀ ਸੀ। ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਵੀ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ। ਸੰਦੂਕ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਿਨਹਰੀ
ਮਰਤਬਾਨ ਿਵੱਚ ਮੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਸੋਟੀ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਿਜਸ ਉੱਪਰ ਪਿਹਲਾਂ
ਪੱਤੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਕਸੇ ਿਵੱਚ ਚਪਟੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੇ
ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਸ ਆਦੇਸ਼ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 5 ਬਕਸੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਕਰੂਬੀ
ਫ਼ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤਾ ਂਸਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀਆ ਂਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੂਤਾ ਂਦੀਆ ਂਮੂਰਤਾ ਂਬਕਸੇ ਦੇ ਿਮਹਰ-ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸੱਕਦੇ।

6 ਤੰਬੂ ਿਵੱਚਲੀ ਸਾਰੀ ਸਮਾਗਰੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੀ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਿਬਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫ਼ੇਰ ਜਾਜਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂੇ ਸਨ।
7 ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਹੀ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ
ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਦਂਾ
ਸੀ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਿਲਆਏ ਿਬਨਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਹੋ ਸੱਕਦਾ। ਜਾਜਕ ਉਹ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ
ਅਰਪਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਪ ਉਹ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ
ਕੀਤੇ ਿਕ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

8 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਕਮਿਰਆ ਂਰਾਹੀਂ ਿਸੱਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਦੋਂ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਪਿਹਲਾ
ਕਮਰਾ ਸਿਥਰ ਸੀ। 9 ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਬਲੀਆ ਂਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ, ਿਜਹੜਾ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਬਲੀਆ ਂਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸੱਕਦੀਆ ਂਸਨ।
10 ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਬਲੀਆ,ਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰੱਥਾ ਂਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਸਫ਼ਾਈਆ,ਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਅਸੂਲ ਸਨ, ਪਰ ਿਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰੈਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਵਾਂ
ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਨਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ

11 ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਵਾਗਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਹਨ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਿਕਸੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੂਸਰੇ ਜਾਜਕਾ ਂਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਸੀਹ ਉਸ ਤੰਬੂ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਬਣਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਮਸੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੀਕ
ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਵਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ
ਦਾਿਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਕਿਰਆ ਂਤੇ ਜਾ ਂਵਿਹੜਿਕਆ ਂਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ।
ਮਸੀਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਮਰ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਿਲਆਇਆ।

13 ਬੱਕਰੀਆ ਂਅਤੇ ਬਲਦਾ ਂਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਵੱਛੇ ਦੀ ਰਾਖ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਉੱਪਰ
ਿਛੜਕੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਲਹੂ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ
ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ। 14 ਇਸ ਲਈ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਬਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ
ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਨੂੰ
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ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸੱਕੀਏ।

15 ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ
ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਇਹ ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ
ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਾਸਲ ਕਰ
ਸੱਕਣ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ
ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਮਸੀਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਰਆ ਜੋ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਿਹਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪਾ ਂਤੋਂ
ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਿਰਆ।

16 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਛੱਡ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਿਲਖਣ
ਵਾਲਾ ਮਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। 17 ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਿਲਖੀ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ
ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ
ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਦਂਾ
ਹੈ। 18 ਪਿਹਲਾ ਕਰਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਵੇਂ
ਹੀ ਹੈ। ਨੇਮ ਨੂੰ ਅਸਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਲਹੂ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
19 ਪਿਹਲਾ,ਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੱਿਸਆ। ਫ਼ੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਵੱਿਛਆ ਂਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆ ਂਦਾ ਲਹੂ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਿਮਿਸ਼੍ਰਤ ਕੀਤਾ, ਫ਼ੇਰ ਲਾਲ ਉੱਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੂਫ਼ੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਮਿਸ਼੍ਰਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੋਂ ਦੀ
ਿਛੜਿਕਆ। 20 ਫ਼ੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਹ ਲਹੂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਕਰਾਰ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ
ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ।” 21 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮੂਸਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਉੱਪਰ ਲਹੂ ਦਾ ਿਛੱਟਾ
ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਹਰ ਸਮਗਰੀ ਉੱਪਰ ਖੂਨ ਦਾ ਿਛੱਟਾ ਿਦੱਤਾ। 22 ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਲਹੂ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ।

ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ

23 ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅਸਲੀ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਨਕਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ
ਡੰਗਰਾ ਂਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਬਨਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ
ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਿਬਹਤਰ ਬਲੀਆ ਂਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਹਨ। 24 ਮਸੀਹ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਉਸ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਂਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਤ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਿਗਆ। ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ।

25 ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਜਹਾ ਿਕ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਪਰ ਉਸ ਉੱਚ-ਜਾਜਕ ਵਾਗਂ ਿਜਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਹੂ
ਅਰਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।
26 ਜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ
ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ।
ਪਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਅਤੇ
ਉਹ “ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ” ਸਾਰੇ ਸਿਮਆ ਂਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ
ਦੁਨੀਆ ਂਅੰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ
ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ।

27 ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਪਰੱਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 28 ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀ ਵਾਗਂ ਭੇਂਟ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਮਸੀਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਪਰ ਪਾਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ।
ਮਸੀਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਉਸਦੀ
ਤਾਘਂ ਨਾਲ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਿਲਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਇੱਕ
ਧੁੰਦਲੀ ਿਜਹੀ ਤਸਵੀਰ ਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਂਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ
ਸੰਪੂਰਣ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਬਲੀਆਂ

ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸੱਕਦੀ। 2 ਜੇ ਿਕਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਬਣਾ
ਸੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾ ਂਉਹ ਬਲੀਆ ਂਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹੁੰਦੀਆ।ਂ ਉਹ ਲੋਕ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ
ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੀ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ, 4 ਿਕਉਂਿਕ ਬੱਕਰੀਆ ਂਅਤੇ
ਵਿਹੜਿਕਆ ਂਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸੱਿਕਆ।

5 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੈਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਅਤੇ ਭੇਟਾਵਾ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

6 ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾੜੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ।

ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਦੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ।
7 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ‘ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ’”

ਜ਼ਬੂਰ 40:6-8
8 ਪੋਥੀਆ ਂਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਆਿਖਆ ਸੀ, “ਤੈਨੂੰ
ਚੜ੍ਹਾਿਵਆ ਂਤੇ ਬਲੀਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀਆ ਂਭੇਟਾਵਾਂ
ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਬਲੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। 9 ਫ਼ੇਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਹਾਜਰ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ” ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਬਲੀਆ ਂਦੇ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾ ਂਰਾਹ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹੀ ਗ਼ੱਲਾ ਂਕੀਤੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ
ਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾ।ਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲੀ ਿਦੱਤੀ
ਿਜਹੜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

11 ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਾਜਕ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਿਮਕ ਸੇਵਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹੀ ਬਲੀਆ ਂਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਬਲੀਆ ਂਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ
ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੀਆ।ਂ 12 ਪਰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ
ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਬ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 13 ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠਾ ਂਿਲਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 14

ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਬਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

15 ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ। ਪਿਹਲਾ ਂਉਹ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ:

16 “ਇਹੀ ਹੈ ਕਰਾਰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕਰਾਗਂਾ,
ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਵਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮਨਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਖ ਿਦਆਗਂਾ।”

ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:33
17 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:
“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ

ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।”
ਿਯਰਿਮਯਾਹ 31:34

18 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ
ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਨੂੰ 9:15 863 ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਨੂੰ 10:18
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਓ

19 ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਅਸੀਂ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਜ਼ਾਦ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ
ਿਬਨਾ ਡਰ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ 20 ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦੇ
ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਜੀਵ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹ
ਨਵਾ ਂਰਾਹ ਪਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। 21

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਾਜਕ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ
ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 22 ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ
ਿਦਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਓ। 23

ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਕਸ ਕੇ ਫ਼ੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸਦਾ
ਉਸ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ

24 ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ
ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 25

ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਿਦਹਾੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੋ

26 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਰਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾ ਸੱਕਦੀ ਹੋਵੇ। 27

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਿਨਆ ਂਤੋਂ ਡਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਹਰੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰੀਏ
ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਨਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ। 28 ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾ ਂਿਤੰਨ ਗਵਾਹੀਆ ਂਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ। ਉਸ
ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ। 29 ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਭਆਨਕ
ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾ,ਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਭਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਲਹੂ ਨਾਲ ਆਦਰ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਹੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਭਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਰਸ਼ਾਈ
ਹੈ। 30 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੰਦੇ
ਕੰਮਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਆਗਂਾ।”
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਗਾ।” 31 ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਲਈ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ
ਿਭਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ

32 ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਿਹਿਲਆ ਂਿਦਨਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਪਿਹਲ ਸੱਚ ਦਾ
ਿਗ਼ਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾ ਂਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਿਹਦ
ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਰਹੇ। 33 ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਤਾਇਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ
ਕਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 34 ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਦੂਰ ਖੋਹ ਲਈਆਂ
ਗਈਆ ਂਸਨ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਨੰਦ ਿਵੱਚ ਰਹੇ

ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਿਬਹਤਰ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਰਿਹਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ।

35 ਇਸ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੌਂਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸੱਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ। 36 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 37 ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ,
“ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਵੇਗਾ।
ਉਹ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

38 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਡਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ
ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

ਹਬੱਕੂਕ 2:3-4
39 ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹੋਣ।
ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾ।ਂ

ਿਨਹਚਾ

ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਹਨ। 2

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ।

3 ਿਨਹਚਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ
ਿਕ ਿਜਹੜੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਈਆਂ
ਗਈਆ ਂਸਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦਾ।

4 ਕਇਨ ਅਤੇ ਹਾਬਲ ਦੋਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਸਨ। ਪਰ
ਹਾਬਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਹਚਾ
ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਹਾਬਲ ਦੀਆ ਂਚੜ੍ਹਾਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਸੀ। ਹਾਬਲ ਮਰ ਿਗਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ
ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।

5 ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਰਆ
ਪੋਥੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਉੱਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ,ਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਿਜਉਂਇਆ। ਬਾਦ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ
ਸੱਕੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਠਾਇਆ।
ਹਨੋਕ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਿਰਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਸੀ। 6 ਿਨਹਚਾ ਤੋਂ
ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਿਜਹੜਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਸਤਿਵਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

7 ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਰੇ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੱਿਕਆ ਸੀ। ਪਰ ਨੂਹ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਈ ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ। ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਨੂਹ ਨੇ
ਦਰਸਾਇਆ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਂਗਲਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਨੂਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ
ਿਗਆ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਦੀ
ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ
ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਸੀ। 9 ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਲੱਗਾ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ
ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਗਂ ਿਰਹਾ ਿਜੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਕਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ

ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਨੂੰ 10:19 864 ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਨੂੰ 11:9
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ਤੰਬੂਆ ਂਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਵਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਸੀ। 10 ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਜਸਦੀ
ਬੁਿਨਆਦ ਵਾਸਤਿਵਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਮੂਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਿਰਆ ਸੀ।

11 ਅਬਰਾਹਾਮ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਬਰਧ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ।
ਸਾਰਾਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਿਨਹਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਸ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12 ਇਹ
ਆਦਮੀ ਇਨੰਾ ਿਬਰਧ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ
ਇਨੇੰ ਲੋਕ ਆਏ, ਿਜੰਨੇ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਣਿਗਣਤ ਤਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਕੰਢੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਹਨ।

13 ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੱਕ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਿਜਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਪਾਈਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਕਬੂਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜਨਬੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਨ।
14 ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਉਹ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਕੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਪਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। 16 ਪਰ
ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਿਬਹਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ – ਿਕਸੇ ਸਵਰਗੀ ਦੇਸ਼
ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਖਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਸੂਸ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ।

17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨੂੰ ਪਰੱਿਖਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਿਨਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਸੀ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, “ਇਹ ਇਸਹਾਕ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।” ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ
ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਸੀ। 19 ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਅਸੀਂ ਆਖ਼ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ, ਤਾ ਂਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਇਝੰ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸਹਾਕ
ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ।

20 ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਏਸਾਉ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਇਸਹਾਕ
ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਸੀ। 21 ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਮਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ
ਉੱਤੇ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਸੀ।

22 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਏਲੀਆ ਂਦੇ ਿਮਸਰ
ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ
ਆਖੀਆ ਂਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਸੀ।

23 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ
ਤੱਕ ਛੁਪਾਈ ਰੱਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਸਨ। ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਾ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵੱਿਗਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਡਰੇ।

24 ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਂਣਾ
ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ। 25

ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਨਾ ਮਾਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ
ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਸੰਗ
ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਸੀ। 26 ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜਾਿਨਆ ਂਦਾ

ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਮਸੀਹਾ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਿਬਹਤਰ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਉਸ ਇਨਾਮ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

27 ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਮਸਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਿਡਆ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਉਂ
ਿਦ੍ਰੜ੍ਹ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਖ ਸੱਕੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸੱਿਕਆ। 28 ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਲਹੂ
ਨੂੰ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ। ਇਹ ਲਹੂ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਿਛੜਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਿਹਲੇ ਜਨਮੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸੱਕੇ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਹਚਾ
ਸੀ।

29 ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲਾਲ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਇਸ
ਲਈ ਹੋ ਸੱਕੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਸੀ। ਿਮਸਰੀਆ ਂਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਮਰੇ।

30 ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਣ ਢੱਠ
ਗਈਆ।ਂ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਯਰੀਹੋ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਦੁਆਲੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਕੰਧਾ ਂਢੱਠ ਗਈਆ।ਂ

31 ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ਰਹਾਬ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਏਲੀ ਜਾਸੂਸਾ ਂਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਿਮੱਤਰਾ ਂਵਾਗਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਕਾਰਣ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਹੋਰ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।

32 ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਗਦਾਊਨ, ਬਾਰਕ, ਸਮਸੂਨ, ਿਯਫ਼ਤਾ, ਦਾਊਦ, ਸਮੂਏਲ ਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਬਾਰੇ
ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸਮਾ ਂਹੈ। 33 ਇਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਸਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਂਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ
ਕਰ ਿਦੱਤੇ। 34 ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਭਆਨਕ ਅੱਗਾ ਂਬੁਝਾ ਿਦੱਤੀਆ ਂਅਤੇ ਦੂਸਰੇ
ਤਲਵਾਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਦੇ
ਕਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਉਹ ਿਨਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਬਲਵਾਨ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ
ਫ਼ੌਜਾ ਂਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਿਦੱਤਾ। 35 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਿਜਵਾਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਦੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ
ਗਏ। ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀ ਿਰਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਿਜਵਾਲ ਕੇ ਿਬਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸੱਕੇ। 36 ਕੁਝ
ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੋਿੜਆ ਂਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੋਰਨਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 37 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੋ ਟੋਿਟਆ ਂਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਰਾਹੀਂ
ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਭੇਡਾ ਂਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆ ਂਦੀਆ ਂਖਲਾ ਂਪਾ
ਲਈਆ ਂਅਤੇ ਭਟਕਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ, ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਹੋਰਾ ਂਦੁਆਰਾ
ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। 38 ਇਨ੍ਹਾ ਂਮਹਾਨ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਦੁਨੀਆ ਂਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂਥਲਾ ਂਅਤੇ ਪਰਬਤਾ ਂਿਵੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਫ਼ਾਵਾ ਂਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁਰਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਰਹੇ।

39 ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
40 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਿਬਹਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸੰਪੂਰਣ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਸਾਨੂੰ ਦਸੱਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ

ਉਹ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਿਜਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ
ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫ਼ੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਨੂੰ
ਸਦਾ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦਾ

ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਨੂੰ 11:10 865 ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਨੂੰ 12:2
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ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮੌਤ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਝੱਿਲਆ
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਉਸ ਹੁਲਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਤਖਤ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 3 ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ ਉਸ
ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤਾ ਂਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਅਤੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੋ ਨਾ ਹਟੋ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਿਪਤਾ ਵਾਗਂ ਹੈ

4 ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। 5 ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਅਤੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਕੂਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ
ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ:
“ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ

ਜਾਣੀ।
ਅਤੇ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ।

6 ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ

ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਬੂਲਦਾ ਹੈ।”
ਕਹਾਉਤਾ ਂ3:11-12

7 ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਇਝੰ ਝੱਲੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾ ਂਵਰਗਾ ਿਵਹਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਿਜਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹਨ
ਿਪਉਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 8 ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ
ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕੀਤੇ
ਗਏ, ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਹੋ। 9

ਹਾਲਾ ਂਿਕ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਿਪਤਾ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਆਤਿਮਆ ਂਦੇ ਿਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਗਂੇ ਤਾ ਂਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। 10

ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੇ ਿਪਉਵਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ
ਸਮਿਝਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਗਂ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣ ਸੱਕੀਏ। 11 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਹੁੰਦੇ
ਹਾ,ਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦਾ, ਜਦਿਕ ਇਹ ਦਰਦ ਿਲਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦ ਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਸੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਿਜਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ

12 ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। 13 ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ
ਸੱਕੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆ।ਂ

14 ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ
ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਿਵੱਤਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। 15 ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌੜੀ ਬੂਟੀ ਵਰਗਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। 16 ਸਾਵੱਧਾਨ
ਰਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ ਿਕ ਕੋਈ
ਵੀ ਏਸਾਉ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਿਜਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਿਚਆ। ਏਸਾਉ
ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਏਸਾਉ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਡੰਗ ਭੋਜਨ
ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ। 17 ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਏਸਾਉ ਨੇ
ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਵੇ। ਏਸਾਉ ਇਹ ਅਸੀਸ ਇਨੰੀ
ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਰੋ ਿਪਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂਿਕ ਏਸਾਉ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ
ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸੱਕਦਾ।

18 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾ ਂਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਸ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ
ਿਜੱਥੇ ਇਜ਼੍ਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਛੂਹ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਿਜਹੜਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਤੁਫ਼ਾਨ ਹਨ। 19 ਉੱਥੇ
ਕੋਈ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼
ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 20 ਉਹ
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ; “ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ
ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਛੰੂਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਥਰਾ ਂਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।” 21 ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦੇਖੀਆ ਂਇਨੰੀਆ ਂਿਭਆਨਕ
ਸਨ ਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, “ਮੈਂ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

22 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਿਜਸ ਨਵੇਂ ਥਾ ਂਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਏ
ਹੋ, ਜੋ ਿਕ ਸਵਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਲਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਦੂਤਾ ਂਦੇ
ਇਕੱਠ ਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। 23 ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਹਲਾ ਂਜਨਮੇ ਪੁੱਤਰਾ ਂਦੀ
ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਪਾਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਆਤਿਮਆ ਂਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ। 24 ਤੁਸੀਂ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਨਵਾ ਂਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਛੜਕੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ
ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਬਲ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ ਿਬਹਤਰ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

25 ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸੱਕੇ। ਹੁਣ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਗੱਲ ਬੋਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 26

ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਧਰਤੀ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ
ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਪਰ ਮੈਂ
ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਿਹਲਾ ਿਦਆਗਂਾ।” 27 ਇਹ ਬਚਨ ਿਕ “ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ੇਰ”
ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਬਾਹ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਹਲਾਈਆ ਂਜਾ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ
ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਜੋ ਿਹਲਾਈਆ ਂਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੀਆ,ਂ ਸਦੀਵੀ ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ

28 ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਨਾ ਿਹੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 29 ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ

ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 2 ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਿਜਹਾ

ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਬਨਾ ਹੀ ਦੂਤਾ ਂਦੀ ਮਿਹਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਚੇਤੇ ਕਰੋ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਹੋਵੋ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਿਜਹੜੇ ਤਸੀਿਹਆ ਂਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤਸੀਿਹਆ ਂਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।

4 ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਵੱਲੋਂ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ
ਿਵਆਹ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਾਪੀ ਪਰੱਖੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਅਤੇ ਬਦਕਾਰੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ। 5 ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਿਪਆਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ,
“ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਗਂਾ।
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਤਆਗਾਗਂਾ।”

ਿਬਵਸਥਾ 31:6

ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਨੂੰ 12:3 866 ਇਬਰਾਨੀਆ ਂਨੂੰ 13:5



6 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਆਖ ਸੱਕਦੇ ਹਾ,ਂ
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਗਂਾ।

ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਿਵਗਾੜ ਸੱਕਦੇ।”
ਜ਼ਬੂਰ 118:6

7 ਆਪਣੇ ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਜੀਵੇ ਅਤੇ ਮਰੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ। 8 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੈ। 9

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਜੀਬ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਭੋਜਨ
ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੂਲਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਸੂਲਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ
ਤਾਈਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

10 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਜਾਜਕ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਬਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 11

ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਲਹੂ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
ਉਹ ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਅਰਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਦੇ
ਸਰੀਰ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾੜੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 12 ਇਸੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀਣ ਹੋਇਆ। ਿਯਸੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਰਆ। 13 ਇਸੇ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਡੇਿਰਆ ਂਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 14 ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇਗਾ। 15 ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਬਲੀਆ ਂਦੇਣੀਆ ਂਬੰਦ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ।ਂ ਉਹ ਬਲੀਆ ਂਉਹੀ ਉਸਤਿਤ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਂਨੂੰ ਮਿਹਮਾਮਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 16 ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਭਲਾ ਅਤੇ ਸਾਝਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਿਵਸਾਰੋ। ਇਹੀ ਉਹ ਬਲੀਆ ਂਹਨ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

17 ਆਪਣੇ ਆਗੂਆ ਂਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਉਹ ਲੋਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ
ਸੱਕਣ, ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਬਣਾਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

18 ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹਾ।ਂ 19 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ

20 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਚੰਗੀ
ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇ ਿਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ
ਸੱਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ, ਭੇਡਾ ਂਦੇ ਮਹਾਨ ਆਜੜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ
ਿਜਵਾਿਲਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਸਦੀਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਕਰੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ
ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਿਯਸੂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਮਾ
ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।

22 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆ ਂਹਨ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖੀਆ ਂਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਿਚਠੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
23 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਿਤਮੋਿਥਉਸ
ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਆ ਿਗਆ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਆਵਾਗਂੇ।

24 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਨਮਸੱਕਾਰ
ਆਿਖਓ। ਇਤਾਿਲਯਾ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸੱਕਾਰ ਆਖਦੇ
ਹਨ।

25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਹੋਵੇ।
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ਯਾਕੂਬ

ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਯਾਕੂਬ ਵੱਲੋਂ,
ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹਰ ਥਾ ਂਿਖੱਲਰੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਲਿਖਆ
ਿਗਆ ਹੈ; ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪ

2 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕਸ਼ਟਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਂਗੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਿਕਉਂ?
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਨੂੰ ਪਰੱਖਣ ਲਈ
ਵਾਪਰੀਆ ਂਹਨ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਿਹਨ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖ
ਲਵੋਂ। 4 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਰ ਦਰਸ਼ਾਓ।
ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ,
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਂਗੇ।

5 ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਸਆਣਪ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦਾਤਾ ਂਦੇਕੇ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਆਣਪ ਦੇਵੇਗਾ। 6 ਪਰ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚਲੀ
ਲਿਹਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾ ਂਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਾਲੂ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ
ਲਿਹਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। 7 ਸ਼ੰਕਾਲੂ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਗੱਲਾ ਂਸੋਚ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ

9 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਕਰਨ
ਿਦਉ। ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
10 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਕਰਨ ਿਦਉ ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਕ
ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜੰਗਲੀ ਫ਼ੁੱਲ ਵਾਗਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਕਾ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੁੱਲ ਝੜ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਫ਼ੁੱਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਰਦਾ
ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਿਵਉਂਤਾ ਹੀ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰਤਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ

12 ਜਦੋਂ ਿਕਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਪਰੱਖੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਮਜਬੂਤ
ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸਾਬਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਸਦੀਪਕ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 13 ਜਦੋਂ ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਬਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾ ਸੱਕਦੀ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਦ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਲਚਾਉਂਦਾ। 14 ਉਹ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆ ਂਆਪਣੀਆ ਂਦੁਸ਼ਟ ਇੱਛਾਵਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਗੀਆ।ਂ 15 ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਹ ਮੌਤ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ।

16 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ। 17 ਹਰ
ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਪੂਰਣ ਦਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਦਾਤਾ ਂਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਸਨੇ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲੀਆ ਂਸਮੂਹ ਰੋਸ਼ਨੀਆ ਂਬਣਾਈਆ ਂਹਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਰੋਸ਼ਨੀਆ ਂਵਾਗਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੀ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 18 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ
ਿਨਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆ ਂਸਾਜੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਮੂਹ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਈਏ।

ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ

19 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੱਧੇਰੇ
ਇੱਛੁਕ ਬਣੋ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਓ। 20 ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ। 21 ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਬਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦਉ ਅਤੇ ਹਰ
ਉਹ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਿਨਮਾਣੇ ਬਣੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ
ਉਪਦੇਸ਼ ਨੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਹਰਦੇ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ
ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।

22 ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ
ਅਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। 23 ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਹੈ; ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
24 ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਤੁਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ
ਭੁੱਲ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦੱਸਦਾ ਸੀ। 25 ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਿਜਹੜਾ
ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰੀਪੂਰਣ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਿਬਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਂਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਕੀ
ਸੁਿਣਆ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ,
ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ

26 ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਤਾ ਂਉਹ
ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 27 ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ;
ਉਨ੍ਹਾ ਂਯਤੀਮਾ ਂਅਤੇ ਿਵਧਵਾਵਾ ਂਦੀ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਿਨਆਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ। ਇਹੀ ਉਹ
ਧਰਮ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ।

ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ

ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। 2 ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਕੋਈ

ਿਵਅਕਤੀ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਕੇ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦੇ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, “ਆਓ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੰਗੀ ਥਾ ਂਤੇ ਬੈਠੋ?” ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ
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ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹੋਂਗੇ, “ਜਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾ।” ਜਾ ਂ“ਥੱਲੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ
ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾ।” 4 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਂਨਾਲੋਂ
ਵੱਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਦੇ ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਨਆ ਂਕਰ
ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

5 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਸੁਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਗਰੀਬ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਸੰਗ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ
ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਮੀਰ
ਆਦਮੀ ਹੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਉੱਤੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ
ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਹਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 7

ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਨਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।

8 ਸਭ ਨੇਮਾ ਂਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇਮ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇਮ
ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ: “ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਿਪਆਰ ਕਰੋ
ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਂ।” ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੇਮ ਦਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ। 9 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹੀ ਨੇਮ ਸਾਬਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ।

10 ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾ ਂਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ
ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਵੱਿਗਆਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇਮ ਦੀ ਅਵੱਿਗਆ ਕਰਨ ਦਾ
ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, “ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ।”
ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ।” ਇਸੇ ਲਈ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਿਵੱਭਚਾਰ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਉਂ, ਫ਼ੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ।

12 ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੱਖ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੁਕਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਿਹਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਰੱਖੋ। 13 ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਿਰਆ ਂਤੇ ਦਯਾ ਦਰਸ਼ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਦੂਸਿਰਆ ਂਤੇ ਦਯਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਾਵੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਯਾ ਨਹੀਂ
ਦਰਸ਼ਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ ਦਯਾ
ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਿਨਡਰ ਹੋਕੇ ਖਲੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਚੰਿਗਆਈਆਂ

14 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਨਹਚਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਉਸਦੀ ਿਨਹਚਾ ਿਨਕਾਰਥਕ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਿਨਹਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। 15 ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਭਰਾ ਜਾ ਂਭੈਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਿਦਨ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣ। 16

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਖੋ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮਾਓ ਅਤੇ ਚੋਖਾ ਖਾਓ।” ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦੇ ਹੋ ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾ ਂਇਸਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।
17 ਿਨਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਨਹਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਦੀ ਤਾ ਂਉਹ
ਿਨਹਚਾ ਿਨਰਜੀਵ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇੱਕਲੀ ਹੈ।

18 ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਖੇ, “ਤੂੰ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ” ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਿਦਖਾ। ਤੇਰੀ ਿਨਹਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਿਦਖਾਵਾਗਂਾ। 19 ਤੁਸੀਂ
ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਭੂਤਾ ਂਵੀ ਇਹ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਦੀਆ ਂਹਨ।

20 ਓ ਮੂਰਖ ਿਵਅਕਤੀ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸ਼ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ
ਿਜਹੜੀ ਿਨਹਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਿਨਕੰਮੀ ਹੈ? 21 ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਡਾ
ਿਪਤਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। 22

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲਾਂ
ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਿਨਹਚਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਸੰਪੂਰਣ

ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। 23 ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਿਜਹੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ
ਇਸ ਿਨਹਚਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ।” ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਮੱਤਰ” ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। 24 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਤਾ ਂਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ।

25 ਦੂਸਰੀ ਿਮਸਾਲ ਰਹਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਬ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ
ਸੂਹੀਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆਪਣੇ ਮਿਹਮਾਨਾਂ
ਵਾਗਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬਚ ਿਨਕਲਣ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

26 ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਲੋਥ ਹੈ। ਿਨਹਚਾ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ

ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਿਤਆ ਂਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਿਨਆ ਂਹੋਰ ਵੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

2 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ
ਆਪਣੀ ਆਖਣੀ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸੰਪੂਰਣ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

3 ਅਸੀਂ ਘੋਿੜਆ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਲਗਾਮਾ ਂਪਾਉਂਦੇ ਹਾ ਂਤਾ ਂਿਕ ਘੋੜਾ ਂਸਾਡਾ
ਕਿਹਣਾ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਮੰਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹਾ ਂਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲਗਾਮਾ ਂਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ 4 ਜਹਾਜ਼, ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ
ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਇੱਕ ਪਤਵਾਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਪਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ
ਿਨਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਿਕਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਹਾਜ਼ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਦਂਾ ਿਜਧਰ
ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਿਬਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।

ਜੰਗਲ ਦੀ ਿਭਆਨਕ ਅੱਗ ਇੱਕ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਚੰਿਗਆਰੀ ਨਾਲ ਭੜਕ
ਸੱਕਦੀ ਹੈ। 6 ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ
ਬਦੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਂਹੈ। ਿਕਵੇਂ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ
ਫ਼ੈਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ
ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਗ ਨਰਕ ਤੋਂ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

7 ਲੋਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਪੰਛੀਆ,ਂ ਸੱਪਾ ਂਅਤੇ ਮੱਛੀਆ ਂਨੂੰ
ਿਸੱਧਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਸੱਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8

ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ
ਅਤੇ ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਕਦੀ ਹੈ।
9 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ
ਹਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 10 ਉਸਤਿਤ ਅਤੇ ਗਾਲਾ ਂਉਸੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਦੀਆ ਂਹਨ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਕੀ ਿਮੱਠਾ ਅਤੇ ਲੂਣਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਝਰਨੇ ਤੋਂ ਫ਼ੁੱਟਦਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। 12 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਕੀ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੇੜ ਉੱਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਫ਼ਲ ਉਗ
ਸੱਕਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਉੱਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਫ਼ਲ ਉੱਗ ਸੱਕਦੇ ਹਨ?
ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਉੱਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਫ਼ਲ ਉੱਗ ਸੱਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅਤੇ
ਲੂਣੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਖੂਹ ਿਮੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦਾ।

ਅਸਲੀ ਿਸਆਣਪ

13 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ
ਹੈ? ਤਾ,ਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਮ੍ਰ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਕਰਨੀਆ ਂਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਸਾਬਤ
ਕਰਨ ਿਦਉ। ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 14 ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਿਵੱਚ ਕੌੜੀ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 15 ਇਹੋ ਿਜਹੀ “ਿਸਆਣਪ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
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ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ “ਿਸਆਣਪ” ਦੁਨੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਕ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ। 16 ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗੜਬੜੀ
ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਬਦੀ ਓੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। 17 ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਿਸਆਣਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ
ਸ਼ਾਤਂਮਈ, ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਆਣਪ
ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਚੰਗੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਕਰਨ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਆਣਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਆਈਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
18 ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਾਤਂਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ
ਦੀਆ ਂਦੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਹੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਿਮਲਦੀਆ ਂਹਨ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦਓ

ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚਕਾਰ, ਲੜਾਈਆ ਂਅਤੇ ਝਗੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਿਕੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਖੁਦਗਰਜ਼ ਇੱਛਾਵਾ ਂਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ

ਲੜਦੀਆ ਂਹਨ। 2 ਤੁਸੀਂ ਵਸਤਾ ਂਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਝਗੜਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀਆ ਂਮਨ ਇਿਛੱਤ ਚੀਜ਼ਾ ਂਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। 3 ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਿਮਲਦੀਆ।ਂ ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ
ਹੀ ਵਰਤ ਸੱਕੋਂ।

4 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 5 ਕੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ ਪੋਥੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ? ਪੋਥੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਉਹ ਆਤਮਾ
ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼
ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” 6 ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਿਕਰਪਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ ਪੋਥੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਿਨਮ੍ਰ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

7 ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕਰ ਿਦਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ
ਿਵਰੋਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਆਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਦੁਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆ ਂਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ
ਦੁਨੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ
ਿਵੱਚਾਰਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। 9 ਉਦਾਸ ਹੋਵੋ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਵੋ। ਆਪਣੇ
ਹਾਿਸਆ ਂਨੂੰ ਰੋਣ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦਓ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ
ਿਦਓ। 10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਮਾਣੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ

11 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਗੱਲਾ ਂਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਜਾ ਂਉਸਦਾ ਿਨਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਹ
ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਗਂ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ
ਉਹ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਿਨਰਨਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਿਨਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਸਦੀ ਉਹ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਿਨਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ
ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਨਸਫ਼ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਹੋ। 12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਨੇਮਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਨਸਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਬਚਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦੂਸਿਰਆ ਂਬਾਰੇ ਿਨਆਂ
ਕਰੋ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਿਦਉ

13 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਅੱਜ ਜਾ ਂਕੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਜਾਂ
ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਠਿਹਰਾਗਂੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਗਂੇ” ਸੁਣੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। 14 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਵਾਗਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਛੱਟ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 15 ਇਸ ਦੀ
ਜਗ਼੍ਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਿਹਆ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਗਂੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਜਾ ਂਉਹ ਕਰਾਗਂੇ।” 16 ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਘਮੰਡ ਗਲਤ ਹਨ। 17 ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਖੁਦਗਰਜ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲੇਗੀ

ਅਮੀਰ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਚੀਕੋ ਅਤੇ ਦਰਦ ਿਵੱਚ ਕੁਰਲਾਓ ਿਕਉਂਿਕ
ਵੱਡੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆ ਂਹਨ। 2 ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ
ਗਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀਿੜਆਂ

ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣਗੇ। 3 ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਚਾਦਂੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਜੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਗਂ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਬਚਾਕੇ ਰੱਿਖਆ। 4 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾ ਂਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਵਰਗੀ ਫ਼ੌਜਾ ਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣ
ਲਈ ਹੈ।

5 ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲਾ ਜੀਵਨ ਭਰਪੂਰ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਬੇਕਾਰ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜਉਂਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਤਾਜਾ ਕਰ ਿਲਆ, ਉਸ
ਜਾਨਵਰ ਵਾਗਂ, ਿਜਹੜਾ ਬਲੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ
ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਿਮਹਰ ਨਹੀਂ ਿਦਖਾਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ।

ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਬਣੋ

7 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਬਣੋ; ਪ੍ਰਭੂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਤੱਕ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਿਕਸਾਨ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਿਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਫ਼ਸਲ
ਦਾ ਭੋਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਗਣ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਸਾਨ ਸਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8 ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਿਰਹਾ
ਹੈ। 9 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਸ਼ਕਵੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਨਹੀਂ ਛੱਡੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ
ਮੁਨਸਫ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

10 ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ ਿਜਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਵੱਚ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਸਨ।
11 ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਨੂੰ ਸਬਰ
ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਸੁਿਣਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਯੂਬ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਤੋਂ ਬਾਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਯਾ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ

12 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ
ਕਰੋ ਤਾ ਂਸੌਂਹ ਨਾ ਖਾਓ। ਸਵਰਗ, ਧਰਤੀ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ
ਬੋਲਾ ਂਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ “ਹਾ”ਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਸਰਫ਼ “ਹਾ”ਂ ਆਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ “ਨਾਹ” ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਿਸਰਫ਼ “ਨਾਹ” ਆਖੋ। ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਜਾਵੇ।
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ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

13 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਿਵੱਚ ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 14 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ
ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਮਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। 15 ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

16 ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਲਤ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਮਹਾਨ ਗੱਲਾ ਂਵਾਪਰਦੀਆ ਂਹਨ। 17 ਏਲੀਯਾਹ ਸਾਡੇ
ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ।
ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਵਿਰ੍ਹਆ ਂਤੱਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਿਪਆ। 18 ਫ਼ੇਰ
ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੀਂਹ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਰੱਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉੱਗ ਪਈਆ।ਂ

ਪਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਓ

19 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ
ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਰੇ। 20 ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਿਖਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਪਾਪੀ
ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ
ਕਰਕੇ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਣ
ਬਣੇਗਾ।
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1 ਪਤਰਸ

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਪਤਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਪੰਤੁਸ, ਗਲਾਿਤਯਾ, ਕੱਪਦੋਕੀਆ, ਅਸੀਆ ਅਤੇ ਿਬਥੁਨੀਯਾ ਦੇ

ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ
ਬਣਾਕੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾ ਂਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਨਾਉਣਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ
ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੋ।

ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਧੰਨ ਹੋਵੋ।

ਿਜਉਂਦੀ ਆਸ

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਹੋਵੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਮਹਰ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ
ਜੀਵਨ ਿਮਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਿਜਵਾਲਣ ਰਾਹੀਂ ਿਜਉਂਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। 4 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ
ਅਸੀਸਾ ਂਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ
ਰੱਖੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਸਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ।
ਉਹ ਨਾ ਂਹੀ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਨਾ ਂਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸੱਕਦੀਆ,ਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਗੁਆ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਰੱਖੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਿਤਆਰ
ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਹੋ ਸੱਕਦੀਆ ਂਹਨ। 7 ਅਿਜਹੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਿਕਉਂ
ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ? ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਸੱਚੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਿਕ ਅੱਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਖੇਹ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ
ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਸਤਿਤ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ।

8 ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ ਪਰ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ
ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨੇੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਿਜਹੜੀ ਿਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ
ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 9 ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ, ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।

10 ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੁੱਛ
ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। 11 ਇਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਮਿਹਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੁੱਖਾ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗੀ। ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਿਕ, ਇਹ
ਘਟਨਾਵਾ ਂਕਦੋਂ ਘਟਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਂਿਕਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੇ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਹੀਆ।ਂ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ। ਦੂਤ
ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆ ਂਗਈਆਂ
ਹਨ।

ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੱਦਾ

13 ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਂਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸੰਯਮ
ਲਈ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ਾ ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਦਾਤ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਿਮਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ।
14 ਿਕਉਂ ਿਕ ਬੀਤੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਕੁਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦੇ
ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਜੀਵੋ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਜੀਵਨ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦੇ ਸੀ।
15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਹੈ। 16 ਇਹ
ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ: “ਉਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਬਣੋ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ।ਂ”

17 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਤਾ
ਬੁਲਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਬਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾ ਂਅਨੁਸਾਰ
ਿਨਆ ਂਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰਾ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜੀਵੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
18 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਵਆਰਥ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਇਹ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆ ਂਤੋਂ ਿਸੱਖੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਨੇ
ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 19 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨਮੋਲ
ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲੇਲੇ ਵਾਗਂ
ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 20 ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ
ਦੁਨੀਆ ਂਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਅੰਤਲੇ ਸਿਮਆਂ
ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 21 ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ
ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਫ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਿਦੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਹਚਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਵੱਚ ਹੈ।

22 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਹੁਣ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਲਈ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। 23 ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਨਰ
ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾ ਂਜੀਵਨ ਉਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਮਰ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਫ਼ੇਰ ਜਨਮੇ ਸੀ ਜੋ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 24 ਿਕਉਂ
ਿਕ ਪੋਥੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ,
“ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਮਿਹਮਾ ਜੰਗਲੀ ਫ਼ੁੱਲਾ ਂਵਰਗੀ ਹੈ।

ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਦਂਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਫ਼ੁੱਲ ਝੜ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

25 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।”
ਯਸਾਯਾਹ 40:6-8

ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਿਜਉਂਦਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕ

ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਝੂਠ ਨਾ
ਬੋਲੋ, ਕਪਟੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਦੂਸਿਰਆ ਂਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ
ਬਾਰੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਪਣੇ ਜੀਵਨ

ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਉ। 2 ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਿਚਆ ਂਵਰਗੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਕ ਦੁੱਧ

1 ਪਤਰਸ 1:2 872 1 ਪਤਰਸ 2:2
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ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਵੱਧਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
3 ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੰਿਗਆਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਿਲਆ ਹੈ।

4 ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ “ਪੱਥਰ” ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਿਨਰਨਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਪੱਥਰ ਸੀ
ਿਜਸਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਉਹ ਵੱਧੇਰੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲ ਆਓ। 5 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਜਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾ ਂਵਾਗਂ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਜਕਾ ਂਵਾਗਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਤਮਕ ਬਲੀਆ ਂਭੇਂਟ ਕਰਕੇ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 6 ਪੋਥੀ ਆਖਦੀ
ਹੈ,
“ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ

ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ।”

ਯਸਾਯਾਹ 28:16
7 ਇਹ ਪੱਥਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ;
“ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਆ ਂਨੇ ਰੱਿਦਆ,
ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰਾ ਹੋ ਿਗਆ।”

ਜ਼ਬੂਰ 118:22
8 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ:
“ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।”

ਯਸਾਯਾਹ 8:14
ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਠੋਕਰ ਖਾਕੇ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਉਸਦੀ ਅਵੱਿਗਆ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਵਾਪਰਨ
ਲਈ ਿਵਉਂਿਤਆ।

9 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੌਮ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਉਸਦੀਆ ਂਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਰਨੀਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਉਸ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।

10 ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ।

ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਮਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਮਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜੀਉ

11 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰਾ ਂਅਤੇ
ਪਰਦੇਸੀਆ ਂਵਰਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾ ਂਦੀਆ ਂਦੁਸ਼ਟ
ਇੱਛਾਵਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਇੱਛਾਵਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਦੀਆ ਂਹਨ। 12 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆਖ ਸੱਕਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ
ਿਬਤਾਓ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਕੰਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਮਿਹਮਾ ਦੇਣਗੇ।

ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਇਖਿਤਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਾਿਤਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਨੋ ਿਜਸ
ਕੋਲ ਹਰ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 14 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਆਗੂਆ ਂਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੋ
ਿਜਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ
ਲਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 15 ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ,
ਅਿਗਆਨੀ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੂਰੱਖਤਾ ਭਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। 16

ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਿਦਆ ਂਵਾਗਂ ਰਹੋ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਬਦੀਆਂ
ਢੱਕਣ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰਹੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। 17

ਸਭ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾਂ
ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ।

ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਿਮਸਾਲ

18 ਹੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੇਠਾ ਂਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਵੀ ਜੋ ਮੰਦੇ ਹਨ।
19 ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ
ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਸਮਝਕੇ ਸਿਹਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇਗਾ। 20

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਕਰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫ਼ੇਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 21 ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਿਮਿਲਆ ਸੀ।
ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਿਤਰ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ, ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਦ ਿਚਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।

22 “ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਿਲਆ।”

ਯਸਾਯਾਹ 53:9
23 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖੀਆ ਂਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆ।ਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ
ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਹੀ ਿਨਆ ਂਿਦੰਦਾ ਹੈ। 24 ਮਸੀਹ ਨੇ
ਸਲੀਬ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲੈ ਲਏ। ਅਿਜਹਾ ਉਸ ਨੇ ਇਸ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਜਉਵਾਗਂੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾ ਂਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 25 ਤੁਸੀਂ
ਇੱਜੜ ਤੋਂ ਭਟਕੀਆ ਂਭੇਡਾ ਂਵਰਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਜੜੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ
ਮੁੜ ਆਏ ਹੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪਤਨੀਆ ਂਤੇ ਪਤੀ

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਪਤਨੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆ ਂਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ
ਫ਼ੇਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਾਰ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ

ਿਬਨਾ ਿਜੱਤ ਜਾਣਗੇ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ। 3

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਂਦਾ ਿਸੰਗਾਰ, ਗਿਹਣੇ ਜਾ ਂਵੱਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 4 ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਸ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂ ਆਤਮਾ ਦੀ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਿਫ਼ੱਕੀ
ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

5 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਿਵੱਤਰ ਔਰਤਾ,ਂ ਆਪਣੀ ਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਵੱਚ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ
ਪਤੀਆ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਿਰਆ ਸੀ। 6 ਮੈਂ ਸਾਰਾਹ ਵਰਗੀਆ ਂਔਰਤਾਂ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਔਰਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ
ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾਹ
ਦੀਆ ਂਅਸਲੀ ਬੱਚੀਆ ਂਹੋਵੋਂਗੀਆ।ਂ

7 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਪਤੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਪਤਨੀਆ ਂਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਨੀਆ ਂਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅਸੀਸਾ ਂਦੇਵੇਗਾ।

ਨੇਕੀ ਲਈ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ

8 ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ
ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਵਾਗਂ ਿਪਆਰ ਕਰੋ। ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਿਨਮ੍ਰ ਬਣੋ। 9

ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜਾ ਂਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਪਰ

1 ਪਤਰਸ 2:3 873 1 ਪਤਰਸ 3:9
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ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਉ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਸਾਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੀ। 10 ਪੋਥੀਆ ਂਦਾ ਕਥਨ ਹੈ,
“ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਿਦਨ ਿਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

11 ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

12 ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ;

ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਜ਼ਬੂਰ 34:12-16

13 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰੋਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। 14 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ,
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ।
“ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ
ਹੋਵੋ।” 15 ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਨੋ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਸ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। 16 ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਿਦਉ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਕਰੋਂਗੇ, ਤਾ ਂਇਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ
ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਣਗੇ।

17 ਬਦੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਨਾਲੋਂ, ਚੰਿਗਆਈ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਬੇਹਤਰ
ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

18 ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੱਿਲਆ
ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਪਾਪਾ ਂਲਈ ਮਿਰਆ।

ਉਸ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮਿਰਆ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਿਲਆਉਣ ਲਈ

ਕੀਤਾ।
ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਮਰ ਿਗਆ
ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।

19 ਫ਼ੇਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚਲੇ ਆਤਿਮਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੀਤਾ। 20 ਇਹ ਆਤਮੇ ਉਹੀ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ
ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਕੁਲ ਅੱਠ ਸਨ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ
ਸੱਕੇ। 21 ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਬਪਿਤਸਮੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਪਿਤਸਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੈਲ ਲਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਿਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। 22 ਹੁਣ ਿਯਸੂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਤਾ,ਂ
ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਜੀਵਨ

ਿਯਸੂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ। ਇਸ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਜਸਨੇ ਸਰੀਰਕ

ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਹਨ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 2 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਬਣਾਉ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਉਸ
ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੋ ਿਜਸਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਬਦ
ਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। 3 ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾ ਂਉਸੇ ਿਵੱਚ
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੈਿਤਕ ਗੱਲਾ ਂਕਰ
ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਭਿਰਸ਼ਟ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆ ਂਪਸੰਦ
ਕੀਤੀਆ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਦਾਅਵਤਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਭਾਵਾਂ
ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

4 ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਅਸਿਭਅ
ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਿਵਹਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ
ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 5 ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ
ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਜਉਂਿਦਆ ਂਅਤੇ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। 6 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਨਆ ਂਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂ
ਸੱਕਣ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਦਾਤਾ ਂਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣੋ

7 ਉਹ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਮਨ
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਵੈ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਗਾ। 8 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰਨਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਪਆਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 9 ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੋ। 10 ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਆਤਮਕ ਦਾਤਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਿਕਰਪਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾ ਂਨਾਲ ਦਰਸ਼ਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਦਾਤਾਂ
ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੌਂਪੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੋਕਰਾ ਂਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 11 ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਉਸ
ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਿਦਓ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਹਮਾਮਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ
ਮਿਹਮਾ ਸਦੀਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।

ਮਸੀਹੀਆ ਂਵਜੋਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ

12 ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੁੱਖ ਭਰੇ ਤਸੀਿਹਆ ਂਤੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ
ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਪਰੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਵਾਪਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 13 ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਸੀਿਹਆ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਜੋ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਆਵੇ ਤਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਨੰਿਦਤ ਹੋਵੋਂਗੇ। 14 ਜੇ
ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ।
ਿਕਉਂਿਕ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।
15 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸੀਹੇ ਸਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਹ
ਕਾਿਤਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਂਚੋਰ, ਜਾ ਂਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਂਉਸ ਵਾਸਤੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਿਬਨ ਬੁਲਾਇਆ ਂਦੂਸਿਰਆ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਦਖਲ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 16 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾ ਂਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਸਤਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 17 ਿਨਆ ਂਦੀ ਘੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਿਨਆ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ?

18 “ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬਚਣਾ ਇਨੰਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ,
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ

ਪਾਪੀ ਹੈ।”
ਕਹਾਉਤਾ ਂ11:31 (ਯੂਨਾਨੀ ਅਨੁਵਾਦ)

19 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹਾੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਦੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ
ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ

ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤਸੀਿਹਆ ਂਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਉਸ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

1 ਪਤਰਸ 3:10 874 1 ਪਤਰਸ 4:19



2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇੱਜੜ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸਤੇ ਸਵੈਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਵਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਵੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਕਸੇ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ। 3 ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਹੇਠਾ ਂਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮ ਵਾਗਂ ਨਾ ਬਣੋ ਸਗੋਂ ਇੱਜੜ
ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੋਵੋ। 4 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਆਜੜੀ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦਾ।

5 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ
ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਿਨਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ:
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਘਮੰਡੀ ਬੰਿਦਆ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਮਾਣੇ ਬੰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਕਹਾਉਂਤਾ 3:34
6 ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੇਠਾ ਂਿਨਮ੍ਰ ਰਹੋ। ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਹੀ ਸਮਾ ਂਆਉਣ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠਾਵੇਗਾ। 7 ਆਪਣੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਿਚੰਤਾਵਾ ਂਉਸ
ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਦਉ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

8 ਖੁਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਰਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂ ਗੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਘੁੰਮਦਾ
ਿਫ਼ਰਦਾ ਹੈ। 9 ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਿਦ੍ਰੜ ਰਿਹ ਕੇ, ਉਸਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਿਹ ਰਹੇ
ਹਨ।

10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਕ੍ਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਸਾਝਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ
ਅਰਸੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾ ਂਠੀਕ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦ੍ਰੜ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। 11 ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ।

ਅੰਿਤਮ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੱਤਰ ਿਸਲਵਾਨੁਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
ਿਲਿਖਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸਾਹ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਿਕਰਪਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਿਵੱਚ ਿਦ੍ਰੜ ਰਹੋ।

13 ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਿਜਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਗਂ ਹੀ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਕੁਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਿਦੰਦਾ ਹੈ। 14 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਿਮਲੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਚੁੰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਿਦਉ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ, ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹਨ।
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ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਵੱਲੋਂ
ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹੀ ਮੁੱਲਵਾਨ
ਿਨਹਚਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਲਈ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ,
ਿਨਰਪੱਖ ਹੈ।

2 ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ
ਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਦੱਤੀ ਹੈ

3 ਿਯਸੂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਿਜਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ
ਹੈ। ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਚੰਿਗਆਈ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੇ
ਿਗਆਨ ਕਾਰਣ ਸੱਿਦਆ ਹੈ। 4 ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਚੰਿਗਆਈ ਕਾਰਣ, ਿਯਸੂ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਸ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ
ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਉਂ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

5 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;
ਚੰਿਗਆਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਹਚਾ ਨਾਲ ਜੋੜੋ; ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਚੰਿਗਆਈ ਨਾਲ
ਜੋੜੋ; 6 ਸਵੈਂ ਕਾਬੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ; ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਸਵੈਂ ਕਾਬੂ
ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ; 7 ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਲਈ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ
ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਲਈ ਦਸ ਦਯਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵੋ। 8 ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ
ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਗਆਨ
ਿਵੱਚ ਫ਼ਲਦਾਇੱਕ ਬਨਾਉਣਗੀਆ।ਂ 9 ਪਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਕੋਲ
ਉੱਪਰਲੀਆ ਂਖੂਬੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ, ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਮਲ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ।

10 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੋਣ
ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ
ਖਾਵੋਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਂਹੀ ਕਦੇ ਿਡੱਗੋਂਗੇ। 11 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ
ਅੰਦਰ ਿਨੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂਗੇ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

12 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਿਦ੍ਰੜ ਰਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਗਂਾ।
13 ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਿਜਉਂਦਾ ਹਾ ਂਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾ।ਂ 14 ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ
ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹੈ। 15 ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਗਂਾ ਿਕ
ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਯਾਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇਖੀ

16 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਨਹੀਂ

ਦੱਸੀਆ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਤੇਜ ਆਪਣੀਆ ਂਖੁਦ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾਂ
ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ। 17 ਜਦੋਂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ਮਿਹਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਅਵਾਜ਼
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾ।ਂ” 18 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਿਯਸੂ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤੇ
ਸਾ।ਂ

19 ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕ ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਨਬੀਆਂ
ਨੇ ਆਖੀਆ ਂਉਹ ਸੱਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਨਬੀਆ ਂਨੇ ਆਿਖਆ ਉਸਦਾ ਸਖਤੀ
ਨਾਲ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਕਾਰਣ, ਸਹੀ ਹੋਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ
ਹੈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ
ਤਾਰੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਹ੍ਹਨ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 20 ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ; ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚਲੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੈਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 21 ਕੋਈ ਵੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਨਕਲੀ ਉਪਦੇਸ਼

ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਰਿਮਆਨ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਗੁਆਚਣ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ

ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਿਕ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ
ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣਗੇ ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਿਲਆਦਂੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ
ਿਲਆਉਣਗੇ। 2 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਨੈਿਤਕ
ਗੱਲਾ ਂਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਕਾਰਣ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚ
ਦੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਆਖਣਗੇ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੀਆ ਂਕਹਾਣੀਆ ਂਦੱਸੱਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉੱਠਾਉਣਗੇ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹੋ
ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਿਤਆਰ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗੀ।

4 ਜਦੋਂ ਦੂਤਾ ਂਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਬਖਿਸ਼ਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ। ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਿਵੱਚ ਭੇਜ
ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆ ਂਗਰਾ ਂਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਿਦਹਾੜੇ ਤੱਕ ਓੱਥੇ ਹੀ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਿਵੱਚ
ਿਜਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਿਲਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਂਤੇ ਤਬਾਹੀ ਿਲਆਦਂੀ ਜੋ ਿਕ
ਪਾਪੀਆ ਂਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੱਤਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਨੂਹ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ
ਦੱਿਸਆ।

6 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਸਾੜਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਕੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ
ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੁੜਨਗੇ। 7 ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਲੂਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਿਹਰਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਦੀਆ ਂਅਨੈਿਤਕ ਗੱਲਾ ਂਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਨੇਮ ਦੀ ਅਵੱਿਗਆ ਕਰਕੇ
ਜੀਵਨ ਵਤੀਤ ਕੀਤਾ। 8 ਲੂਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੰਗੇ
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ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਦਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਦ ਕਰਨੀਆ ਂਨਾਲ ਿਦਨ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਜੋ
ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ।

9 ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਕਵੇਂ
ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਅਪਣੇ ਦੁੱਖਾ ਂਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਦਨ
ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। 10 ਸਜ਼ਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਬਣੀ ਹੈ
ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਆਿਪਆ ਂਦੀਆ ਂਭਿਰਸ਼ਟ ਕਾਮਨਾਵਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਸ਼ਟ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪੀ
ਦੂਤਾ ਂਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। 11 ਦੂਤ ਇਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਿਕਤੇ ਵੱਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾ ਂਉੱਤੇ
ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

12 ਪਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜਾਨਵਰਾ ਂਵਰਗੇ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸੋਚ ਨਹੀ ਸੱਕਦੇ। ਉਹ ਇਝੰ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਜ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫ਼ੜੇ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਮਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂਆ ਂਵਾਗਂ ਇਹ
ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 13 ਇਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਈ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣਗੇ। ਇਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਬਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਤਨਖਾਹਾ ਂਹਨ।

ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਬਦੀ ਕਰਨਾ ਮੌਜ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ
ਗੱਲਾ ਂਕਰਕੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਝਂੀਆ ਂਦਾਅਵਤਾ ਂਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਦਂੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਭੱਦੇ ਦਾਗਾ ਂਅਤੇ ਧੱਿਬਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ। 14 ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ
ਭੋਗ ਿਵਲਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾ ਂਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਛਾ ਂਪਾਪ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਪਾਪ ਦੇ ਜਾਲ ਿਵੱਚ
ਫ਼ਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।

15 ਇਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾ ਂਨੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਫ਼ਿੜਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਫ਼ਿੜਆ ਸੀ। ਿਬਲਆਮ
ਿਬਓਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਿਬਲਆਮ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੁਮਾਉਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
ਸਮਝਦਾ ਸੀ। 16 ਪਰ ਇੱਕ ਗਧੇ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਗਲਤ
ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਗਧਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ।

17 ਇਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਝਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਬੱਦਲਾਂ
ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਲਾ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਘੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 18 ਇਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨਾਲ
ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਹੁਣੇ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਆਿਪਆ ਂਦੀਆ ਂਦੁਸ਼ਟ ਇੱਛਾਵਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 19 ਇਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਿਮਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਾ ਂਖੁਦ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ
ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ
ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠਾ ਂਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।

20 ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ
ਜਾਨਣ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਮੰਦੇ ਰਾਹਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਇਸਦੇ
ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠਾ ਂਆ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹਾਲਤ ਪਿਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧੇਰੇ
ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। 21 ਹਾ,ਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਦਂੇ ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

22 ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਖਣੀਆ ਂਸੱਚ
ਹਨ: “ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ
ਹੈ।” ਅਤੇ, “ਇੱਕ ਸੂਰ ਨੁਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਮੁੜ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਲੇਟਣ ਲਈ ਵਾਪਸ
ਚੱਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।”

ਿਯਸੂ ਫ਼ੇਰ ਆਵੇਗਾ

ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਿਚੱਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਦੋਵੇਂ ਿਚੱਠੀਆ ਂਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ, ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ,
ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਲਖੀਆ ਂਹਨ। 2 ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਨਬੀਆ ਂਨੇ
ਬੋਲੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲਾ ਂਰਾਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

3 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਖੀਰਲੇ ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ ਕੀ
ਵਾਪਰੇਗਾ। ਲੋਕੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਇੱਛਾਵਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨਗੇ। ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ। 4 ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ, “ਉਸਨੇ ਫ਼ੇਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਸਾਡੇ ਿਪਉ ਦਾਦੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਂਓਸੇ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।”

5 ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਿਹਲਾਂ
ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ। ਅਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਿਜਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਾਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ।
6 ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। 7

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹੀ ਬਚਨ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ
ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਨਆ ਂਦੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਮੁੜਦੇ ਹਨ।

8 ਪਰ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਿਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਇੱਕ
ਿਦਨ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਸਾਲਾ ਂਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਸਾਲ ਇੱਕ ਿਦਨ ਵਰਗੇ ਹਨ। 9

ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਿਰਹਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਤੋਂ
ਕੰਮ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ
ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ।

10 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਿਦਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ
ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਉਤਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਸਾੜ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 11 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹਰ ਚੀਜ਼
ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਾ ਂਕਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। 12 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਹਂ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਿਦਨ ਆਵੇਗਾ, ਅਕਾਸ਼
ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਰਮੀ ਦੇ
ਕਾਰਣ ਿਪਘਲ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ
ਨਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਿਜੱਥੇ ਧਾਰਿਮਕਤਾ
ਵੱਸੇਗੀ।

14 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਵਾਪਰਨ
ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੋ। 15 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਬਰ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਿਪਆਰੇ ਭਰਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ
ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਝ ਿਦੱਤੀ ਸੀ।
16 ਪੌਲੁਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾ ਂਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਿਲਖਦਾ
ਹੈ। ਉਸਦੀਆ ਂਿਲਖਤਾ ਂਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਗੱਲਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਮਝਣ ਲਈ
ਔਖੀਆ ਂਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਲੋਕੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਨਹਚਾ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ,
ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ
ਪੋਥੀਆ ਂਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

17 ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ
ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ। ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗਲਤ ਅੰਦਾਿਜ਼ਆ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ
ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੜ੍ਹਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਤ ਿਨਹਚਾ ਤੋਂ ਡੇਗਣ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਦਉ। 18 ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ

2 ਪਤਰਸ 2:9 877 2 ਪਤਰਸ 3:18



ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਵੱਧੋ। ਹੁਣ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਹਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।
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1 ਯੂਹੰਨਾ

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਦੇਿਖਆ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਛੂਿਹਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ

ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2 ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ
ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹਾ।ਂ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਦੀਪਕ ਹੈ। ਇਹ
ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ
ਦਰਸ਼ਾਇਆ। 3 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਦੇ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਦੇਿਖਆ ਤੇ ਸੁਿਣਆ। ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੋ। ਿਜਹੜੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਝਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾ ਂਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 4 ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

5 ਅਸਾ ਂਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱਸਦੇ ਹਾ;ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾ,ਂ ਪਰ
ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਿਜਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਸੱਚ
ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। 7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਰਹਾਗਂੇ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾ,ਂ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ।ਂ ਿਯਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

8 ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 9 ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਓਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗਲਤ ਗੱਲਾ ਂਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ। 10 ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਿਸੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਿਯਸੂ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਬਿਚਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੁਦ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੀ

ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 2

ਿਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਪਰਾਸ਼ਿਚਤ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ।

3 ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਗਂੇ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ
ਪੱਕੀ ਕਰ ਿਦਆਗਂੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੁਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾ।ਂ 4 ਜੇ ਕੋਈ
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ” ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ 6 ਜੇ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੱਿਮਤ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ
ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਯਸੂ ਜੀਿਵਆ ਸੀ।

ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ

7 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾ ਂਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਿਲਖ ਿਰਹਾ। ਇਹ
ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ
ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਸੂਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਂ। 8 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਾਗਂ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ
ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਚਮਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ।

9 ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਹਾ।ਂ” ਪਰ ਜੇ ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ
ਹੈ। 10 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਪਾਸੋਂ
ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸੱਕੇਗੀ। 11 ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਅੰਧਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

12 ਿਪਆਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

13 ਿਪਤਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਦਾ ਹਾ,ਂ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਜਸਦੀ ਹੋਂਦ ਆਿਦ ਤੋਂ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ (ਸ਼ੈਤਾਨ) ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

14 ਬੱਿਚਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਿਪਤਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾਂ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ।

ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ
ਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ;

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ (ਸ਼ੈਤਾਨ) ਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
15 ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾ ਂਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ

ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 16 ਇਹ ਦੁਿਨਆਵੀ ਗੱਲਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ-ਆਪੇ ਦੀਆਂ
ਇੱਛਾਵਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪੀ ਗੱਲਾ ਂਦੀ ਇੱਛਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਹਨ। 17 ਦੁਨੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਵੀ ਿਜਹੜੀਆ ਂਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਵਨਾਸ਼ਮਾਨ
ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ

18 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਨੇੰ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। 19

ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।
ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਉਹ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ। ਪਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
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20 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਿਵੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। 21 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਕਉਂ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ?ਂ ਕੀ ਮੈਂ
ਇਸ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ
ਖਤ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਸੱਚ ਿਵੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

22 ਇਸ ਲਈ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਤਾ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। 23 ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ
ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਪਤਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਿਪਤਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹੈ।

24 ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ
ਕਰੋਂਗੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੋਹਾ ਂਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਰਹੋਂਗੇ। 25 ਇਹੀ ਹੈ
ਿਜਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ।

26 ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ
ਰਾਹ ਤੇ ਿਲਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਦਾਤ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਿਜਹੜੀ ਦਾਤ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਿਜਉਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸਦੀ ਦਾਤ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ ਹੈ।

28 ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਜੀਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਂ, ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹਜੂਰੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ। 29 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਿਜਹੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ

ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨੰਾ ਿਪਆਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਹਾ।ਂ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ

ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 2 ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾ।ਂ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਭੱਿਵਖ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵਾਗਂੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ
ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਸੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਖਾਗਂੇ ਜੋ ਉਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਹੈ।
3 ਮਸੀਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ। ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਾਗਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

4 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨੇਮ ਤੋੜਦਾ
ਹੈ। ਹਾ,ਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਜਉਣਾ। 5 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਇਆ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹੜਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਜਾਿਣਆ।

7 ਿਪਆਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪਾ ਸੱਕੇ। ਮਸੀਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਗਂ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਲਈ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। 8 ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ
ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ; ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ
ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ।

9 ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸੱਕਦਾ। ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਨਵਾਂ
ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕਦਾ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। 10 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਕਹੜੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਕਹੜੇ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ
ਨੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦੇ। ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ

ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾ ਂਭੈਣ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰੋ

11 ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 12 ਕਇਨ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਇਨ ਦੁਸ਼ਟ
(ਸ਼ੈਤਾਨ) ਸੀ। ਕਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਕਇਨ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ? ਿਕਉਂ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕੇਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ
ਮੰਦੀਆ ਂਸਨ, ਪਰ ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹਾਬਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਸਨ।

13 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਤਾਂ
ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। 14 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। 15 ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਤਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।

16 ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਕੀ ਹੈ; ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਹਨ। 17 ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਿਕ ਇੱਕ
ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ
ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਉਦੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ
ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਿਨਹਚਾਵਾਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ
ਹੋਣਾ ਿਕਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। 18 ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਸਾਡਾ ਿਪਆਰ ਗੱਲਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਤੱਕ
ਸੀਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਅਮਲਾ ਂਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

19 ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਾ ਂਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਿਦਲ ਸਾਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪਾ ਸੱਕਦੇ
ਹਾ।ਂ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਿਦਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ।

21 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਗਂੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ
ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂੇ, ਿਨਡਰ
ਹੋਵਾਗਂੇ। 22 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਗਂੇ। ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਮੰਨਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। 23 ਇਹੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਦੇਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 24 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ
ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾ ਂਤੋਂ ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਹੋ

ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਗ਼੍ਹਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ

ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਤਾਓ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਹੈ। 2 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਇਆ।” ਅਿਜਹਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ।
3 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਤਮਾ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਵਕਾਰਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।

1 ਯੂਹੰਨਾ 2:20 880 1 ਯੂਹੰਨਾ 4:3
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4 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਹੈ। 5 ਇਹ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਦੁਨੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਂਵੱਲੋਂ ਹੈ,
ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਂਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ। 6 ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾ।ਂ

ਿਪਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

7 ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਕਉਂਿਕ ਿਪਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 8

ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ। 9 ਇਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ ਦਰਸ਼ਾਇਆ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸੱਕੇ।
10 ਇਹ ਿਪਆਰ ਹੈ; ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ; ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਾਗਂ ਭੇਿਜਆ, ਿਜਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ
ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

11 ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕੰਨਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ
ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 12 ਿਕਸੇ ਨੇ ਕਦੇ
ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਝੰ ਇਹ ਿਪਆਰ ਸਾਡੇ
ਅੰਦਰ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

13 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 14 ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਂਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ। ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ 15 ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, “ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,” ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 16 ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਅਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ
ਹੈ। 17 ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਿਨਆ ਂਦੇ
ਿਦਨ ਬੇ-ਡਰ ਹੋਵਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਬੇ-ਡਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵਾਗਂੇ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਾ ਂਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੈ। 18 ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਿਪਆਰ ਭੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਤਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਿਵਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।

19 ਅਸੀਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਪਿਹਲਾ ਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ। 20 ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ” ਪਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾ ਂਭੈਣ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਉਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਦਾ। 21 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ; ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਅਤੇ ਭੈਣਾ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2 ਅਸੀਂ ਇਹ

ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾ?ਂ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾ।ਂ 3 ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ
ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ
ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬੱਚਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 5 ਇਹ ਸਾਡੀ ਿਨਹਚਾ
ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਜੱਤਦਾ ਹੈ? ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਸੀ

6 ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਆਇਆ; ਉਹ
ਿਸਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਆਇਆ।
ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। 7 ਇਹ
ਿਤੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 8 ਆਤਮਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ
ਖੂਨ ਇਹ ਿਤੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹਨ।

9 ਅਸੀਂ ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਿਸਆ। 10

ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ
ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੱਿਸਆ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੱਲ
ਉੱਪਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਿਸੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਿਜਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਹੈ। 11 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਿਖਆ;
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। 12 ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ
ਹੈ। ਪਰ ਿਜਸ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ
ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਹੈ

13 ਮੈਂ ਇਹ ਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ
ਸੱਕੇ ਿਕ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। 14 ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਇਸ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆ ਸੱਕਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਤੋਂ ਕੁਝ
ਮੰਗਦੇ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। 15 ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਂਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾ।ਂ

16 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਜਾ ਂਭੈਣ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਿਲਜਾਦਂਾ, ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾਂ
ਭੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਿਜਹੇ ਪਾਪ ਿਜਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਮੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਿਰਹਾ। 17 ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਪਾਪ ਵੀ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸਦੀਵੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਿਲਜਾਦਂੇ।

18 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਿਗਆ
ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ (ਸ਼ੈਤਾਨ) ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਚਾ ਸੱਕਦਾ। 19 ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾ ਂਪਰ
ਦੁਸ਼ਟ (ਸ਼ੈਤਾਨ) ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 20 ਅਸੀਂ ਇਹ
ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਸਆਣਪ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ
ਸਾਡੀਆ ਂਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਉਸ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। 21 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੱਿਚਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠੇ
ਦੇਵਿਤਆ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
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2 ਯੂਹੰਨਾ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇਸ
ਸੁਆਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੂੰ।

ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾ;ਂ ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ
ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਿਕਰਪਾ, ਿਮਹਰ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸੀਸਾ ਂਸੱਚ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਰਾਹੀਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

4 ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਿਚਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ
ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 5 ਅਤੇ ਹੁਣ
ਿਪਆਰੀ ਸੁਆਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ
ਿਪਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾ ਂਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਓਹੀ ਹੁਕਮ
ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। 6 ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਇੱਕ ਿਪਆਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਿਜਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ।

7 ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਝੂਠੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ

ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਿਗਆ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਸੱਚ
ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। 8 ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਰਹੋ। ਉਹ ਇਨਾਮ ਨਾ ਗਵਾਓ ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ
ਕੜੀ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ।

9 ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਪਤਾ ਅਤੇ
ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਦੋਹਾ ਂਸੰਗਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 10 ਜੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਲਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਾ
ਕਬੂਲੋ। ਉਸਦੀ ਆਓਭਗਤ ਨਾ ਕਰੋ 11 ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦ ਕੰਮਾ ਂਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।

12 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਿਸਆਹੀ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼
ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ੍ਹੋ-
ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲੇਗੀ। 13

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਪਆਰ
ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
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3 ਯੂਹੰਨਾ

ਯੂਹੰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਗਾਯੁਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ,ਂ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

2 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ
ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਧੀਆ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। 3 ਕੁਝ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰੰਤਰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ
ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। 4 ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ
ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

5 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। 6 ਇਨ੍ਹਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਨੇ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ। ਿਕ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ। 7 ਇਹ ਭਰਾ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਅਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆ ਂਪਾਸੋਂ ਕੋਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। 8 ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਭਰਾਵਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਸੱਚ
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਦਂੇ ਹਾ।ਂ

9 ਮੈਂ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਖਤ ਿਲਿਖਆ ਸੀ, ਪਰ ਿਦਯੁਿਤ੍ਰਫ਼ੇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

10 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਿਦਖਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਕ ਿਦਯੁਿਤ੍ਰਫ਼ੇਸ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ
ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਿਸਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਭਰਾਵਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਕਲੀਿਸਯਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

11 ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਨਾ ਕਰ ਿਜਹੜੇ
ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਿਜਹੜੇ ਨੇਕੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਬਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ।

12 ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਮੇਿਤ੍ਰਯੁਸ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਖੁਦ ਉਸ ਨਾਲ
ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਆਖਣ ਲਈ
ਚੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾ,ਂ ਸੱਚ ਹੈ।

13 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆ ਂਚਾਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 14 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ
ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਆਮ੍ਹੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ
15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਿਮੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਿਪਆਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਮੱਤਰਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡਾ ਿਪਆਰ
ਸੂਚਤ ਕਰਨਾ।
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ਯਹੂਦਾਹ

ਯਹੂਦਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ
ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ
ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।

2 ਦਯਾ, ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

3 ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ
ਹਾ ਂਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਝਂੀ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ
ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਿਲਖਾ;ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਿਨਹਚਾ
ਲਈ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਿਨਹਚਾ ਇੱਕੋ
ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੋਰੀ
ਿਛਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਆਪਣੇ
ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਂਪਿਹਲਾ,ਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬਾਰੇ ਪੋਥੀਆ ਂਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ
ਕੁਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ
ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

5 ਮੈਂ ਉਨਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ; ਯਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਲਆਦਂਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮੂਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਹਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਇਹ
ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਕ, ਦੂਤਾ ਂਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾ ਂਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੰਜ਼ੀਰਾ ਂਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਸਦੂਮ
ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ
ਸ਼ਿਹਰਾ ਂਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੂਤਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਨਸੀ ਗੁਨਾਹ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾ ਂਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ
ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਹੈ।

8 ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ
ਸੁਪਿਨਆ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਰਾਹੀਂ ਪਲੀਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੁਰਗੀ
ਦੂਤਾ ਂਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। 9 ਪਰ ਮਹਾ ਂਦੂਤ ਮੀਕਾਏਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾ ਂਦੂਤ ਮੀਕਾਏਲ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਿਵਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਮੀਕਾਏਲ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੀਕਾਏਲ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।”

10 ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇਹ
ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਿਵੱਤੀ
ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂਆ ਂਵਾਗਂ ਜੋ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 11 ਇਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਉਹੀ ਰਾਹ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਕਇਨ ਚੱਿਲਆ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ ਿਬਲਆਮ ਿਪਆ
ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੋਰਾਹ ਵਾਗਂ ਲੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਾਹ ਵਾਗਂ
ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

12 ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਉਤਸਵਾ ਂਿਵੱਚ ਭੱਦੇ ਦਾਗਾ ਂਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਹ
ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਦਂੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਿਖਆਲ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਬਨ ਵਰੱਖਾ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲਾ ਂਵਾਗਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਏ
ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਫ਼ਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਿਬਰੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾ ਂਪੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ। 13

ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆ ਂਤੁਫ਼ਾਨੀ ਲਿਹਰਾ ਂਵਾਗਂ ਹਨ। ਿਜਹੜੀਆ ਂਝੱਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵੇਂ ਲਿਹਰਾਂ
ਝੱਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਤਾਿਰਆ ਂਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਅਕਾਸ਼
ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਘੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਜਗ਼੍ਹਾ ਰੱਖੀ
ਗਈ ਹੈ।

14 ਆਦਮ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਔਲਾਦ ਹਨੋਕ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ
ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤਾ ਂਨਾਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। 15 ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਕੀਤੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆ ਂਦੁਸ਼ਟ ਗੱਲਾ ਂਲਈ, ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਣ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਂਪਾਪੀਆ ਂਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾ ਂਲਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਆਖੀਆ,ਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।”

16 ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਬੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਇਿਛੱਤ
ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂਗੱਲਾਂ

17 ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਆਖਰੀ ਸਿਮਆਂ
ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਇਹ
ਲੋਕ ਮਨ-ਮਾਨੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼
ਹਨ।” 19 ਇਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ
ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਆਪੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਆਤਮਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ।

20 ਪਰ ਿਪਆਰੇ ਿਮੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਿਨਹਚਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਵੱਤਰ
ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। 21 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ
ਸਿਥਰ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਯਾ
ਿਵਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ।

22 ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਅਿਨਸ਼ਚਤਤਾ ਿਵੱਚ ਿਘਰੇ ਹੋਏ
ਹਨ। 23 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਵੱਧਾਨ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਨੂੰ ਵੀ
ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਜੋ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਗੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ

24 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ
ਿਲਆ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 25 ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
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ਰਾਹੀਂ ਭੂਤਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਮਿਹਮਾ, ਮਹਾਨਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।
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ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ

ਯੂਹੰਨਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ

ਇਹ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਿਦੱਤੀਆ ਂਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾ ਸੱਕੇ ਿਕ
ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਪਣੇ

ਦਾਸ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਘੱਿਲਆ। 2 ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਹ
ਸਭ ਕੁਝ ਿਕਹਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ; ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। 3 ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ
ਹਨ ਉਹ, ਿਜਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਬਿਚਆ।

ਯੂਹੰਨਾ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹੈ

4 ਯੂਹੰਨਾ ਵੱਲੋਂ,
ਅਿਸਯਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਨੂੰ:

ਉਸ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ, ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸੱਤ ਆਤਿਮਆ ਂਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ
ਵੱਲੋਂ। 5 ਿਯਸੂ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲਾ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਜਵਾਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਯਸੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਿਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। 6 ਿਯਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ ਨਾਲ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਜਾਜਕ ਬਣਾਇਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।

7 ਦੇਖੋ, ਿਯਸੂ ਬੱਦਲਾ ਂਦੇ ਸੰਗ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ
ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਿਕਆ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਹਾ,ਂ ਅਿਜਹਾ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ।

8 ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਹੀ ਅਲਫ਼ਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂ
ਿਜਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਾ।ਂ”

9 ਮੈਂ ਯੂਹੰਨਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਿਯਸੂ
ਿਵੱਚ ਹਾ ਂਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸਾਝਂੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹਾ;ਂ ਦੁੱਖ, ਰਾਜ ਅਤੇ
ਸਿਹਣਸ਼ਕਤੀ। ਮੈਂ ਪਾਤਮੁਸ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਸਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਦੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾ।ਂ 10 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿਦਨ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ
ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਅਵਾਜ਼
ਿਬਗੁਲ ਵਰਗੀ ਸੀ। 11 ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੂੰ ਵੇਖੀਆ ਂਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਇੱਕ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਨੂੰ ਭੇਜ। ਅਫ਼ਸੁਸ, ਸਮੁਰਨੇ, ਪਰਗਮੁਮ, ਥੂਆਤੀਰੇ,
ਸਾਰਦੀਸ, ਿਫ਼ਲਦਲਫ਼ੀਏ ਅਤੇ ਲਾਉਿਦਕੀਏ ਨੂੰ।”

12 ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਮੁਿੜਆ, ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇਖੇ। 13 ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਮਾਦਾਨਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਮੈਂ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਖਲੋਿਤਆ ਂਦੇਿਖਆ ਿਜਹੜਾ “ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ” ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਛਾਤੀ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। 14 ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਅਤੇ ਵਾਲ
ਉੱਨ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਗਂ ਿਚੱਟੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਅੱਗ ਦੇ ਅੰਿਗਆਰਾਂ
ਵਰਗੀਆ ਂਸਨ। 15 ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਦਗਦੇ ਹੋਏ ਤਾਬਂੇ ਵਰਗੇ ਸਨ।
ਉਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਸੀ। 16 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਸੱਤ ਿਸਤਾਰੇ ਫ਼ੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੱਖੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਿਨਕਲ
ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਿਪਹਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਿਦਿਖਆ।

17 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਿਕਆ ਤਾ ਂਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾ ਂਤੇ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਵਾਗਂ
ਢਿਹ ਿਪਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
“ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਹਲਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹਾ।ਂ 18 ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ ਂਿਜਹੜਾ ਿਜਉਂਦਾ
ਹੈ। ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਿਵਤ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਹੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਦੀਆ ਂਕੰੁਜੀਆ ਂਹਨ। 19 ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ
ਿਲਖੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਜੋ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ
ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ 20 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਤਾ ਂਤਾਿਰਆ ਂਦਾ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਮਾਦਾਨਾ ਂਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਲੁਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ; ਸੱਤ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਸੱਤ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਤਾਰੇ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਦੇ ਦੂਤ ਹਨ।

ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪੱਤਰ

“ਅਫ਼ਸੁਸ ਿਵਖੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਿਲਖੋ:
“ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਸਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ

ਸੱਤਾ ਂਸ਼ਮਾਦਾਨਾ ਂਿਵੱਚਕਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖ
ਿਰਹਾ ਹੈ।

2 “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਰੱਖ ਿਲਆ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਰਸੂਲ ਹਾ ਂਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਨ। 3 ਤੁਸੀਂ
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ
(ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ)ਂ ਸਿਹਨ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਿਦਆ ਂਥੱਕੇ ਨਹੀਂ।

4 “ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਿਪਆਰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਸੀ। 5 ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਿਕ ਪਤਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਿਕੱਥੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰੋ ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਸੀਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਂਗੇ ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ
ਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਗਂਾ। 6 ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਿਨਕੁਲਾਈਆ ਂਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਜੋ ਉਹ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

7 “ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ
ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਫ਼ਲ ਖਾਣ ਦਾ
ਹੱਕ ਿਦਆਗਂਾ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਹੈ।

ਸਮੁਰਨੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪੱਤਰ

8 “ਸਮੁਰਨੇ ਿਵਖੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਿਲਖੋ:
“ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ।
9 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ

ਗਰੀਬ ਹੋ। ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੰਦੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹਾ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ
ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। 10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਵੋ
ਿਜਹੜੀਆ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਗੀਆ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੱਖ ਕਰਨ
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾ ਂਿਦਨਾ ਂਲਈ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ
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ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾ ਂਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋਂਗੇ
ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ਾਗਂਾ।

11 “ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਜੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ।

ਪਰਗਮੁਮ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪੱਤਰ

12 “ਪਰਗਮੁਮ ਿਵਖੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਿਲਖੋ:
“ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਦੋਧਾਰੀ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸ

ਿਰਹਾ ਹੈ।
13 “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਵਾਹ ਹੋ।
ਅੰਿਤਪਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਨਹਚਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅੰਿਤਪਾਸ ਮੇਰਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਵਾਹ ਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।

14 “ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਹਨ; ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਬਲਆਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਿਸੱਖਾਇਆ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਮੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਭੇਂਟ ਭੋਜਨ ਖਾਕੇ ਅਤੇ
ਹਰਾਮਕਾਰੀਆ ਂਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆ ਂਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਉਕਸਾਵੇ। 15 ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
ਿਨਕੁਲਾਈਆ ਂਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 16 ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਂਗੇ, ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਦੀ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਗਂਾ।

17 “ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ।

“ਪਰ ਿਜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢੁੱਕਵਾ ਂਮੰਨ ਿਦਆਗਂਾ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਨਾਮ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਨਵੇਂ
ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇਗਾ।

ਥੂਆਤੀਰੇ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਿਯਸੂ ਦਾ ਪੱਤਰ

18 “ਥੂਆਤੀਰੇ ਿਵਖੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਿਲਖੋ:
“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲ ਉਹ

ਅੱਖਾ ਂਹਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਅੱਗ ਵਾਗਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰ ਿਜਹੜੇ ਤਾਬਂੇ
ਵਾਗਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ:

19 “ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰ, ਿਨਹਚਾ,
ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਸਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਪਿਹਲਾ ਂਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 20 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਕ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਬਲ ਨਾਮੇਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆ ਂਨੂੰ ਭੇਂਟ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ
ਹੈ। 21 ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ
ਸਮਾ ਂਿਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।

22 “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਿਹਆ ਂਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦਆਗਂਾ। ਉਹ
ਸਾੜੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਗੇ, ਜੇ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 23 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ
ਅਨੁਯਾਈਆ ਂਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਗਂਾ। ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੀਆ ਂਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਜਾਣ
ਲੈਣਗੀਆ ਂਿਕ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾ ਂਜੋ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਲੋਕ ਿਕਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ
ਦੇਵਾਗਂਾ।

24 “ਪਰ ਤੁਸਾ,ਂ ਥੂਆਤੀਰੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਂਨੂੰ ਉਲੰਿਘਆ। ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਹੀਂ ਿਸੱਖੀਆ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡੂੰਘੇ ਰਹੱਸ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਗਂਾ।
25 ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੜੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।

26 “ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੌਮਾ ਂਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਵਾਗਂਾ ਜੋ
ਿਜੱਤਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੀਕ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ।

27 ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਿਂਡਆ ਂਵਾਗਂ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਜ਼ਬੂਰ 2:8-9
28 ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ

ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਵੀ ਿਦਆਗਂਾ। 29 ਹਰ ਕੋਈ ਿਜਹੜਾ ਇਹ
ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਸਾਰਦੀਸ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

“ਸਾਰਦੀਸ ਿਵਖੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਿਲਖੋ:
“ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਸ ਕੋਲ ਸੱਤ ਆਤਮੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ। 2

ਜਾਗੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਸੱਕਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜੋ ਗੱਲਾ ਂਤੁਸੀਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹਨ। 3 ਜੋ
ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਚੰਬੜੇ
ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ
ਤਾ ਂਮੈਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਵਾਗਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਗਂਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। 4 ਪਰ ਸਾਰਦੀਸ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋਕ ਿਚੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਇਸਦੇ ਯੋਗ
ਹਨ। 5 ਹਰ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂ
ਹੀ ਿਚੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਂਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾ ਂਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਖਾਗਂਾ
ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। 6 ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ
ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ।

ਿਯਸੂ ਦਾ ਿਫ਼ਲਦਲਫ਼ੀਏ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

7 “ਿਫ਼ਲਦਲਫ਼ੀਏ ਿਵਖੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਿਲਖੋ:
“ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ

ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੰੁਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦਾ। 8

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਤੁਸੀਂ ਿਕਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ
ਖੁਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੇ
ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। 9 ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ
ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਯਹੂਦੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾ ਂਤੇ ਝੁਕਾਵਾਗਂਾ।
ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸਿਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾ ਂਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ।

11 “ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੜੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਫ਼ੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸੱਕੇਗਾ। 12 ਿਜਹੜਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਥੰਮ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ
ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਿਲਖ ਿਦਆਗਂਾ। ਅਤੇ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਿਲਖ ਿਦਆਗਂਾ ਉਹ
ਸ਼ਿਹਰ ਨਵਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾ ਂਨਾਮ ਵੀ ਿਲਖ ਿਦਆਗਂਾ। 13

ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ
ਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:11 887 ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:13
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ਿਯਸੂ ਦਾ ਲਾਉਿਦਕੀਏ ਦੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

14 “ਲਾਉਿਦਕੀਏ ਿਵਖੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਿਲਖੋ:
“ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ “ਆਮੀਨ” ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ

ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਦੇਸ਼ਾ ਂਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਿਜਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਆਖਦਾ ਹੈ।

15 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਹੋ ਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਠੰਡੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਜਾ ਂਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਸੀ ਜਾ ਂਗਰਮ। 16 ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਕੋਸੇ ਹੋ—ਨਾ ਗਰਮ ਨਾ ਸਰਦ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਥੁੱਕਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਾ।ਂ 17 ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖੀ, ਮੰਦਭਾਗੇ, ਕੰਗਾਲ, ਅੰਨ੍ਹੇ
ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਹੋ। 18 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦੋ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸੱਕੋਂਗੇ। ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾ;ਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੋ ਿਜਹੜੇ ਸਫ਼ੇਦ ਹਨ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਿਰਆ ਨੰਗ ਢੱਕ ਸੱਕੋਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਆਪਣੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦੋ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਦੇਖ ਸੱਕੋਂਗੇ।

19 “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਝੜਕਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਿਸਤ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਮੈਂ
ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ
ਿਦਲਾ ਂਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਨੂੰ ਬਦਲੋ। 20 ਇਹ ਮੈਂ ਹਾ!ਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ
ਹੋਇਆ ਦਸਤਕ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਵਾਗਂੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰੇਗਾ।

21 “ਹਰ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਤਖਤ ਤੇ ਿਬਠਾਵਾਗਂਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 22 ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਕਲੀਿਸਯਾਵਾ ਂਨੂੰ
ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ।”

ਯੂਹੰਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇਖਦਾ ਹੈ

ਤਾ ਂਮੈਂ ਤੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੁਲ੍ਹਾ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਿਬਗਲ

ਵਰਗੀ ਸੀ। ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਥੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਵਾਗਂਾ ਿਕ
ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।” 2 ਫ਼ੇਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਿਲਆ। ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3 ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ
ਮੋਤੀਆ ਂਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਖਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਤਰੰਗੀ
ਪੀਂਘ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਵਾਗਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ।

4 ਤਖਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਥੇ ਚੌਵੀ ਹੋਰ ਤਖਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੌਵੀ
ਤਖਤਾ ਂਉੱਤੇ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਿਚੱਟੀਆ ਂਪੋਸ਼ਾਕਾਂ
ਪਿਹਨੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਤੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਤਾਜ ਸਨ। 5 ਤਖਤ
ਵੱਲੋਂ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਝੱਲਕਾ ਂਅਤੇ ਕੜਕਣ ਦੀਆ ਂਅਵਾਜ਼ਾ ਂਆ ਰਹੀਆ ਂਸਨ।
ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤ ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੀਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਤ
ਆਤਮੇ ਸਨ। 6 ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਲੌਰ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ।

ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਚਾਰ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੇ, ਪੂਰੇ ਿਜਸਮ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਅੱਖਾ ਂਹੀ ਅੱਖਾ ਂਸਨ। 7 ਪਿਹਲੀ
ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਛੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਉਡਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੀ। 8 ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੌਹਾ ਂਸਜੀਵ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਛੇ ਖੰਭ ਸਨ। ਇਹ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਅੱਖਾ ਂਨਾਲ ਢੱਕੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾ ਂਚੌਹਾ ਂਸਜੀਵ
ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਖਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ:
“ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ।
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।”

9 ਇਹ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਦੀਆ ਂਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ ਿਜਹੜਾ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਇਉਂ ਕਰਦੀਆਂ
ਸਨ। 10 ਫ਼ੇਰ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਗਏ ਿਜਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ
ਹੇਠਾ ਂਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਆਿਖਆ,

11 “ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੂੰ ਮਿਹਮਾ, ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਿਜਆ ਹੈ।

ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋ ਜੋ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਾਜੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ।”

ਕੌਣ ਸੂਚੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ?

ਫ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਵੇਿਖਆ। ਇਸ
ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਿਲਖਤ ਸੀ। ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੋਹਰਾ ਂਨਾਲ ਬੰਦ
ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੂਤ

ਦੇਿਖਆ। ਦੂਤ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੋਹਰਾ ਂਨੂੰ ਤੋੜਨ
ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ?” 3 ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ, ਧਰਤੀ ਜਾਂ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸੱਕੇ ਜਾਂ
ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਸੱਕੇ। 4 ਮੈਂ ਚੀਿਕਆ ਅਤੇ ਚੀਿਕਆ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉੱਥੇ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ
ਨਹੀ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ
ਹੁੰਦਾ। 5 ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਰੋ ਨਾ। “ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਫ਼ਤੇਹ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਸੱਤਾ ਂਮੋਹਰਾ ਂਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ।”

6 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚਾਰ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਿਖਆ। ਲੇਲਾ ਇਉਂ ਿਦੱਸਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਮਿਰਆ
ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਸੱਤ ਿਸੰਗ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅੱਖਾ ਂਸਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਤ ਆਤਮੇ
ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਂਿਵੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 7 ਲੇਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ, ਿਜਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੂਚੀ ਫ਼ੜ ਲਈ। 8 ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ
ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਿਲਆ, ਚਾਰ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕ
ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਿਕਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਅਤੇ ਧੂਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਸੁਿਨਹਰੀ ਕਲਸ਼ ਫ਼ੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਧੂਪ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਨ।

9 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ:
“ਤੂੰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ
ਮੋਹਰਾ ਂਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਂ।

ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਹਰ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ,
ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਖਰੀਿਦਆ।

10 ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਤਨਤ ਬਣਾਇਆ,
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਧਰਤੀ

ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਗੇ।”
11 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾ ਂਦੀਆ ਂਅਵਾਜ਼ਾ ਂਸੁਣੀਆ।ਂ ਦੂਤ,

ਚਾਰ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਖਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ
ਅਣਿਗਣਤ ਦੂਤ ਸਨ। 12 ਦੂਤਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ:
“ਉਹ ਲੇਲਾ ਿਜਹੜਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਧਨ, ਿਸਆਣਪ, ਤਾਕਤ,

ਸਿਤਕਾਰ,
ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਉਸਤਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।”
13 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚਲੀ, ਧਰਤੀ ਉਤਲੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ

ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚਲੀ ਹਰ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ
ਇੱਕਿਲਆ ਂਇਹ ਕਿਹੰਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ:
“ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ
ਸਾਰੀ ਉਸਤਿਤ, ਸਿਤਕਾਰ, ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ।”

14 ਚੌਹਾ ਂਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਮੀਨ।” ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੱਲੇ ਝੁਕੇ
ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ।
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ਲੇਲਾ ਸੂਚੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲ੍ਹਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ
ਚਾਰਾ ਂਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਗਰਜ ਵਰਗੀ ਅਵਾਜ਼
ਿਵੱਚ ਬੋਲਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ। ਇਸਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਓ।” 2 ਮੈਂ

ਤੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਘੁੜਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਧਨੁਸ਼ ਫ਼ਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਹ ਵੱਧ ਿਜੱਤਾ ਂਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਬਾਹਰ ਿਗਆ।

3 ਲੇਲੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਖਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ, “ਆਓ।” 4 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਹ
ਲਾਲ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਤਲਵਾਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

5 ਲੇਲੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਖਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ, “ਆਓ।” ਮੈਂ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ
ਘੋੜਾ ਸੀ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਫ਼ੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। 6 ਫ਼ੇਰ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਓੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਚਾਰ
ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਸਨ। ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਇੱਕ
ਚੌਥਾਈ ਕਣਕ ਦਾ ਮਾਪ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਿਤੰਨ ਚੌਥਾਈ ਜੌਆਂ
ਦਾ ਮਾਪ। ਪਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ।”

7 ਲੇਲੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਖਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ, “ਆਓ।” 8 ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ
ਿਫ਼ੱਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਮੌਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ, ਪਾਤਾਲ ਆ ਿਰਹਾ
ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਿਹੱਸੇ ਉੱਪਰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਅਕਾਲ ਦੁਆਰਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

9 ਲੇਲੇ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੂਹਾ ਂਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਹੇਠਾਂ
ਵੇਿਖਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਰੂਹਾ ਂਸਨ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ
ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸਨ। 10 ਇਹ ਰੂਹਾ ਂਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਚੀਕੀਆ,ਂ “ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ
ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਿਕੰਨਾ ਿਚਰ
ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿਕੰਨਾ
ਸਮਾ ਂਲੱਗੇਗਾ?” 11 ਫ਼ੇਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਚੋਲਾ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾ ਂਉਡੀਕਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰਾ ਿਜਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਾਗਂ ਹੀ
ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਓਨਾ ਿਚਰ ਇਤੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਿਜੰਨਾ
ਿਚਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੰਪੂਰਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

12 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਭੁਚਾਲ ਆ ਿਗਆ। ਸੂਰਜ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਂਦੇ ਬਣੇ ਬੋਰੇ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੋ
ਿਗਆ। ਪੂਰਾ ਚੰਨ ਲਹੂ ਵਾਗਂ ਲਾਲ ਹੋ ਿਗਆ। 13 ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਇਝੰ ਿਡੱਗ ਪਏ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਕੱਚੇ
ਫ਼ਲ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 14 ਅਕਾਸ਼ ਲਪੇਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਗਂੂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ। ਸਾਰੇ
ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਜਜੀਰੇ ਆਪਣੀਆ ਂਜਗ਼੍ਹਾਵਾ ਂਤੋਂ ਿਹੱਲ ਗਏ ਸਨ।

15 ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਾਵਾ ਂਅਤੇ ਪਹਾੜਾ ਂਦੀਆਂ
ਉਤਲੀਆ ਂਚੱਟਾਨਾ ਂਿਪੱਛੇ ਲਕੋ ਿਲਆ। ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ, ਰਾਜਪਾਲ, ਜਰਨੈਲ, ਅਮੀਰ
ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਜਾਂ
ਅਜ਼ਾਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਕੋ ਿਲਆ। 16 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਹਾੜਾ ਂਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਿਡੱਗ ਪਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਲਕੋ ਲਵੋ ਿਜਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਲਕੋ ਲਵੋ। 17 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਆ
ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?”

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ 144,000 ਲੋਕ

ਇਸਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੌਹਾ ਂਕੋਿਨਆਂ
ਉੱਪਰ ਖਲੋਿਤਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਚੌਹਾ ਂਹਵਾਵਾ ਂਨੂੰ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਂਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਤੇ ਵਗਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੜੀ

ਹੋਏ ਸਨ। 2 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਇਸ
ਦੂਤ ਕੋਲ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਚੌਹਾਂ

ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੌਹਾ ਂਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਚੌਹਾ ਂਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, 3 “ਓਨਾ
ਿਚਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਂਰੁੱਖਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਅਸੀਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮੱਿਥਆ ਂਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾ ਦੇਈਏ।
ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੱਿਥਆ ਂਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

4 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੁਣੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਮੋਹਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਨਾਲ 144,000 ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ
ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਸਨ।

5 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 12,000
ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 12,000
ਗਾਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 12,000
6 ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 12,000
ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 12,000
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 12,000
7 ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ 12,000
ਲੇਵੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 12,000
ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 12,000
8 ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 12,000
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚੋਂ 12,000
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ 12,000

ਵੱਡੀ ਭੀੜ

9 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਵੇਖੀ। ਉੱਥੇ
ਇਨੇੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਕਰ ਸੱਕਦਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ, ਕਬੀਲੇ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ
ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਖਤ ਦੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਿਚੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਜ਼ੈਤੂਨ
ਦੀਆ ਂਟਿਹਣੀਆ ਂਸਨ। 10 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, “ਿਜੱਤ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਹੈ।”

11 ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਤੇ
ਤਖਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਤ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਿਡੱਗ ਪਏ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। 12 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ, “ਆਮੀਨ।
ਉਸਤਤ, ਮਿਹਮਾ, ਿਸਆਣਪ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ, ਸਿਤਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ
ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।”

13 ਿਫ਼ਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਹ ਿਚੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ
ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ?”

14 ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ, “ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ।”
ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤਸੀਿਹਆਂ

ਰਾਹੀਂ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਚੱਟੇ ਬਣਾਇਆ। 15 ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਖਤ ਅੱਗੇ
ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਿਦਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ।
16 ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਫ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਪਆਸੇ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਗੇ। ਸੂਰਜ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਤਪਸ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਸਾੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। 17 ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਲੇਲਾ ਆਜੜੀ ਵਾਗਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਿਧਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਿਨਆ ਂਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜੀਵਨ
ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ

ਲੇਲੇ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਿਫ਼ਰ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ
ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਛਾਈ ਰਹੀ। 2 ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਤਾ ਂਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ
ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੱਤ ਿਬਗੁਲ

ਿਦੱਤੇ ਗਏ।
3 ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਇਸ

ਦੂਤ ਕੋਲ ਸੁਿਨਹਰੀ ਧੂਪਦਾਨ ਸੀ। ਦੂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਤਖਤ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੁਿਨਹਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ। 4 ਧੂਪ ਦਾ
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ਧੂਂਆ ਂਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਉਤਾਹਾ ਂਨੂੰ ਿਗਆ। ਇਹ ਧੂਆਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉੱਿਠਆ। 5 ਿਫ਼ਰ ਦੂਤ ਨੇ
ਧੂਪਦਾਨ ਨੂੰ ਜੱਗਵੇਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਿਰਆ। ਦੂਤ ਨੇ ਧੂਪਦਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਿਫ਼ਰ ਉੱਥੇ ਿਬਜਲੀ ਿਲਸ਼ਕੀ, ਗਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਅਵਾਜ਼ਾ ਂਆਈਆਂ
ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ।

ਸੱਤ ਦੂਤ ਆਪਣੀਆ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ

6 ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਦੂਤ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਸੱਤ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਸਨ ਆਪਣੀਆ ਂਤੁਰ੍ਹੀਆਂ
ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਏ।

7 ਜਦੋਂ ਪਿਹਲੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਮਿਸ਼੍ਰਤ
ਗੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ,
ਰੁੱਖਾ ਂਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਿਗਆ।

8 ਦੂਜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ। ਿਫ਼ਰ ਕੁਝ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮੱਚਦਾ ਹੋਇਆ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ
ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਲਹੂ ਬਣ ਿਗਆ। 9 ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾ ਂਦਾ ਤੀਸਰਾ ਿਹੱਸਾ
ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾ ਂਦਾ ਤੀਸਰਾ ਿਹੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ।

10 ਿਫ਼ਰ ਤੀਜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ। ਿਫ਼ਰ ਮਸ਼ਾਲ ਵਾਗਂ ਬਲਦਾ
ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਰਾ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਡੱਿਗਆ। ਇਹ ਤਾਰਾ ਦਿਰਆਵਾ ਂਅਤੇ
ਪਾਣੀਆ ਂਦੇ ਝਰਿਨਆ ਂਦੇ ਤੀਜੇ ਿਹੱਸੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਿਗਆ। 11 ਿਸੱਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾ ਂਹੈ
ਵਰਮ ਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਉਹ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਕੇ ਮਰ ਗਏ।

12 ਚੌਥੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਬਗੁਲ ਵਜਾਇਆ। ਿਫ਼ਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ,
ਚੰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆ ਂਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਖੁੱਭ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ
ਕਾਰਣ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਕਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ
ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਿਬਨਾ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਸਨ।

13 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੱਿਕਆ, ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਡਦੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤਕਲੀਫ਼। ਤਕਲੀਫ਼। ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਲਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਜੋ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਿਤੰਨ ਦੂਤ ਆਪਣੀਆਂ
ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਣਗੇ।”

ਪੰਜਵਾ ਂਿਬਗਲ ਪਿਹਲਾ ਆਤੰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪੰਜਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਅਪਣਾ ਿਬਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟਕੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਸੁਰਾਖ
ਦੀ ਕੰੁਜੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਥੱਲੇ ਤਲਹੀਣ ਖੱਡ ਨੂੰ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। 2 ਫ਼ੇਰ

ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਸੁਰਾਖ ਨੂੰ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਿਜਹੜਾ ਤਲਹੀਣ ਖੱਡ ਵੱਲ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।
ਸੁਰਾਖ ਿਵੱਚੋਂ ਧੂੰਆ ਂਇਝੰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨਕਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਰਾਖ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਦੇ ਧੂੰਏ ਕਾਰਣ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ
ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਿਗਆ।

3 ਫ਼ੇਰ ਧੂੰਏ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਠਾ ਂਧਰਤੀ ਤੇ ਸਲਾ ਦੇ ਿਟੱਡੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਆਇਆ।
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਿਬੱਛੂਆ ਂਵਾਗਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। 4 ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਟੱਡੀਆ ਂਨੂੰ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਾਹ, ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਬੂਟੇ ਜਾ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸੱਕਦੀਆਂ
ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੱਿਥਆ ਂਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਟੱਡੀਆਂ
ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਪੰਜਾ ਂਮਹੀਿਨਆ ਂਤੱਕ ਦਰਦ ਿਲਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਨ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿਟੱਡੀਆ ਂਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜ ਿਜਹੜੀ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸੀ ਿਜਸ
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪੀੜ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਬਛੂ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਮਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਹ
ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਪਰ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸੋਂ ਛੁੱਪ ਜਾਵੇਗੀ।

7 ਿਟੱਡੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਘੋਿੜਆ ਂਵਾਗਂ ਿਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾ ਂਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਾਜ ਵਾਗਂ ਲੱਗਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
ਪਿਹਨੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਚਹਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਿਚਹਿਰਆ ਂਵਰਗੇ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ। 8 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਵਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਲਾ ਂਵਰਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਦੰਦ ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੇ ਦੰਦਾ ਂਵਰਗੇ ਸਨ। 9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਛਾਤੀਆ ਂਲੋਹੇ ਦੀਆ ਂਢਾਲਾਂ
ਵਰਗੀਆ ਂਨਜ਼ਰ ਆਈਆ।ਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਖੰਭਾ ਂਤੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ। 10 ਿਟੱਡੀਆ ਂਦੀਆ ਂਪੂਛਾਂ
ਿਬਛੂਆ ਂਵਾਗਂ ਡੰਗਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਨ। ਲੋਕਾ ਂਉੱਤੇ ਪੰਜਾ ਂਮਹੀਿਨਆ ਂਲਈ ਦਰਦ

ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪੂਛਾ ਂਿਵੱਚ ਸੀ। 11 ਿਟੱਡੀਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ
ਸੀ। ਇਹ ਤਲਹੀਣ ਖੱਡ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਅਬੱਦੋਨ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਪੁਲੂਉਨ (ਿਵਨਾਸ਼ਕ) ਹੈ।

12 ਪਿਹਲੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆ ਂਦੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਹਨ।

ਛੇਵੇਂ ਿਬਗਲ ਦਾ ਧਮਾਕਾ

13 ਛੇਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਬਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਛੇ ਿਸੰਗਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਿਨਕਲਦੀ ਸੁਣੀ।
14 ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਛੇਵੇਂ ਦੂਤ ਨੂੰ, ਿਜਸਦੇ ਕੋਲ ਿਬਗਲ ਸੀ, ਆਿਖਆ, “ਉਨ੍ਹਾਂ
ਚਾਰ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਿਦਉ ਿਜਹੜੇ ਮਹਾ ਂਨਦੀ ਫ਼ਰਾਤ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹੇ  ਹੋਏ
ਹਨ।” 15 ਇਨ੍ਹਾ ਂਚਾਰ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ, ਮਹੀਨੇ, ਿਦਨ ਅਤੇ ਘੰਟੇ (ਸਮੇਂ)
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।
16 ਮੈ ਸੁਿਣਆ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਘੋਿੜਆ ਂਦੀਆ ਂਿਕੰਨੀਆ ਂਟੋਲੀਆ ਂਸਨ।
ਇਹ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਸਨ।

17 ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਮੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਘੋਿੜਆ ਂਅਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾ ਂਨੂੰ
ਦੇਿਖਆ; ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਢਾਲਾ ਂਸਨ ਜੋ ਿਕ ਅੰਿਗਆਰਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਲਾਲ ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ
ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਵਰਗੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆ ਂਸਨ। ਘੋਿੜਆ ਂਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੇਰਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹਾਂ
ਵਰਗੇ ਸਨ। ਘੋਿੜਆ ਂਦੇ ਮੂੰਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ, ਧੂਂਆ ਂਅਤੇ ਗੰਧਕ ਿਨਕਲ ਰਹੀ ਸੀ।
18 ਇਨ੍ਹਾ ਂਿਤੰਨਾ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਦੁਆਰਾ; ਘੋਿੜਆ ਂਦੇ ਮੂੰਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਦੀ ਅੱਗ,
ਧੂਂਏ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। 19 ਘੋਿੜਆਂ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੂੰਹਾ ਂਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪੂਛਾ ਂਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਪੂਛਾ ਂਉਨ੍ਹਾਂ
ਸੱਪਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਸਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਡੰਗਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ
ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

20 ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ
ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਸੋਨੇ, ਚਾਦਂੀ, ਿਪੱਤਲ, ਪੱਥਰ
ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆ ਂਭੂਤਾ ਂਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੂਰਤਾ ਂਨਾ ਵੇਖ
ਸੱਕਦੀਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਤੁਰ ਸੱਕਦੀਆ ਂਸਨ। 21 ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਕਤਲਾ ਂਤੋਂ, ਜਾਦੂਆ ਂਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪਾ ਂਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਚੋਰੀਆ ਂਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਿੜਆ।

ਦੂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ

ਫ਼ੇਰ ਮੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਠਾ
ਆਉਂਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਦੂਤ ਨੇ ਬੱਦਲਾ ਂਦਾ ਿਲਬਾਸ ਪਿਹਿਨਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਦੁਆਲੇ ਸੱਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਸੀ। ਦੂਤ ਦਾ

ਿਚਹਰਾ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀਆ ਂਲੱਤਾ ਂਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਸਨ।
2 ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਫ਼ੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਚੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ
ਸੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੇ। 3 ਦੂਤ ਨੇ ਗੱਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਸੱਤਾ ਂਗਰਜਾ ਂਦੀਆ ਂਅਵਾਜ਼ਾ ਂਬੋਲੀਆ।ਂ

4 ਸੱਤ ਗਰਜਾ ਂਬੋਲੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਮੈ ਿਲਖਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ। ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ, “ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਨਾ ਿਲਖ ਜੋ
ਸੱਤ ਗਰਜਾ ਂਬੋਲੀਆ,ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖ।”

5 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਦੇਿਖਆ
ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਚੁੱਿਕਆ। 6 ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾ ਂਦੀ
ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਿਜਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚਲਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚਲਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ
ਿਵੱਚਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਿਜਆ ਹੈ। ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਿਢੱਲ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਵਾ ਂਦੂਤ ਆਪਣੀ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਵੇਗਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ,ਂ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ।”

8 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਉਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ।
ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਅਤੇ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥਾ ਂਿਵੱਚਲੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ।
ਇਹ ਦੂਤ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ।”

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 8:5 890 ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10:8
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9 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੂਤ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਮੈਨੂੰ
ਦੇ ਦੇਵੋ। ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ
ਿਢੱਡ ਨੂੰ ਖੱਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਤ ਿਜੰਨੀ ਿਮੱਠੀ
ਹੋਵੇਗੀ।” 10 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ,
ਇਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਤ ਿਜਹਾ ਿਮੱਠਾ ਸੁਆਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ
ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਿਢੱਡ ਨੂੰ ਖੱਿਟਆ ਂਕਰ ਿਦੱਤਾ। 11 ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਿਗਆ, “ਤੈਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾ,ਂ ਕੌਮਾ,ਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਅਤੇ ਰਾਿਜਆ ਂਬਾਰੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।”

ਦੋ ਗਵਾਹ

ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਖ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ
ਖੂੰਡੀ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਗਆ, “ਜਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਜੱਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਮਾਪ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ

ਿਗਣਤੀ ਵੀ ਕਰੀਂ। 2 ਪਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਿਵਹੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਪੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ। ਇਹ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਤਾਲੀ
ਮਹੀਿਨਆ ਂਤੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਮੱਧਣਗੇ। 3 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾ ਂਨੂੰ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੱਠ ਿਦਨਾ ਂਲਈ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤੱਪੜ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।”

4 ਇਹ ਦੋ ਗਵਾਹ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਦੋ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜਦੇ ਹਨ। 5 ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗਵਾਹਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾ ਂਗਵਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਅੱਗ ਿਨਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਂਨੂੰ
ਮਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਇਨ੍ਹਾ ਂਗਵਾਹਾ ਂਕੋਲ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ
ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਗਵਾਹਾ ਂਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਿਭਆਨਕ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ
ਇਹ ਗੱਲ ਿਜੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

7 ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਗਵਾਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ, ਤਾ ਂਜਾਨਵਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਤਲਹੀਣ ਖੱਡ ਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। 8 ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਗਵਾਹਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਗਲੀ ਿਵੱਚ
ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਮਾ ਂਦਾ ਖਾਸ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਰਆ
ਸੀ। 9 ਹਰ ਜਾਤੀ, ਕਬੀਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ
ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਲੋਥਾ ਂਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਨਾਉਣ
ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 10 ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਇਹ
ਦੋਨੋਂ  ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਤਾ ਂਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤਾਂ
ਭੇਜਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੋਹਾ ਂਨਬੀਆਂ
(ਗਵਾਹਾ)ਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾ ਂਿਲਆਦਂੀਆ।ਂ

11 ਪਰ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨਾ ਂਿਦਨਾ ਂਿਪੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਂਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸਨ। 12 ਫ਼ੇਰ ਦੋਹਾ ਗਵਾਹਾ ਂਨੇ ਅਕਾਸ਼
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਖਦੀ ਸੁਣੀ, “ਇਥੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ।” ਫ਼ੇਰ ਉਹ
ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਤਾਹਾ ਂਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਿਂਦਆਂ
ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ।

13 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਦੱਸਵਾ ਂਿਹੱਸਾ
ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ
ਬਚ ਗਏ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਮਿਹਮਾਮਈ ਕੀਤਾ।

14 ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਛੇਤੀ
ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸੱਤਵਾ ਂਿਬਗੁਲ

15 ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਬਗੁਲ ਵਜਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਵਰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਉੱਚੀਆਂ
ਅਵਾਜ਼ਾ ਂਸਨ। ਅਵਾਜ਼ਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ:
“ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਸਲਤਨਤ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ।”

16 ਫ਼ੇਰ ਉਹ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾ ਂਤੇ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ
ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। 17 ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ:
“ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ

ਹੀ ਹੈ
ਜੋ ਮੋਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਜੂਦ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਤੇਰਾ ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ।
18 ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸਨ;
ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾ ਂਹੈ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ।

ਹੁਣ ਸਮਾ ਂਹੈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਦਾ।
ਇਹ ਸਮਾ ਂਨਬੀਆ ਂਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾ ਂਨੂੰ ਫ਼ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਿਟਆਂ
ਨੂੰ ਫ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ
ਹਨ।”

19 ਫ਼ੇਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਖੁਲ੍ਹ ਿਗਆ। ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਕਸਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਫ਼ੇਰ ਉੱਥੇ
ਲਸ਼ਕਾ,ਂ ਗਰਜਾ,ਂ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਕੜਕਣਾ, ਭੁਚਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੜ੍ਹੇ ਵਰ੍ਹ ੇ।

ਔਰਤ ਤੇ ਅਜਗਰ

ਫ਼ੇਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਜੀਬ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ, ਿਕ ਸੂਰਜ ਪਿਹਨੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਦਰਮਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਂਹੇਠਾ ਂਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਿਸਤਾਿਰਆ ਂਵਾਲਾ

ਤਾਜ ਸੀ। 2 ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਣਨ ਦੀਆ ਂਪੀੜਾ ਂਨਾਲ ਕੁਰਲਾਹ
ਰਹੀ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ।

3 ਫ਼ੇਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ; ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਲ
ਰੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਅਜਗਰ ਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਤਾਜ
ਸਨ। ਅਜਗਰ ਦੇ ਦਸ ਿਸੰਗ ਵੀ ਸਨ। 4 ਅਜਗਰ ਦੀ ਪੂਛ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਤਾਰੇ ਕੱਢ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ। ਅਜਗਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਿਗਆ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਿਜਵੇਂ ਹੀ
ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਜਗਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ।

5 ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ
ਕੌਮਾ ਂਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਖਤ
ਕੋਲ ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ। 6 ਔਰਤ ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਥਾ ਂਵੱਲ ਭੱਜ ਪਈ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰੂਥਲ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸਠ ਿਦਨਾ ਂਤੱਕ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

7 ਫ਼ੇਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਜੰਗ ਿਛੜ ਗਈ। ਮੀਕਾਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ
ਅਜਗਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜੇ। ਅਜਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾ ਂਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
8 ਪਰ ਅਜਗਰ ਇਨੰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਅਜਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਂ
ਨੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚਲੀ ਆਪਣੀ ਥਾ ਂਗਵਾ ਲਈ। 9 ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਜਗਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਸੀ ਜੋ ਿਕ ਦੈਂਤ
ਜਾ ਂਸ਼ੈਤਾਨ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਜਗਰ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾ ਂਸਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

10 ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ,
“ਉਸਦੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫ਼ਿਤਹ, ਸ਼ਕਤੀ, ਸਲਤਨਤ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ
ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਇਸ ਲਈ ਆਈਆ ਂਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾ ਂਉੱਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾ ਂਤੇ
ਦੋਸ਼ ਲਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 11 ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ
ਬਹੁਤਾ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। 12 ਇਸ
ਲਈ, ਸਵਰਗਾ ਂਨੂੰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਵਾਸੀਓ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਪਰ
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲਈ ਿਭਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੇਠਾ ਂਤੁਹਾਡੇ
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ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾ ਂਨਹੀਂ ਹੈ।”

13 ਜਦੋਂ ਅਜਗਰ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨੇ ਨਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 14 ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਖੰਭ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾ ਂਜੋ
ਉਹ ਉੱਡ ਸੱਕੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜਗ਼੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸੱਕੇ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਥਾ ਂਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਢੇ ਿਤੰਨਾ ਂਸਾਲਾ ਂਤੱਕ ਦੇਖ ਭਾਲ
ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਜਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਸੱਪ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ
ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਦਿਰਆ ਵਾਗਂ ਪਾਣੀ ਵਹਾਇਆ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ
ਹੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। 16 ਧਰਤੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਰਆ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਗਈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਅਜਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ। 17 ਫ਼ੇਰ ਅਜਗਰ ਔਰਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ
ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ।
ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਤੇ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਯਸੂ ਨੇ ਿਸੱਖਾਇਆ।

18 ਫ਼ੇਰ ਅਜਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਲੋ ਿਗਆ।

ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਜਾਨਵਰ

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕਲਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ।
ਉਸ ਦੇ ਦਸ ਿਸੰਗ ਅਤੇ ਸੱਤ ਿਸਰ ਸਨ। ਹਰ ਿਸੰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ
ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਂਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸੀ ਹਰ ਿਸਰ

ਉੱਤੇ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। 2 ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਚੀਤੇ ਵਾਗਂ ਿਦਿਸਆ।
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਿਰੱਛ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਅਜਗਰ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ।

3 ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਮਰ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ। 4 ਲੋਕਾ ਂਨੇ
ਅਜਗਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰ ਉਸ
ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਿਜੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਨਾਲ ਕੌਣ
ਲੜ ਸੱਕਦਾ ਹੈ?”

5 ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਆਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 42 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। 6 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਿਲ੍ਹਆ। ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਜਗ਼੍ਹਾ ਦੀ
ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਜੋ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ
ਕੀਤੀ। 7 ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੰਸ਼, ਜਾਤੀ,
ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 8 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹਨ। ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ
ਗਏ। ਲੇਲਾ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ।

9 ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ
ਵੀ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10 ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਹੈ,
ਤਾ ਂਉਹ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ,
ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਸਬਰ ਅਤੇ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਿਨਕਲਦਾ ਜਾਨਵਰ

11 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਉਸ ਦੇ
ਲੇਲੇ ਵਾਗਂ ਦੋ ਿਸੰਗ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਗਰ ਵਾਗਂ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਸੀ। 12 ਇਹ
ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਿਹਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਹਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਭਰ ਚੁੱਿਕਆ
ਸੀ। 13 ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ ਵੱਡੇ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਵੱਿਡਆਂ
ਆਗੂਆ ਂਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ
ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਥੱਲੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਿਕ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

14 ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਾਨਵਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਕਿਰਸ਼ਿਮਆ ਂਰਾਹੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਪਿਹਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪਿਹਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੂਰਤ
ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਕ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ
ਮਿਰਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 15 ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
ਪਿਹਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਸੱਕੇ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਮੂਰਤ ਬੋਲ ਸੱਕਦੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਕਦੀ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਇਸ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 16 ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ,
ਅਮੀਰਾ ਂਅਤੇ ਗਰੀਬਾ,ਂ ਅਜ਼ਾਦਾ ਂਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਆਪਣੇ
ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। 17 ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ
ਇਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਖਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾ ਂਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਨਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ ਹੈ।

18 ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਆਣਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ
ਿਸਆਣਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਿਖਆ ਇੱਕ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਹੈ। ਸੰਿਖਆ 666 ਹੈ।

ਮੁਕਤ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਗੀਤ

ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਤੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਸੀ। ਉਹ
ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 144,000 ਲੋਕ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਦੇ ਮੱਿਥਆ ਂਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ

ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
2 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਿਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ

ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਗਰਜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਿਜਹੜੀ ਅਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੀ। 3 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ
ਚਾਰ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਗੀਤ ਗਾਇਆ।
ਇਹ ਨਵਾ ਂਗੀਤ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕੀਂ ਹੀ ਿਸੱਖ ਸੱਕਦੇ
ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾ
ਸੱਿਕਆ।

4 ਇਹ 144,000 ਲੋਕ ਉਹੀ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਔਰਤਾ ਂਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ
ਅਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਿਖਆ। ਉਹ
ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਲੇਲਾ ਜਾਦਂਾ ਉਸਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਪਿਹਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ
ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 5 ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ
ਲੋਕ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਸਨ।

ਿਤੰਨ ਦੂਤ

6 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਉਡਿਦਆ ਂਵੇਿਖਆ। ਇਸ ਦੂਤ
ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂ– ਹਰ ਕੌਮ, ਕਬੀਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 7 ਦੂਤ ਨੇ
ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਿਦਉ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਨਆ ਂਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ।
ਉਸ ਨੇ ਸਵਰਗ, ਧਰਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਏ ਹਨ।”

8 ਿਫ਼ਰ ਪਿਹਲੇ ਦੂਤ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੂਸਰਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਨਗਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ
ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦਕਾਰੀ ਦੀ ਮੈਅ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਿਪਲਾਇਆ।”

9 ਦੋਨਾ ਂਦੂਤਾ ਂਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੀਜਾ ਦੂਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੀਜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਿਭਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ
ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਜਾਂ
ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 10 ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ
ਦੀ ਮੈਅ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਅ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਿਪਆਲੇ ਿਵੱਚ ਿਬਨ
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ਪਤਲੀ ਕੀਿਤਆ ਂਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਗੰਧਕ
ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ ਦੂਤਾ ਂਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸ਼ਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 11 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਪੀੜਾ ਦਾ ਧੂੰਆ ਂਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਡਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਦਨ ਜਾ ਂਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ। ਿਜਹੜੇ ਜਾਨਵਰ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਂਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ।” 12 ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾਂ
(ਿਵਸ਼ਵਾਸੀਆ)ਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਨਹਚਾ ਰੱਖਣ।

13 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ
ਨੂੰ ਿਲਖੋ; ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”

ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ, “ਹਾ,ਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ
ਅਰਾਮ ਪਾਉਣਗੇ। ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ।”

ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

14 ਮੈਂ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ ਬੱਦਲ ਸੀ। ਉਸ ਿਚੱਟੇ ਬੱਦਲ
ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ
ਤੇ ਸੁਿਨਹਰੀ ਤਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਤੱਖੀ ਦਾਤਰੀ ਸੀ। 15 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਦੂਤ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਬੱਦਲ
ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੀ ਦਾਤਰੀ ਲੈ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਫ਼ਲ
ਪੱਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ।” 16 ਿਫ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਬੱਦਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ
ਦਾਤਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਢਾਈ ਹੋ
ਗਈ।

17 ਫ਼ੇਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੂਤ
ਕੋਲ ਵੀ ਿਤੱਖੀ ਦਾਤਰੀ ਸੀ। 18 ਫ਼ੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਜੱਗਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ
ਆਇਆ। ਇਸ ਦੂਤ ਕੋਲ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੂਤ ਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ। ਿਜੱਸ ਕੋਲ ਿਤੱਖੀ ਦਾਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੀ
ਿਤੱਖੀ ਦਾਤਰੀ ਲੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਗੂਰ ਤੋੜ। ਅੰਗੂਰ
ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।” 19 ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਤਰੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਗਾਈ। ਦੂਤ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰਾ ਂਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਗੂਰਾ ਂਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੁਲਾੜੀ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ। 20 ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਅੰਗੂਰਾ ਂਨੂੰ ਘੁਲਾੜੀ ਿਵੱਚ ਪੀਿੜਆ ਿਗਆ। ਘੁਲਾੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲਹੂ ਚੋਣ ਲੱਗਾ।
ਇਹ 200 ਮੀਲ ਤੱਕ ਘੋਿੜਆ ਂਦੇ ਿਸਰਾ ਂਿਜੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਿਗਆ।

ਆਖਰੀ ਪਲੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਤ

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਚੰਭਾ ਦੇਿਖਆ ਇਹ ਬਹੁਤ
ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਿਰਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਦੂਤ ਸੱਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
ਿਲਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਸਨ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
2 ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅੱਗ

ਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਖਲੋਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਾ ਂਦੀ ਸੰਿਖਆ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੰਗੀਆ ਂਸਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ। 3 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੀਤ ਅਤੇ
ਲੇਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ,
“ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ,
ਿਜਹੜੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਮਹਾਨ

ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੁਕ ਹਨ। ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਰਾਿਜਆ,
ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ।

4 ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੈਥੋਂ ਡਰਨਗੇ।
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਿਸਰਫ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਂ।

ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਆਉਣਗੀਆ ਂਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੀਆ,ਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਿਜਹੜੀਆ ਂਸਹੀ

ਹਨ।”
5 ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਮੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ

ਸਥਾਨ ਦੇਿਖਆ। ਮੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। 6 ਸੱਤ ਦੂਤ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਸੱਤ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਸਨ

ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਕਤਾਨ ਿਵੱਚ ਸਿਜੱਤ
ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸੀਿਨਆ ਂਤੇ ਸੁਿਨਹਰੀ ਪੱਟੀਆ ਂਬੰਨ੍ਹੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ। 7 ਫ਼ੇਰ
ਚੌਹਾ ਂਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੱਤ ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ ਿਦੱਤੇ। ਕਟੋਰੇ
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋ੍ਰਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਜਹੜਾ ਸਦਾ ਜੀਵਤ ਹੈ। 8 ਮੰਦਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਨਾ ਿਚਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਸੱਤਾ ਂਦੂਤਾ ਂਦੀਆ ਂਸੱਤੇ
ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆ।ਂ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋ੍ਰਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਟੋਰੇ

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਸੱਤਾਂ
ਦੂਤਾ ਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਸੱਤਾ ਂਕਟੋਿਰਆ ਂਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਿਦਓ।”

2 ਪਿਹਲਾ ਦੂਤ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਰੋੜ੍ਹ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਦੀਆ ਂਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਦਸ਼ਕਲ ਅਤੇ
ਦਰਦਨਾਕ ਫ਼ੋੜੇ ਹੋ ਗਏ।

3 ਦੂਸਰੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। ਤਾ ਂਸਮੁਦਰ ਲਹੂ
ਵਰਗਾ, ਮੁਰਦਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਹੂ ਵਰਗਾ, ਬਣ ਿਗਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚਲੀ ਹਰ
ਿਜੰਦਾ ਸ਼ੈਅ ਮਰ ਗਈ।

4 ਤੀਸਰੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਦਿਰਆਵਾ ਂਅਤੇ ਪਾਣੀਆ ਂਦੇ ਚਸ਼ਿਮਆਂ
ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਦਿਰਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇਂ ਲਹੂ ਬਣ ਗਏ। 5 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ
ਪਾਣੀਆ ਂਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਖਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ:
“ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਇਨੰਾ ਿਨਆ ਂਿਵੱਚ ਉਿਚਤ ਹੈਂ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਹਨ।
6 ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਲਹੂ ਡੋਿਲ੍ਹਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਦਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀਆ ਂਦਾ।
ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਲਹੂ ਪੀਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲਈ ਢੁੱਕਵਾ ਂਹੈ।”

7 ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਦਆ ਂਸੁਿਣਆ,
“ਹਾ,ਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਤੇਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
8 ਚੌਥੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ

ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 9 ਲੋਕੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਣ
ਮਰ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾ ਂਨੂੰ ਸਰਾਿਪਆ ਿਜਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਤੇ ਿਨਯੰਤ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆਂ
ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

10 ਪੰਜਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਕੱਜ ਿਲਆ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮਾਰੇ
ਆਪਣੀਆ ਂਜੀਭਾ ਂਟੁੱਕ ਲਈਆ।ਂ 11 ਿਜਹੜੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਮਲੇ
ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਿਲਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾ ਂਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਕਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

12 ਛੇਵੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਮਹਾਨ ਫ਼ਰਾਤ ਦਿਰਆ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। ਦਿਰਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਿਗਆ। ਇਸਨੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਣ
ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ। 13 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਿਤੰਨ ਬਦਰੂਹਾ ਂਦੇਖੀਆ ਂਿਜਹੜੀਆ ਂਡੱਡੂਆਂ
ਵਾਗਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੀਆ ਂਸਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਜਗਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਤੋਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਿਨਕਲੀਆ ਂਸਨ। 14 ਇਨ੍ਹਾ ਂਭੂਤਾ ਂਦੀਆ ਂਰੂਹਾ ਂਕੋਲ
ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਰੂਹਾ ਂਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਕੋਲ
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਿਦਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈਆ।ਂ

15 “ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਚੋਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਗਂ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਗਂਾ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ
ਸੁਭਾਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ
ਿਤਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਕੱਪਿੜਆ ਂਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਲੋਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਹ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਦਖਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਗਦਾ
ਹੈ।”
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16 ਫ਼ੇਰ ਬਦਰੂਹਾ ਂਨੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਿਠਆ ਂਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹਰਮਿਗੱਦੋਨ ਆਿਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

17 ਸੱਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਫ਼ੇਰ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ
ਿਗਆ।” 18 ਉੱਥੇ ਫ਼ੇਰ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਿਲਸ਼ਕ, ਸ਼ੋਰ ਗਰਜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੁਚਾਲ
ਹੋਏ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਏ ਸਭ ਭੁਚਾਲਾ ਂਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ। 19 ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਤੰਨ ਿਹੱਿਸਆ ਂਿਵੱਚ ਪਾਟ ਿਗਆ।
ਕੌਮਾ ਂਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੇਬੀਲੋਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ
ਭੁੱਿਲਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਭਆਨਕ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਇੱਕ ਮੈਅ
ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਿਦੱਤਾ। 20 ਹਰ ਜੰਜੀਰਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ
ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। 21 ਲੋਕਾ ਂਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੜ੍ਹੇ ਿਡੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਗਿੜਆ ਂਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਿਕੱਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਗਿੜਆ ਂਦੀ ਇਸ
ਮੁਸੀਬਤ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੋਿਸਆ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬੜੀ ਿਭਆਨਕ ਸੀ।

ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਔਰਤ

ਸੱਤਾ ਂਦੂਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੂਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸ ਸੱਤ ਿਪਆਲੇ ਸਨ। ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੀ ਪ੍ਰੱਿਸਧ ਵੇਸ਼ਵਾ

ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆ ਂਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ
ਹੈ। 2 ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ
ਉਸ ਦੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮੈਅ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਗਏ।”

3 ਤਾ ਂਫ਼ੇਰ ਦੂਤ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਬੈਿਠਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਮੰਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰ ਅਤੇ ਦਸ ਿਸੰਗ ਸਨ। 4

ਔਰਤ ਨੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਨੇ,
ਜਵਾਹਰਾ ਂਅਤੇ ਮੋਤੀਆ ਂਨਾਲ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸੁਿਨਹਰੀ ਿਪਆਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਿਭਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਜਨਸੀ
ਪਾਪਾ ਂਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਿਸਰਲੇਖ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਿਸਰਲੇਖ ਦਾ ਲੁਕਵਾ ਂਅਰਥ ਇਹੀ ਿਲਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ;

ਮਹਾਨ ਬੇਬੀਲੋਨ
ਵੇਸ਼ਵਾਵਾ ਂਦੀ ਮਾਂ

ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆ ਂਸਭ ਬਦੀਆਂ
6 ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਔਰਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਦਾ

ਲਹੂ ਪੀਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਦਾ ਲਹੂ ਪੀਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਈ ਸੀ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਿਯਸੂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। 7 ਫ਼ੇਰ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਿਕਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ
ਿਜਸਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਝਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਹਾ।ਂ ਜਾਨਵਰ ਿਜਸਦੇ ਸੱਤ ਿਸਰ
ਅਤੇ ਦੱਸ ਿਸੰਗ ਹਨ। 8 ਿਜਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਿਜਉਂਦਾ
ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੁਣ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਿਜੰਦਾ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਥਲਹੀਣ ਖੱਡ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਲਈ
ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ
ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾ ਂਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਕਦੀ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਗਏ।

9 “ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ
ਦੇ ਸੱਤ ਿਸੰਗ, ਉਹ ਸੱਤ ਪਹਾੜੀਆ ਂਹਨ ਿਜੱਥੇ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਰਾਜੇ
ਵੀ ਹਨ। 10 ਰਾਿਜਆ ਂਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਰਾਿਜਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਂਿਸਰਫ਼ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। 11 ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਿਜਹੜਾ
ਪਿਹਲਾ ਂਜੀਿਵਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਿਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਠਵਾ ਂਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹ
ਅੱਠਵਾ ਂਰਾਜਾ ਵੀ ਪਿਹਲੇ ਸੱਤਾ ਂਰਾਿਜਆ ਂਨਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਕੇ ਤਬਾਹ
ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

12 “ਦਸ ਿਸੰਗ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸਨ ਉਹ ਦਸ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਸਾਂ
ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਿਮਿਲਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨਾਲ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਿਮਲੇਗੀ। 13 ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਸਾਂ

ਰਾਿਜਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। 14 ਉਹ ਲੇਲੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਜੰਗ
ਛੇੜਨਗੇ, ਪਰ ਲੇਲਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੇਵਿਤਆ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ
ਅਤੇ ਰਾਿਜਆ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ
ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।”

15 ਫ਼ੇਰ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ ਿਜੱਥੇ ਵੇਸ਼ਵਾ
ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਿਵਿਭੰਨ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਭੀੜ ਜਾਤੀਆ,ਂ ਕੌਮਾ ਂਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਦੇ
ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। 16 ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦਸ ਿਸੰਗ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਉਹ
ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ। 17 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਸ ਿਸੰਗਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਗੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂਾ। 18 ਉਹ ਔਰਤ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ
ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਮਹਾ ਨਗਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ।”

ਬੇਬੀਲੋਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਿਗਆ

ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਦੂਤ
ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣਮਈ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 2 ਦੂਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ:

“ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੀ ਮਹਾਨਗਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹ ਭੂਤਾ ਂਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆਤਿਮਆ ਂਲਈ ਜਗ਼੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪੰਛੀਆਂ

ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਿਘ੍ਰਣਾਯੋਗ ਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

3 ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪਾਂ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਮੈਅ ਪੀਤੀ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ,
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਐਸ਼ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ।”
4 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ:

“ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ,
ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ।

ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀਆ ਂਸਜਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ
5 ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਾਪਾ ਂਦਾ ਢੇਰ ਸਵਰਗ ਿਜੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗਲਤ ਗੱਲਾ ਂਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਿਲਆ ਿਜਹੜੀਆ ਂਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ

ਸਨ।
6 ਨਗਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਿਦਉ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰਾ ਂਨੂੰ ਿਦੱਤਾ।
ਦੂਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜੋ ਿਜੰਨਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ

ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਿਪਆਲਾ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਿਪਆਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣਾ ਨਸ਼ੀਲਾ
ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

7 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਜੰਨੀ ਵੱਧੇਰੇ ਮਿਹਮਾ
ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੇ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ

ਿਦਓ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਹਾ।ਂ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ ਨਹੀਂ ਹਾ।ਂ
ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ।’

8 ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਸੀਬਤਾ ਂਉਸ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੀਆ।ਂ

ਮੌਤ, ਮਹਾ ਂਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋਵਣਗੇ।
ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੜਾ ਉਸਦਾ ਿਨਆ ਂਕਰੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
9 “ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ

ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਸਾਝਂੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਲਣ ਦਾ
ਧੂੰਆ ਂਦੇਖਣਗੇ। ਿਫ਼ਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਣ ਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 16:16 894 ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 18:9



19

ਜਾਣਗੇ। 10 ਰਾਜੇ ਉਸ ਦੇ ਤਸੀਿਹਆ ਂਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ
ਰਿਹਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਆਖਣਗੇ:
‘ਿਭਆਨਕ, ਉਫ਼ ਿਕੰਨਾ ਿਭਆਨਕ।
ਤੇ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਿਹਰ,

ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈ।’
11 “ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਲਈ ਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਪੱਟਣਗੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਵੀ

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। 12 ਉਹ ਸੋਨਾ, ਚਾਦਂੀ, ਜਵਾਹਰ,
ਮੋਤੀ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ, ਬੈਂਗਣੀ ਕੱਪੜਾ, ਰੇਸ਼ਮ, ਸ਼ਨੀਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਚਕੋਤਰੇ
ਦੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਤੋਂ ਬਣੀਆ ਂਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਵਸਤੂਆ,ਂ ਿਪੱਤਲ,
ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। 13 ਉਨ੍ਹਾ ਂਵਪਾਰੀਆ ਂਨੇ ਦਾਲਚੀਨੀ,
ਮਸਾਲੇ, ਧੂਪ, ਲੁਬਾਣ, ਮੈਅ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਵੱਧੀਆ ਆਟਾ, ਕਣਕ, ਜਾਨਵਰ,
ਭੇਡਾ,ਂ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀਆ ਂਵੀ ਵੇਚੀਆ।ਂ 14

ਵਪਾਰੀ ਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ,
‘ਹੇ ਬੇਬੀਲੋਨ ਿਜਹੜੀਆ ਂਚੰਗੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਖੁੱਸ

ਗਈਆ ਂਹਨ।
ਤੇਰੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ ਵੇਖੋਂਗੇ।’
15 “ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ

ਰਿਹਣਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾ ਂਵੇਚਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਸਨ।
ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਣਗੇ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ। 16 ਉਹ ਆਖਣਗੇ:
‘ਿਭਆਨਕ। ਿਕੰਨਾ ਿਭਆਨਕ ਉਸ ਮਹਾਨਗਰੀ ਲਈ।
ਉਹ ਬਰੀਕ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ,
ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਵਸਤਰ ਪਾਕੇ ਿਤਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ,
ਜਵਾਹਰਾ ਂਅਤੇ ਮੋਤੀਆ ਂਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਸੀ।

17 ਸਾਰੀ ਅਮੀਰੀ ਪਲਾ ਂਿਵੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ।’
“ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਪਤਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੱਲਾਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ
ਪੈਸਾ ਕੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਬੀਲੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਖਲੋਣਗੇ। 18 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੜਨ
ਦਾ ਧੂੰਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ‘ਇਸ ਮਹਾਨਗਰੀ
ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।’ 19 ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਮੱਟੀ ਪਾਈ।
ਉਹ ਰੋਏ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉੱਚੀ ਆਿਖਆ:
‘ਿਭਆਨਕ ਿਕੰਨਾ ਿਭਆਨਕ ਇਸ ਮਹਾ ਂਨਗਰੀ ਲਈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਸਨ ਉਸਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ

ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਇੱਕ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।

20 ਹੇ ਸਵਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਸ ਕਾਰਣ।
ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕੋ, ਰਸੂਲੋ ਅਤੇ ਨਬੀਓ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੀ ਿਜਹੜੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਉਸ

ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।’”
21 ਿਫ਼ਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਿਕਆ। ਇਹ ਪੱਥਰ

ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ੍ਹ ਿਜੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ
ਆਿਖਆ।
“ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਂਹੀ, ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੀ ਮਹਾਨਂਗਰੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

22 ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਰਬਾਬ, ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼, ਸਾਰੰਗੀਆ,ਂ
ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆ ਂਵਜਾਉਣੀਆ ਂਫ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸੁਣੀਆ ਂਨਹੀਂ

ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਾਰੀਗਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰ

ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ੍ਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
23 ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕੇਗੀ ਲਾੜੇ
ਅਤੇ ਵਹੁਟੀ ਦੀਆ ਂਅਵਾਜ਼ਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ

ਜਾਣਗੀਆ।ਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ

ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ।
24 ਬੇਬੀਲੋਨ ਨਬੀਆ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਹਨ।”

ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਵਾਗਂੂ ਲੱਗੀ। ਉਹ,
“ਹਲਲੂਯਾਹ!

ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਫ਼ਤੇਹ, ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਹੈ।

2 ਿਨਆ ਂਉਸ ਦੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਹੀ।
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪਾ ਂਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾ ਂਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ
ਿਲਆ।”

3 ਸਵਰਗ ਿਵੱਚਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੇ ਆਿਖਆ:
“ਹਲਲੂਯਾਹ!
ਉਹ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਧੂਆ ਂਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਠੇਗ਼ਾ।”

4 ਿਫ਼ਰ ਚੌਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾ ਂਝੁਕੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਉਸ
ਇੱਕ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ
ਆਿਖਆ:
“ਆਮੀਨ, ਹਲਲੂਯਾਹ।”

5 ਿਫ਼ਰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ:
“ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ

ਕਰੋ।
ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਿਤਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੀ

ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ।”
6 ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਿਣਆ ਿਜਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਿਜੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ।

ਇਹ ਹੜ੍ਹਾ ਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰਜ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਖ
ਰਹੇ ਸਨ:
“ਹਲਲੂਯਾਹ!
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਹੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ।

7 ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਿਹਮਾ
ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਇਝੰ ਉਸਦੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੀਏ ਿਜਵੇਂ ਲੇਲੇ ਦਾ ਿਵਆਹ ਆਇਆ

ਹੈ।
ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਸ਼ੰਗਾਿਰਆ ਹੈ।

8 ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧੀਆ ਿਲਨਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵੱਧੀਆ ਿਲਨਨ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਸੀ।”

(ਵੱਧੀਆ ਿਲਨਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾ ਂਦੀਆਂ
ਚੰਗੀਆ ਂਕਰਨੀਆ।ਂ)

9 ਫ਼ੇਰ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਿਲਖੋ; ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ
ਿਵਆਹ ਦੀ ਦਾਅਵਤ ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਭਾਗੇ ਹਨ।” ਫ਼ੇਰ ਦੂਤ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।”

10 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਤ ਦੇ ਚਰਨਾ ਂਤੇ ਿਨਉਂ ਿਗਆ। ਪਰ ਦੂਤ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਵਾਗਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾ ਂਿਜਨ੍ਹਾ ਂਪਾਸ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਾਸਨਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਰੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਿਯਸੂ ਦਾ ਸੱਚ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ।”

ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ

11 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਿਚੱਟਾ
ਘੋੜਾ ਸੀ। ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਹੈ। 12 ਉਸ ਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਅੱਗ ਦੇ ਭਾਬਂੜ
ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਜ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 13 ਉਸ ਨੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਭੱਿਜਆ
ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 14 ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ
ਫ਼ੌਜਾ ਂਉਸਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਸਨ। ਉਹ ਿਚੱਟੇ ਘੋਿੜਆ ਂਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ।
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ਉਹ ਵੱਧੀਆ ਿਲਨਨ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਚੱਟਾ ਸੀ।
15 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਤਖੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ
ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਲੋਹੇ
ਦੀ ਸਲਾਖ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਿਭਆਨਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਘੁਲਾੜੀ ਿਵੱਚ ਅੰਗੂਰਾ ਂਨੂੰ ਿਨਚੋੜੇਗਾ। 16 ਉਸ ਦੇ ਚੋਲੇ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾ ਂਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ;

ਰਾਿਜਆ ਂਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆ ਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ
17 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਿਵੱਚ ਖਲੋਿਤਆ ਦੇਿਖਆ। ਦੂਤ ਨੇ ਅਕਾਸ਼

ਿਵੱਚ ਉੱਚੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਪੰਛੀਆ ਂਨੂੰ ਚੀਕਕੇ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਾਅਵਤ ਤੇ ਆਓ। 18 ਇਕੱਠੇ ਆਓ ਤਾ ਂਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਰਾਿਜਆ ਂਜਰਨੈਲਾ ਂਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀਆ ਂਦੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਖਾ ਸੱਕੋ। ਘੋਿੜਆਂ
ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਸਵਾਰਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਗੁਲਾਮ, ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ, ਸਮੂਹ
ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਆ ਜਾਓ।”

19 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆਂ
ਫ਼ੌਜਾ ਂਘੋੜ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ
ਹੋਈਆ।ਂ 20 ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ ਿਗਆ। ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਵੀ ਫ਼ੜ ਿਲਆ
ਿਗਆ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਉਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਿਦਖਾਏ
ਸਨ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਸ਼ਮੇ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੂਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 21 ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਫ਼ੌਜਾ ਂਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੀਆਂ
ਗਈਆ ਂਸਨ ਜੋ ਿਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ
ਪੰਛੀਆ ਂਨੇ ਸਰੀਰਾ ਂਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਧਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਜ ਨਾ ਗਏ।

1000 ਵਰ੍ਹਾ

ਿਫ਼ਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਂਆਉਂਿਦਆ ਂਦੇਿਖਆ।
ਦੂਤ ਕੋਲ ਥਲਹੀਨ ਖੱਡ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੀ। ਦੂਤ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸੰਗਲੀ ਵੀ ਫ਼ੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਦੂਤ ਨੇ ਅਜਗਰ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ

ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਿਲਆ। ਅਜਗਰ ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸ਼ਤਾਨ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਦੂਤ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਵਰ੍ਹ ੇ ਲਈ ਸੰਗਲਾ ਂਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤਾ। 3 ਦੂਤ ਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ
ਤਲਹੀਣ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਦੂਤ ਨੇ
ਤਲਹੀਣ ਖੱਡ ਨੂੰ ਅਜਗਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਇਸ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾ ਂਜੋ ਅਜਗਰ ਅਗਲੇ 1000 ਸਾਲਾ ਂਤਾਈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ
ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ। 1000 ਸਾਲ ਬਾਦ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ
ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

4 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਖਤ ਦੇਖੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ
ਲੋਕ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਿਨਆ ਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾ ਂਦੀਆ ਂਰੂਹਾ ਂਵੀ ਵੇਖੀਆ।ਂ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾਏ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਾਨਵਰਾ ਂਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆ ਂਮੂਰਤਾ ਂਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੱਿਥਆ ਂਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਿਜਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾ ਂਤੱਕ
ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। 5 (ਦੂਸਰੇ ਿਮ੍ਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਓਨਾ ਿਚਰ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇ
ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ 1000 ਵਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਗਆ।)

ਇਹ ਮਿਰਆ ਂਹੋਇਆ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪੁਨਰ ਉੱਥਾਨ ਹੈ। 6 ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਇਸ ਪਿਹਲੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾਂ
ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਲਈ ਵੀ
ਜਾਜਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ।

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰਾਹ

7 1000 ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਗੋਗ ਅਤੇ ਮਗੋਗ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਇੱਕਸਾਥ
ਇੱਕਤ੍ਰ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਨੇੰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਗਂ
ਜਾਪਣਗੇ।

9 ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਆਲੇ ਗੁੱਟ ਬਣਾ

ਿਲਆ। ਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। 10

ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ (ਿਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ,) ਜਾਨਵਰਾ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ
ਨਬੀਆ ਂਸਮੇਤ ਗੰਧਕ ਦੀ ਬਲਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਿਦਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੁਨੀਆ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਦਾ ਿਨਆ ਂਹੁੰਦਾ ਹੈ

11 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਿਚੱਟਾ ਤਖਤ ਦੇਿਖਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਿਖਆ
ਿਜਹੜਾ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਅਲੋਪ
ਹੋ ਗਏ। 12 ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਿਜਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਦੋਹਾਂ
ਵੱਿਡਆ ਂਅਤੇ ਛੋਿਟਆ ਂਨੂੰ ਵੀ, ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਿਤਆ ਂਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਿਗਆ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾ ਂਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾ ਂਮੁਰਦਾ ਲੋਕਾ ਂਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਅਮਲਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ
ਗੱਲਾ ਂਪੁਸਤਕਾ ਂਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ।

13 ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਜੋ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸਨ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕਾ ਂਨੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤਾ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਂਮੁਰਿਦਆ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ
ਅੰਦਰ ਸਨ। ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਿਨਆ ਂਕੀਤਾ
ਿਗਆ। 14 ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਅੱਗ
ਦੀ ਝੀਲ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। 15 ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਂਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ।

ਨਵਾ ਂਯਰੂਸ਼ਲਮ

ਫ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾ ਂਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇਖੀ। ਪਿਹਲਾ
ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀ ਧਰਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ
ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ

ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਿਖਆ। ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਨਵਾਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਲਈ ਲਾੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਸਜਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।

3 ਮੈਂ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਘਰ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅੱਖਾ ਂਿਵੱਚਲਾ ਹਰ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝ
ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਤ, ਉਦਾਸੀ, ਰੋਣਾ ਜਾ ਂਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ
ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ।”

5 ਿਜਹੜਾ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ
ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ” ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਖੋ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ
ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਂਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਦਾ ਹੈ।”

6 ਿਜਹੜਾ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ
ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਅਲਫ਼ਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆਦ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਿਰਆ ਂਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਿਦਆਗਂਾ,
ਿਜਹੜੇ ਿਪਆਸੇ ਹਨ। 7 ਿਜਹੜਾ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਕਾਇਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਿਭਆਨਕ ਗੱਲਾ ਂਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਥਾ ਂਬਦਲੀ
ਹੋਈ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ।”

9 ਉਨ੍ਹਾ ਂਸੱਤਾ ਂਦੂਤਾ ਂਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਿਜਸ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸੱਤ
ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਂਨਾਲ ਭਰੇ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ ਸਨ। ਦੂਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਲਾੜੀ ਿਦਖਾਵਾਗਂਾ।” 10 ਦੂਤ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਚੁੱਕਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਿਗਆ। ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਦਖਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ।

11 ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਕਸੇ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਹਰ ਵਾਗਂ, ਇੱਕ ਪੁਰੱਖਤ ਪੱਥਰ ਵਾਗਂੂ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬਲੌਰ ਵਰਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। 12 ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਗਰਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਸੀ
ਿਜਸਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਉੱਪਰ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਦੂਤ ਖਲੋਤੇ ਸਨ।
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ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾ ਂਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। 13

ਿਤੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਨ, ਿਤੰਨ ਬੂਹੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਿਤੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੱਖਣ
ਵੱਲ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਨ। 14 ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਬਾਰ੍ਹਾ ਂਨੀਹ
ਪੱਥਰਾ ਂਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ। ਪੱਥਰਾ ਂਉੱਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਰਸੂਲਾ ਂਦੇ
ਨਾਮ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।

15 ਿਜਹੜਾ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ
ਪੈਮਾਨਾ ਸੀ। ਦੂਤ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਹਰ, ਇਸਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ ਂਅਤੇ
ਇਸਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲਈ ਸੀ। 16 ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗਾਕਾਰ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾਿਪਆ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਹਜ਼ਾਰ ਸਟੇਡੀਆ ਸੀ,
ਚੌੜਾਈ ਬਾਰ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੇਡੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਬਾਰ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੇਡੀਆ ਸੀ।
17 ਦੂਤ ਨੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਿਪਆ ਇਹ 144 ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਦੂਤ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਪ
ਤੋਲ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 18 ਕੰਧ ਜੈਸਪਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ
ਸੀ। ਸ਼ਿਹਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਸੋਨੇ ਦਾ।

19 ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾ ਂਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਹਰਾਂ
ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਹਲਾ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ
ਨੀਲਮ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਦੁਧੀਆ ਅਕੀਕ ਦਾ, 20 ਚੌਥਾ ਪੰਨੇ ਦਾ, ਪੰਜਵਾ ਂਸੁਲੇਮਾਨੀ
ਦਾ, ਛੇਵਾ ਂਲਾਲ ਅਕੀਕ ਦਾ, ਸੱਤਵਾ ਂਜ਼ੁਬਰਜ਼ੱਦ ਦਾ, ਅੱਠਵਾ ਂਬੈਰੁਜ਼ ਦਾ, ਨੌਵਾਂ
ਸੁਨਿਹਲੇ ਦਾ, ਦੱਸਵਾ ਂਹਰੇ ਅਕੀਕ ਦਾ, ਿਗਆਰਵਾ ਂਜ਼ੁਰਕਨ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾ ਂਕਟਹਲੇ
ਦਾ। 21 ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਮੋਤੀ ਸਨ। ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਤੋਂ ਬਿਣਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਗਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਬਲੌਰ
ਵਰਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ।

22 ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਿਖਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ
ਮਾਨ ਅਤੇ ਲੇਲਾ (ਿਯਸੂ) ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਨ। 23 ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਜਾਂ
ਚੰਨ ਦੀ ਚਮਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਲਾ (ਿਯਸੂ) ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੈ।

24 ਦੁਨੀਆ ਂਦੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਲੇਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰਨ
ਿਫਰਨਗੀਆ।ਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
25 ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਉੱਥੇ
ਰਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 26 ਕੌਮਾ ਂਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂੀ
ਜਾਵੇਗੀ। 27 ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਭਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਝੂਠ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਾਮ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ
ਹੋਏ ਸਨ।

ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਦਿਰਆ ਿਵਖਾਇਆ। ਨਦੀ
ਬਲੌਰ ਵਾਗਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ
ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੱਗਦੀ ਸੀ। 2 ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ

ਵੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਦੋਹਾ ਂਕੰਿਢਆ ਂਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਬਾਰ੍ਹਾ ਂਵਾਰੀਂ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫ਼ਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਦੇ
ਪੱਿਤਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕੌਮਾ ਂਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ
ਹੈ।

3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧੇਰੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਤਖਤ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ। 4 ਉਹ ਉਸਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੇ ਮੱਿਥਆ ਂਤੇ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੇਰ
ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾ ਂਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ

ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਿਜਆਂ
ਵਾਗਂ ਸਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।

6 ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ
ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਿਮਆ ਂਅਤੇ ਨਬੀਆ ਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਦੂਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾ ਂਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 7 ‘ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ
ਆ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।’”

8 ਮੈਂ ਯੂਹੰਨਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਿਜਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਣੀਆ ਂਤੇ ਦੇਖੀਆ ਂਸਨ।
ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਸੁਨਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਚਰਣਾ ਂਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼
ਿਨਵਾਇਆ ਿਜਸਨੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ
ਦਰਸ਼ਾਈਆ।ਂ 9 ਪਰ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀਆ ਂਭਰਾਵਾ ਂਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਿਰਆ,ਂ
ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਬਚਨਾ ਂਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

10 ਿਫ਼ਰ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਬਚਨਾ ਂਨੂੰ
ਗੁਪਤ ਨਾ ਰੱਖ। ਇਨ੍ਹਾ ਂਗੱਲਾ ਂਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। 11 ਿਜਹੜਾ
ਿਵਅਕਤੀ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਿਦਓ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ
ਗੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਿਦਓ। ਿਜਹੜਾ ਿਵਅਕਤੀ ਓਹੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਕਰੀ ਜਾਣ ਿਦਓ ਜੋ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਿਣਆ ਰਿਹਣ ਿਦਓ।”

12 “ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਨਾਮ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫ਼ਲ ਦੇਵਾਗਂਾ। 13 ਮੈਂ
ਅਲਫ਼ਾ ਤੇ ਉਮੇਗਾ ਹਾ,ਂ ਪਿਹਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ, ਆਿਦ ਤੇ ਅੰਤ।

14 “ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਧੋਤੇ ਹਨ, ਸੁਭਾਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ
ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾਣ ਦਾ ਇਖਿਤਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੂਿਹਆ ਂਰਾਹੀਂ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋਣਗੇ। 15 ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ
ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ
ਮੂਰਤੀਆ ਂਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

16 “ਮੈਂ, ਿਯਸੂ ਨੇ ਕਲੀਿਸਯਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾ ਂਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜਦਾ
ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਿਸਤਾਰਾ
ਹਾ।ਂ”

17 ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਆਓ।” ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਿਤਆ ਂਨੂੰ ਆਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ, “ਆਓ।” ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਪਆਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾ ਂਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਪੀਣ ਿਦਉ।

18 ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਨੂੰ ਿਚਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਹੜੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ
ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾ ਂਿਲਆਵੇਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰੇ ਇਸ
ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ। 19 ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੀ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਸਦਾ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਥਾ ਂਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ।

20 ਿਯਸੂ ਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਂਗੱਲਾ ਂਸੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ
ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ”

ਆਮੀਨ! ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ!
21 ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਦੀ ਿਕ੍ਰਪਾ ਸਭਨਾ ਂਤੇ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।
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	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੂੰ
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ ਨੂੰ
	1
	2
	3
	4

	ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਨੂੰ
	1
	2
	3
	4

	1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ
	1
	2
	3
	4
	5

	2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ ਨੂੰ
	1
	2
	3

	1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ
	1
	2
	3
	4

	ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ
	1
	2
	3

	ਫ਼ਿਲੇਮੋਨ ਨੂੰ
	1

	ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ਯਾਕੂਬ
	1
	2
	3
	4
	5

	1 ਪਤਰਸ
	1
	2
	3
	4
	5

	2 ਪਤਰਸ
	1
	2
	3

	1 ਯੂਹੰਨਾ
	1
	2
	3
	4
	5

	2 ਯੂਹੰਨਾ
	1

	3 ਯੂਹੰਨਾ
	1

	ਯਹੂਦਾਹ
	1

	ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22


