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1 ਰਾਿਜਆਂ
ਭੂਿਮਕਾ
ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਰਣਨ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ: (1) ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਦਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੌਤ । (2) ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ । ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈਕਲ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ । (3) ਦੇਸ ਦਾ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਵੰਿਡਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ
ਈ.ਪੁ. ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ।
ਰਾਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਰਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ
ਇਸ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਿਰਤ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ
ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਉਤਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਇਸ
ਪਰਖ ਦੇ ਿਵੱਚ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਿਲਆ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਦੋਵੇਂ ਿਕਸਮ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ।
ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ
ਸਥਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੌਂਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ,
ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ
ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ । ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਿਰੱਤਰ ਅਤੇ ਬਆਲ
ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਿਹਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ 1:1 - 2:12
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ 2:21 - 46
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜ 3:1 - 11:43
1. ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 3:1 - 4:34
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2. ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ 5:1 - 8:66
3. ਉਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 9:1 - 11:43
ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਰਾਜ 12:1 - 22:53
1. ਉਤਰ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਵਦਰੋਹ 12:1 - 14:20
2. ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ 14:21 - 16:34
3. ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ 17:1 - 19:21
4. ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ 20:1 - 22:40
5. ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ 22:41 - 53
ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਿਵੱਚ
੧ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਿਜਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਆਦਾ
ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ੨ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਿਟਆਰ
ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹੀ ਿਰਹਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਿਰਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੇਿਟਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰਮ ਹੋਵੇ । ੩ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਸੋਹਣੀ ਮੁਿਟਆਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ,ੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਨਗਰ ਦੀ ਅਬੀਸ਼ਗ
ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਿਟਆਰ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ । ੪ ਉਹ
ਮੁਿਟਆਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ । ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ।
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਦੀ ਬਗਾਵਤ
੫ ਤਦ ਹਗੀਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਗਾਂ” ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਥ, ਘੋੜ ਚੜ੍ਹੇ
ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਿਸਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ । ੬ ਉਹ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਕਉਂ
ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਿਮਆ ਸੀ
। ੭ ਉਹ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦੀਨੋਯਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ
ਸਨ । ੮ ਪਰ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ, ਨਾਥਾਨ
ਨਬੀ, ਿਸ਼ਮਾਈ, ਰੇਈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਸਨ । ੯ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਭੇਡਾਂ, ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਮੋਟ-ੇ ਮੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ੋਹਲਥ ਪੱਥਰ
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ਤੇ ਜੋ ਐਨ-ਰੋਗੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੱਢੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਅਰਥਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖ, ਿਜਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਸੱਦੇ
। ੧੦ ਪਰ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ, ਬਨਾਯਾਹ, ਸੂਰ ਬੀਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਿਦਆ ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ
੧੧ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਹਗੀਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੧੨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਦੇਵਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕੋ ।
੧੩ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ
ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ? ਫੇਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਿਕਉਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
੧੪ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਅੰਦਰ
ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੫ ਇਸ ਲਈ ਬਥਸ਼ਬਾ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਈ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਨਗਰ ਦੀ ਅਬੀਸ਼ਗ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਿਟਆਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ
ਸੀ । ੧੬ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਝੁਕੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈਂ ? ੧੭ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਿਕ ਮੇਰੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੋ ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ
ਬੈਠੇਗਾ । ੧੮ ਹੁਣ ਵੇਖ, ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੇ ਮੇਰੇ
ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੧੯ ਉਸ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ
ਬਲ਼ਦ, ਮੋਟ-ੇ ਮੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ,
ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਿਦਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ
ਦਾਸ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਿਦਆ । ੨੦ ਹੁਣ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ,ੇਂ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ । ੨੧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਨਾਲ ਿਵਸਰਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਪੀ ਠਿਹਰਾਂਗੇ
। ੨੨ ਉਹ ਅਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਿਕ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਵੀ
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ਅੰਦਰ ਆ ਿਗਆ । ੨੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਵੇਖੋ ਨਾਥਾਨ
ਨਬੀ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ । ੨੪ ਿਫਰ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਅਦੋਨੀਯਾਹ
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ? ੨੫ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਹਠਾੜ ਨੂੰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬਲ਼ਦ, ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵੱਢੀਆਂ
ਹਨ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ
ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ । ੨੬ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਮੈਨੂੰ,
ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ, ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਿਦਆ । ੨੭ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ ? ੨੮ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਦੋ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅੰਦਰ
ਆਈ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ । ੨੯ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ
ਛੁਡਾਇਆ । ੩੦ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ
ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੧ ਤਦ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਿਡੱਗੀ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ । ੩੨ ਅੱਗੋਂ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸਾਦੋਕ
ਜਾਜਕ, ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਦੋ,
ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ । ੩੩ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ
ਖੱਚਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੀਹੋਨ ਸੋਤੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ । ੩੪ ਥੇ ਸਾਦੋਕ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ
। ੩੫ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਉਤਾਂਹਾ ਚੱਲੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
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ਬਣੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ । ੩੬ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਰ
ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਸਤ ਬਚਨ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖੇ । ੩੭ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਵੇ । ੩੮ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ,
ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ, ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ, ਕਰੇਤੀ ਅਤੇ ਪਲੋਤੀ ਹਠਾੜ
ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੱਚਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੀਹੋਨ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ । ੩੯ ਤਦ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਨੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦਾ ਿਸੰਙ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਸਭ
ਦੇ ਸਭ ਬੋਲ ਠੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ । ੪੦ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ
ਮਗਰ ਉਤਾਹਾਂ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਝਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ
ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਹੱਲ ਗਈ ।
੪੧ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਉਹ ਰੋਟੀ
ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਜਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਰੋਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਕਉਂ
ਹੈ ? ੪੨ ਉਹ ਅਜੇ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਅੰਦਰ
ਆ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸੂਰਮਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਇਆ ਹੋਵੇਂਗਾ
। ੪੩ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
। ੪੪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ, ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ, ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਨਾਯਾਹ, ਕਰੇਤੀ ਅਤੇ ਪਲੇਤੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ
ਖੱਚਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ । ੪੫ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਨੇ
ਗੀਹੋਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੋਂ ਅਿਜਹਾ
ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਮੁੜੇ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਗੱਜ ਿਠਆ ਹੈ । ਉਹੋ ਗੱਜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ । ੪੬ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਹੈ । ੪੭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,
ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨੀਿਵਆ ਕੀਤਾ । ੪੮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ
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ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਮੇਰੀ
ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ । ੪੯ ਸਾਰੇ ਮਿਹਮਾਨ ਿਜਹੜੇ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਨ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ
ਿਗਆ । ੫੦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਡਰ ਕੇ ਿਠਆ
ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਙਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਫਿੜਆ । ੫੧ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
ਿਗਆ ਿਕ ਵੇਖੋ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਙ ਜਾ ਫੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰੇਗਾ
। ੫੨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ
ਕੇ ਿਵਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਿਡੱਗੇਗਾ ਪਰ ਜੇ
ਕਦੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੁਿਰਆਈ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
। ੫੩ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਲਾਹ ਿਲਆਏ । ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ।
੨
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਿਗਆ
੧ ਜਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ੨ ਿਕ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਰਨ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਮਰਦ ਬਣ । ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ,
ਹੁਕਮਾਂ, ਿਨਯਮਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ
ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ
ਤੂੰ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵੱਲ ਿਜੱਧਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੇਂ, ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਂਗਾ । ੪ ਿਜਸ
ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਚਨ ਤੇ ਬਿਣਆ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਚਆਈ
ਨਾਲ ਚਲੇ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ । ੫ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ,ਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਨੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਬਨੇਰ ਅਤੇ ਯਥਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਸਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਵੱਢ
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ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯੁੱਧ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਪੇਟੀ ਤੇ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ
ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਛੜਿਕਆ । ੬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਧੋਲਾ ਿਸਰ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਅਧੋਲੋਕ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੀਂ
। ੭ ਪਰ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਿਗਲਆਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਰਲਾ ਦੇਈ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਿਜਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ
ਸਨ । ੮ ਵੇਖ ਬਹੁਰੀਮ ਦੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਗੇਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਹੈ । ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਮਹਨਇਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿੜਆ ਹੋਇਆ
ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਯਰਦਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ
ਵੱਢਾਂਗਾ । ੯ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੇ ਿਬਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ
ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਧੋਲਾ ਿਸਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉਤਾਰੀ ।
ਦਾਊਦ ਦੀ ਮੌਤ
੧੦ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਸੌਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ । ੧੧ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ । ਸੱਤ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੧੨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜ
ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਦ੍ਰੜ ਹੋ ਿਗਆ ।
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
੧੩ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਗੀਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਕੋਲ ਆਇਆ । ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸੁਲਾਹ ਨਾਲ ਆਇਆ
ਹੈਂ ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਸੁਲਾਹ ਨਾਲ । ੧੪ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਂ ? ਉਸ ਆਿਖਆ, ਬੋਲ । ੧੫ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈਂ ਿਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਰਾਜ ਉਲਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ
ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਾ ਹੀ ਸੀ । ੧੬ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ । ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰੀਂ । ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਬੋਲ । ੧੭ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖ
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ਿਕ ਉਹ ਅਬੀਸ਼ਗ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀ
ਗੱਲ ਨਾ ਮੋੜੇਗਾ । ੧੮ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਆਿਖਆ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ । ੧੯ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗਈ ਿਕ
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ
ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੁਰਸੀ ਲਗਵਾਈ
। ਉਹ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬੈਠ ਗਈ । ੨੦ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜਾਂਗਾ । ੨੧ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਬੀਸ਼ਗ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਦੇ । ੨੨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਲਈ ਅਬੀਸ਼ਗ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਿਕਉਂ ਮੰਗਦੀ
ਹੈਂ ? ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਵੀ ਮੰਗ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਲਈ
ਵੀ । ੨੩ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਕਦੇ
ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ । ੨੪ ਹੁਣ
ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਸ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੀ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
੨੫ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ।
ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
੨੬ ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਅਨਾਥੋਥ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਾ ਜਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮਰਨ ਜੋਗ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਯਹੋਵਾਹ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ
ਿਰਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਤੇ ਆਏ ਸਨ । ੨੭ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਜਾਜਕ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਏਲੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਬੋਿਲਆ ਸੀ ।
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ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
੨੮ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਯੋਆਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯੋਆਬ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ।
ਯੋਆਬ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਙਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ
ਜਾ ਫਿੜਆ । ੨੯ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਯੋਆਬ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਉਸ ਤੇ ਜਾ
ਪਓ । ੩੦ ਬਨਾਯਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨੱਕਲ ਆ । ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗਾ । ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਨਾਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯੋਆਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੩੧ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਪਓ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦੇਵੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬੇਦੋਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਯੋਆਬ ਨੇ ਵਹਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਘਰ ਤੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਵੀਂ । ੩੨ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਦੋਂਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾ ਿਪਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਭਲੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ, ਅਰਥਾਤ ਨੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਥਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਸਾ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ
ਸੀ । ੩੩ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਯੋਆਬ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ
ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਤੇ, ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਤੇ, ਉਹ ਦੇ ਘਰ
ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਰਹੇਗੀ
। ੩੪ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਉਤਾਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੇ ਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ
। ੩੫ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਦਾ ਥਾਂ ਿਦੱਤਾ
।
ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
੩੬ ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਥੇ ਹੀ ਰਿਹ ਅਤੇ ਥੋਂ ਿਕਤੇ ਬਾਹਰ
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ਨਾ ਜਾਈਂ । ੩੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਖ਼ੂਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਿਸਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੮ ਿਸ਼ਮਈ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੱਚ ਬਚਨ । ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਕਰੇਗਾ । ਿਸ਼ਮਈ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਟਿਕਆ
ਿਰਹਾ । ੩੯ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਸ਼ਮਈ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਗਥ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਆਕਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕੀਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਗਏ, ਤਦ
ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਗਥ ਿਵੱਚ ਹਨ । ੪੦ ਿਸ਼ਮਈ
ਨੇ ਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਿਵੱਚ
ਗਥ ਿਵੱਚ ਅਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਿਗਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਸ਼ਮਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਗਥ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ । ੪੧ ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
ਿਗਆ ਿਕ ਿਸ਼ਮਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਗਥ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ।
੪੨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਕੀ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉਸ ਿਦਨ ਤੂੰ
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ? ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੱਚ ਬਚਨ । ਮੈਂ ਗੱਲ
ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ । ੪੩ ਫੇਰ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਚੱਿਲਆ ? ੪੪ ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਜਹੜੀ
ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇਗਾ । ੪੫ ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ
ਰਹੇਗੀ । ੪੬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ, ਸੋ
ਰਾਜ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ ।
੩
ਬੁੱਧੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
੧ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ
ਅਤੇ ਿਫਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ । ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਲ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰ ਪਨਾਹ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਦੇ
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ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ । ੨ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ
ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਣਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
੩ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਲਗਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ
ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਸੀ । ੪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਿਗਬਓਨ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ
ਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ । ੫ ਿਗਬਓਨ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ? ੬ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ
ਸਨਮੁਖ ਸਿਚਆਈ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖਰਾਈ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ ।
੭ ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਥਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ
ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ੮ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ । ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਨਾ ਿਗਣੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
੯ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰ
ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮੈਂ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੧੦ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ,
ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ । ੧੧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਿਦਨ ਨਹੀਂ
ਮੰਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਮੰਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ
ਮੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਨਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਹੈ । ੧੨ ਵੇਖ ਮੈਂ
ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝ
ਵਾਲਾ ਮਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਠੇਗਾ । ੧੩ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ
ਮੰਿਗਆ ਉਹ ਵੀ ਿਦੱਤਾ, ਧਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੪ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਰੇਂਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ।
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੧੫ ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਾਗ ਿਠਆ ਅਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ । ਫੇਰ
ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਿਰਹਾ
ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਤਆਰ
ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਅਦਭੁੱਤ ਿਨਆਂ
੧੬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਵੇਸਵਾਂ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ
ਖੜ੍ਹੀਆਂ । ੧੭ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ
ਇੱਕੋ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਇੱਕ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ੧੮ ਤਦ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਅਸੀਂ
ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੧੯ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ
ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਸੀ । ੨੦ ਤਦ
ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀ, ਜਦ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਿਲਟਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰਦਾ
ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਿਹੱਕ ਨਾਲ ਿਲਟਾ ਿਦੱਤਾ । ੨੧ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲਈ ਠੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਸਵੇਰ ਦੇ
ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ l ੨੨ ਤਦ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਿਜਉਂਦਾ
ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਹੈ । ਪਿਹਲੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ੨੩ ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇੱਕ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ । ੨੪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲੈ
ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਆਏ । ੨੫ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਿਜਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਚੀਰ ਸੁੱਟੋ । ਅੱਧਾ ਇੱਕ
ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਓ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ । ੨੬ ਤਦ ਉਹ ਔਰਤ ਿਜਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਿਜਉਂਦਾ
ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਿਜਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇ
ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਲ
ਠੀ ਸੀ । ਦੂਜੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਗੋਂ ਚੀਿਰਆ
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ਜਾਵੇ । ੨੭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਨੂੰ
ਦੇ ਿਦਓ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ । ੨੮ ਤਦ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਇਸ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਿਜਹੜਾ ਿਨਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ।
੪
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਚ ਅਿਧਕਾਰੀ
੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ
ਿਗਆ । ੨ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਸਨ: ਸਾਦੋਕ ਜਾਜਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਜਾਜਕ ਸੀ, ੩ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਹੋਰਫ ਅਤੇ ਅਹੀਯਾਹ
ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ, ਅਹੀਲੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੀ,
੪ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ
ਜਾਜਕ ਸਨ, ੫ ਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਬੂਦ ਜਾਜਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਸੀ,
੬ ਅਹੀਸ਼ਾਹਰ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਦੋਨੀਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਸੀ ਿਜੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ੭ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਠਿਹਰਾਏ ਿਜਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਰਸਤ ਿਲਆਉਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਸਤ ਿਲਆਉਂਦਾ ਸੀ । ੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਨ, ਬਨਹੂਰ
ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ; ੯ ਬਨ-ਦਕਰ ਮਾਕਸ, ਸਆਲਬੀਮ, ਬੈਤ-ਸ਼ਮਸ਼
ਅਤੇ ਏਲੋਨ-ਬੈਤ-ਹਨਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ; ੧੦ ਬਨ-ਹਸਦ ਅਰੁਬੋਥ ਿਵੱਚ ਿਜਸ
ਲਈ ਸੋਕੋਹ ਅਤੇ ਹੇਫਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਸੀ; ੧੧ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਸ
ਦਾ ਦੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਧੀ
ਟਾਫਥ ਸੀ; ੧੨ ਅਹੀਲੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਆਨਾ ਤਾਨਾਕ, ਮਿਗੱਦੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਤਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰਥਾਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਦੀ ਿਨਵਾਨ
ਿਵੱਚ ਸੀ ਬੈਤ-ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਆਬੇਲ ਮਹੋਲਾਹ ਤੱਕ ਅਤੇ ਯਾਕਮਆਮ ਦੇ ਪਾਰ ਤੱਕ;
੧੩ ਬਨ ਗਬਰ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੱਨਸ਼ਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਈਰ ਦੇ
ਿਪੰਡ ਜੋ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉਹ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਗੋਬ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋ
ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਸੱਠ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਫਸੀਲ ਵਾਲੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਅਰਲਾਂ
ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸ ਦੇ ਸਨ; ੧੪ ਇੱਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਨਾਦਾਬ ਮਹਨਇਮ ਿਵੱਚ;
੧੫ ਅਹੀਮਅਸ ਨਫਤਾਲੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਬਾਸਮਥ
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ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ; ੧੬ ਹਸ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਆਨਾ ਆਸ਼ੇਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਲੋਥ
ਿਵੱਚ; ੧੭ ਪਾਰੂਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਟ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਿਵੱਚ; ੧੮ ਏਲਾ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਾਈ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ; ੧੯ ਊਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਬਰ ਿਗਲਆਦ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅੰਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਓਗ ਦਾ
ਦੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇਸ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕਲਾ ਸਾਸ਼ਕ ਸੀ ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਰਾਜ
੨੦ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਰੇਤ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ
ਿਜਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ
। ੨੧ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਰਾਤ ਦਿਰਆ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ । ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ
ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
। ੨੨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਇਹ ਰਸਤ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ
ਿਕਲੋ ਮੈਦਾ , ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਿਕਲੋ ਆਟਾ, ੨੩ ਦਸ ਮੋਟੇ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਚਰਾਈ
ਿਵੱਚੋਂ ਵੀਹ ਬਲ਼ਦ, ਇੱਕ ਸੌ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਚਕਾਰੇ, ਹਰਨ, ਪਾਹੜੇ
ਅਤੇ ਮੋਟ-ੇ ਮੋਟੇ ਕੁੱਕੜ । ੨੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਰਆ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਿਤਫਸਾਹ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਅੱਜ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਿਜਆਂ ਤੇ ਜੋ ਦਿਰਆ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਨ
ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨ
ਸੁਲਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ । ੨੫ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਹੇਠ, ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੱਕ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ । ੨੬ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ
ਘੋਿੜਆਂ ਲਈ ਚਾਲ੍ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤਬੇਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ।
੨੭ ਇਹ ਰਜਵਾੜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਂਦ,ੇ
ਰਸਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦੇ ਸਨ । ੨੮ ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜੌਂ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਇਹ
ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਓਥੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਸੀ
। ੨੯ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂੰ ੩੦ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰੇ
ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੀ
। ੩੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਰਥਾਤ ਏਥਾਨ ਅਜ਼ਰਾਹੀ,
ਹੇਮਾਨ, ਮਾਹੋਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਕੋਲ ਅਤੇ ਦਰਦਾ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
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ਦਾ ਨਾਮ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ । ੩੨ ਉਸ
ਨੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਾਉਤਾਂ ਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਸਨ
। ੩੩ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਿਲਆ ਿਦਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲਬਾਨੋਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸ
ਜੂਫ਼ੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਉਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ
ਿਘਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਬੋਿਲਆ । ੩੪ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ।
੫
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
੧ ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਥਾਂ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੀਰਾਮ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਿਰਹਾ ।
੨ ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਹੀਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ੩ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੇਰਾ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਨਾ
ਬਣਾ ਸਿਕਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦ
ਤੱਕ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਕੀਤਾ । ੪ ਪਰ
ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਫੇਿਰਓਂ ਆਰਾਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾ
ਕੋਈ ਿਵਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਿਰਆਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ੫ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਵਾਂ, ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਿਬਠਾਵਾਂਗਾ, ਉਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ।
੬ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਿਦਆਰ ਦੇ ਿਬਰਛ ਵੱਢਣ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੂੰ ਠਿਹਰਾਵੇਂ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਸਦੋਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੱਕੜੀ ਵੱਢਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ੭ ਤਦ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਾਂ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ
ਿਜਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ । ੮ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ
ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ । ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ
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ਅਤੇ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ । ੯ ਮੇਰੇ ਕਾਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਲਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨਵਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਉਸ ਥਾਂ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਠਿਹਰਾਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ
ਸੁੱਟਵਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ
ਮੇਰੀ ਇੱਿਛਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਂ । ੧੦ ਤਦ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ
ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਿਛਆ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦੱਤੀ ।
੧੧ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ
ਕੁਟਵਾਂ ਤੇਲ ਹੀਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਿਦੰਦਾ ਸੀ
। ੧੨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੀਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੁਲਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ । ੧੩ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਗਾਰੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸਨ । ੧੪ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਬਾਨੋਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ । ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲਬਾਨੋਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ
ਘਰੀਂ ਅਤੇ ਅਦੋਨੀਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਗਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀ । ੧੫ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੱਤਰ
ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਂਡੀ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ । ੧੬ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਹੋਰ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ
ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ । ੧੭ ਤਦ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ
ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਿਲਆਏ ਿਕ ਭਵਨ ਦੀ ਿਨਉਂ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ
ਜਾਵੇ । ੧੮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ, ਹੀਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਗਿਬਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਿੜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ।
੬
ਹੈਕਲ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ
੧ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦੇ
ਬਾਅਦ, ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਿਜ਼ਵ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ
ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ । ੨ ਉਹ ਭਵਨ
ਿਜਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਸੱਠ ਹੱਥ, ਚੁੜਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਤੀਹ ਹੱਥ ਸੀ । ੩ ਉਸ ਭਵਨ ਦੀ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਲਾਨ ਵੀਹ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਭਵਨ ਦੀ ਚੁੜਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
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ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੁੜਾਈ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਸ ਹੱਥ ਸੀ । ੪ ਭਵਨ ਲਈ ਉਸ
ਨੇ ਜਾਲੀ ਦਾਰ ਜੜਵੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ । ੫ ਉਸ ਨੇ ਭਵਨ ਦੀ ਕੰਧ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਜੋ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਹੈਕਲ ਅਤੇ ਿਵਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ । ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਬਣਾਈਆਂ । ੬ ਹੇਠਲੀ ਕੋਠੜੀ ਪੰਜ ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਸੀ,
ਿਵੱਚਕਾਰਲੀ ਛੇ ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੱਤ ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਨ
ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਬਾਲੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਬਣਾਇਆ ਿਕ
ਬਾਲੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ । ੭ ਜਦ ਇਹ ਭਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਿਜਹੜੇ ਖਾਣ ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਨਾ ਥੇ ਤੇਸੀ, ਨਾ ਬਸੂਲੀ
ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ । ੮ ਿਵੱਚਲੀ
ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਚੱਕਰ
ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਵਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ । ੯ ਉਸ ਨੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਿਦਆਰ ਦੇ ਫੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ
ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ । ੧੦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਹੱਥ ਚੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲਕੜੀ ਨਾਲ ਭਵਨ
ਨੂੰ ਲੱਗਵੀਆਂ ਸਨ । ੧੧ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ
੧੨ ਇਹ ਭਵਨ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇਂ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਨਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ,ੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ । ੧੩ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ।
ਹੈਕਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜ਼ਾਵਟ
੧੪ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ । ੧੫ ਉਸ ਨੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਿਦਆਰ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲਾਏ, ਭਵਨ ਦੇ ਫਰਸ਼
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੱਕ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ
ਚੀਲ ਦੇ ਫੱਟਾਂ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ । ੧੬ ਉਸ ਨੇ ਭਵਨ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀਹ ਹੱਥ
ਤੱਕ ਿਦਆਰ ਦੇ ਫੱਟਾਂ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ।
ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ ਲਈ ਉਹ
ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ । ੧੭ ਉਹ ਭਵਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਹਮਣੀ ਹੈਕਲ ਚਾਲ੍ਹੀ ਹੱਥ ਲੰਮੀ
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ਸੀ । ੧੮ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵੱਲ ਿਦਆਰ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ
ਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਿਦਆਰ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਿਦਸਦਾ ਸੀ
੧੯
। ਭਵਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰਲੀ ਵੱਲ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਥੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ । ੨੦ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ, ਉਸ ਦੀ ਚੁੜਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਵੀ ਵੀਹ ਹੱਥ ਸੀ
ਅਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਤਖਤਾ ਬੰਦੀ
ਿਦਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ । ੨੧ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਭਵਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ
ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤਾਣ ਿਦੱਤੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ । ੨੨ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭਵਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ
ਮਿੜ੍ਹਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਰਾ ਭਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਤੇ ਿਜਹੜੀ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ । ੨੩ ਉਸ
ਨੇ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਦੋ ਕਰੂਬ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਸ ਹੱਥ ਚੇ ਬਣਾਏ
। ੨੪ ਕਰੂਬ ਦੇ ਇੱਕ ਖੰਭ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜ ਹੱਥ ਅਤੇ ਕਰੂਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੰਭ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਪੰਜ ਹੱਥ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੰਭ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੰਭ ਦੇ
ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਦਸ ਹੱਥ ਦੀ ਿਵੱਥ ਸੀ । ੨੫ ਦਸ ਹੀ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਕਰੂਬ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਕਰੂਬ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਮਣਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੌਲ ਦੇ ਸਨ । ੨੬ ਇੱਕ ਕਰੂਬ ਦੀ ਉਿਚਆਈ
ਦਸ ਹੱਥ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰੂਬ ਦੀ ਸੀ । ੨੭ ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ
ਕਰੂਬਆਂ ਨੂੰ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵੱਲ ਰੱਿਖਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਿਖਲਾਰੇ
ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਖੰਭ ਇੱਕ ਕੰਧ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰੂਬ ਦਾ ਖੰਭ ਦੂਜੀ
ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਲਗਦੇ ਸਨ । ੨੮ ਉਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੂਬੀਆਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ । ੨੯ ਭਵਨ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਅਤੇ ਿਖੜੇ
ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਵੱਲ
ਬਣਾਈਆਂ । ੩੦ ਭਵਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ
। ੩੧ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਣਾਏ
। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਤਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੰਧ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਸੀ ।
੩੨ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਬੂਿਹਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਰੂਬੀਆਂ, ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਿਬਰਛ
ਅਤੇ ਿਖੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੋਨੇ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਰੁਬੀਮ ਤੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਿਬਰਛਾਂ ਤੇ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ।
੩੩ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਕੰਧ ਦਾ ਚੌਥਾ ਿਹੱਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਜ਼ੈਤੂਨ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਬਣਾਈ । ੩੪ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੂਹੇ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਨ
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ਇੱਕ ਬੂਹੇ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਫੱਟ ਜੋ ਮੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ੩੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਖਜ਼ੂਰਾਂ
ਅਤੇ ਿਖੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ
ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਕਰੀ ਬਣਤ ਤੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬੈਠਾ । ੩੬ ਅੰਦਰਲੇ
ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਿਤੰਨ ਰਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਦਾ ਿਦਆਰ ਦੀ
ਲੱਕੜ ਦਾ । ੩੭ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਿਜ਼ਵ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਰੱਖੀ ਗਈ । ੩੮ ਿਗਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੂਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅੱਠਵਾਂ ਮਹੀਨਾ
ਹੈ, ਉਹ ਭਵਨ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੌਲ ਦੇ ਸਮਾਨ
ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ।
੭
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਮਿਹਲ
੧ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ । ੨ ਉਸ ਨੇ “ਲਬਾਨੋਨ ਬਣ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਮਿਹਲ”
ਬਣਾਇਆ ਿਜਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੌ ਹੱਥ, ਚੁੜਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਤੀਹ
ਹੱਥ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਆਰ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਤਾਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਿਦਆਰ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰ ਸਨ । ੩ ਉਹ ਬਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪਰਲੀ ਵੱਲੋਂ
ਿਦਆਰ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਿਗਆ ਿਜਹੜੇ ਪੰਤਾਲੀਆਂ ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕਇੱਕ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਨ । ੪ ਿਤੰਨ ਕਤਾਰਾਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਿਤੰਨ ਸਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ । ੫ ਸਾਰੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਚੁਗਾਠਾਂ ਚੌਰਸ ਸਨ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਿਤੰਨ
ਮੰਿਜਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ । ੬ ਉਸ ਨੇ ਥੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ, ਚੁੜਾਈ ਤੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਲਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਬੂਤਰਾ ਸੀ । ੭ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਾਨ
ਰਾਜਗੱਦੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਿਨਆਂ ਦਾ
ਦਲਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਿਲਓਂ ਛੱਤ ਤੱਕ ਿਦਆਰ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਿਗਆ । ੮ ਉਸ ਦਾ
ਮਿਹਲ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਂਕ ਿਜਹੜਾ ਮਿਹਲ ਦੇ ਦਲਾਨ ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ
ਸੀ ਉਹ ਸੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਹਲ ਿਫਰਊਨ ਦੀ ਧੀ
ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਸੀ । ਉਹ ਇਸੇ ਦਲਾਨ
ਵਰਗਾ ਸੀ । ੯ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਘੜਤ ਿਮਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਿਨਉਂ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਿਵਹੜੇ ਤੱਕ । ੧੦ ਿਨਉਂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ
ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਦਸ ਹੱਥ ਦੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੱਥ ਦੇ
ਪੱਥਰ । ੧੧ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਅਤੇ ਿਮਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਸਨ
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ਨਾਲੇ ਿਦਆਰ ਸੀ । ੧੨ ਵੱਡੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਿਤੰਨ ਰਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਦਆਰ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਚੌਂਕ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਦਲਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ।
ਹੀਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ
੧੩ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਿਲਆ
। ੧੪ ਉਹ ਨਫਤਾਲੀ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਇੱਕ ਸੂਰੀ ਠਿਠਆਰ ਸੀ । ਉਹ ਬੁੱਧ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ । ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ।
ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ
੧੫ ਉਹ ਨੇ ਿਪੱਤਲ ਨੂੰ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀ ਉਿਚਆਈ
ਅਠਾਰਾਂ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘੇਰ ਬਾਰਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਪ ਦਾ ਸੀ ।
੧੬ ਉਹ ਨੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਮੁਕਟ ਿਪੱਤਲ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਬਣਾਏ
। ਇੱਕ ਪੰਜ ਹੱਥ ਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਪੰਜ ਹੱਥ ਚਾ ਸੀ । ੧੭ ਥੰਮਾਂ
ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉਤਲੇ ਮੁਕਟਾਂ ਲਈ ਬਣਤ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਠਵੀਆਂ ਮਾਲਾਂ
ਸਨ, ਸੱਤ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਲਈ ਸੱਤ ਦੂਜੇ ਮੁਕਟ ਲਈ । ੧੮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਤੇ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਅਨਾਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ
ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਸਨ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਕਟ ਲਈ ਬਣਾਇਆ । ੧੯ ਉਹ
ਮੁਕਟ ਿਜਹੜੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਦਲਾਨ ਿਵੱਚ ਸਨ ਚਾਰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਸੋਸਨੀ
ਕੰਮ ਦੇ ਸਨ । ੨੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਤਾਹਾਂ ਵੀ ਮੁਕਟ ਸਨ ਜੋ ਉਸ
ਗੁਲਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਿਜਹੜੀ ਜਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵੀਂ ਸੀ, ਅਨਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ
ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੂਜੇ ਮੁਕਟ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਤਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸੌ ਅਨਾਰ
ਸਨ । ੨੧ ਉਹ ਨੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਕੋਲ ਥੰਮ੍ਹ ਿਟਕਾ ਿਦੱਤੇ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਿਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕੀਨ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਖੱਬੇ
ਪਾਸੇ ਿਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਅਜ਼ ਰੱਿਖਆ । ੨੨ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ
ਤੇ ਸੋਸਨੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਸੋ ਥੰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ।
ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਹੌਦ
੨੩ ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਕੰਢੇ
ਤੱਕ ਦਸ ਹੱਥ ਸੀ । ਉਹ ਆਿਲਓਂ ਦੁਆਿਲਓਂ ਗੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜ ਹੱਥ ਚਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੀਹ ਹੱਥ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਿਮਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੨੪ ਉਸ
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ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੋਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦਸ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਸਾਗਰੀ
ਹੌਦ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸਨ । ਗੋਲੇ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਲ਼ੇ
ਹੋਏ ਸਨ । ੨੫ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਧਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਤਰ ਵੱਲ, ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਨ । ਉਹ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਧਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਛਾੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਵੱਲ ਸਨ । ੨੬ ਉਸ
ਦਾ ਦਲ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਭਰ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਰਗੇ ਸੋਸਨੀ ਫੁੱਲਾਂ
ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚਾਲ੍ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ।
ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ
੨੭ ਉਸ ਨੇ ਦਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚਾਰ ਹੱਥ, ਚੁੜਾਈ ਚਾਰ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਿਚਆਈ ਿਤੰਨ
ਹੱਥ ਸੀ । ੨੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਪਟੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਸਨ । ੨੯ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਸ਼ੇਰ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਕਰੂਬ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦੇ ਤੇ
ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਟਕਵੇਂ ਹਾਰ ਸਨ ।
੩੦ ਹਰ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਰਾਂ
ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਹਾਂ ਪਹੀਆਂ ਹੇਠ ਫਰਸ਼ੀਆਂ ਸਨ ਹੌਦ ਦੇ ਹੇਠ
ਢਲਵੀਆਂ ਫਰਸ਼ੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਾਰ ਸਨ । ੩੧ ਉਹ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਮੁਕਟ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੀ । ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੋਲ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ
ਦੀ ਬਣਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਢ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦਾ
ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਚੋਰਸ ਸਨ, ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ । ੩੨ ਉਹ
ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਧੁਰੇ ਕੁਰਸੀ ਿਵੱਚ
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਹੀਏ ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਸੀ । ੩੩ ਪਹੀਏ
ਦੀ ਬਣਤਰ ਰਥ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਆਓਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਨਾਭਾਂ ਸਭ ਢਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ੩੪ ਹਰ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਨੁਕਰਾਂ ਤੇ
ਚਾਰ ਫਰਸ਼ੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ । ੩੫ ਕੁਰਸੀ
ਦੇ ਿਸਰੇ ਿਵੱਚ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅੱਧ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲ ਉਚਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ
ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਢਾਸਣੇ ਅਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ । ੩੬ ਉਹ ਦੇ
ਢਾਸਿਣਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਕਰੂਬ, ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਦੇ ਿਬਰਛ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਿਵੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ
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ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਾਰ ਸਨ । ੩੭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਸੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਚਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਪ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ । ੩੮ ਉਸ
ਨੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਦਸ ਹੌਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹੌਦੀ ਿਵੱਚ ਅੱਠ
ਸੌ ਲੀਟਰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਸੀ । ਹਰ ਇੱਕ ਹੌਦੀ ਚਾਰ ਹੱਥ ਦੀ ਸੀ । ਹਰ ਇੱਕ ਹੌਦੀ
ਦਸਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੀ । ੩੯ ਉਸ ਪੰਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ
ਪੰਜ ਭਵਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਉਸ ਨੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ।
ਹੈਕਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ
੪੦ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੌਦੀਆਂ, ਬਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੜਿਛਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਤੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ । ੪੧ ਅਰਥਾਤ
ਉਹ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਕੌਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁਕਟ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਦੋ ਜਾਲੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਤਲੇ ਕੌਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁਕਟਾਂ ਨੂੰ
ਢੱਕਦੀਆਂ ਸਨ । ੪੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਅਨਾਰ ਅਰਥਾਤ
ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਲਈ ਅਨਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ
ਤਲੇ ਕੌਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁਕਟਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀਆਂ ਸਨ । ੪੩ ਉਹ ਦਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸੇ ਹੌਦੀਆਂ । ੪੪ ਇੱਕ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਅਤੇ ਸਾਗਰੀ
ਹੌਦ ਦੇ ਹੇਠ ਬਾਰਾਂ ਬਲ਼ਦ । ੪੫ ਵਲਟੋਹੀਆਂ, ਬਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੜਛੇ ਅਤੇ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਿਜਹੜੇ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ, ਮਾਂਜੇ ਹੋਏ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸਨ । ੪੬ ਯਰਦਨ ਦੇ ਮਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਿਲਆ ਉਸ ਦੀ ਚੀਕਣੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਸੁੱਕੋਥ
ਅਤੇ ਸਾਰਥਾਨ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਸੀ । ੪੭ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਤੋਲੇ
। ਉਹ ਐਨੇ ਵੱਧ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ ।
੪੮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ
ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਿਜਹ ਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ
ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ । ੪੯ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਪੰਜ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜ
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਿਚੱਮਟੇ
। ੫੦ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡ,ੇ ਬਾਟੇ, ਗੁਲ ਤਰਾਸ਼ਾ,ਂ ਕੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ
ਨਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਜਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਅਰਥਾਤ
ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਹੈਕਲ
ਲਈ । ੫੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਿਜਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
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ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਿਲਆਇਆ ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ
। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ।
੮
ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ
੧ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸੀਯੋਨ ਹੈ, ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਉਣ । ੨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਏਥਾਨੀਮ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਰਬ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸਤਵਾਂ
ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ । ੩ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਅਤੇ ਸੰਦੂਕ
ਨੂੰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਿਕਆ । ੪ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ, ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉਤਾਹਾਂ ਿਲਆਏ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਜਕ ਤੇ ਲੇਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਏ । ੫ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬਲ਼ਦ ਚੜ੍ਹਾਏ ਿਕ ਉਹ ਵੱਧ
ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲੇਖੇ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ । ੬ ਜਾਜਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਭਵਨ ਦੀ ਿਵਚਲੀ
ਕੋਠੜੀ, ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਿਲਆਏ । ੭ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਕਰੂਬ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਖੰਭ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਖਲਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੂਬ
ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਢੱਕਦੇ ਸਨ । ੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਬਾਂ ਨੂੰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਚੋਬਾਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਿਵਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਤੋਂ ਿਦਸਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਿਦਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਥੇ
ਹੀ ਹਨ । ੯ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਥੇ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ
ਸਨ । ੧੦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਜਾਜਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ
ਤਦ ਉਸ ਬੱਦਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ੧੧ ਿਕ ਜਾਜਕ
ਬੱਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਜਲਾਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੧੨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ
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ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਨ੍ਹੇਰ ਘੁੱਪ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ । ੧੩ ਮੈਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾ ਭਵਨ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇਂ ਬਣਾਇਆ ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ
੧੪ ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ
ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ । ੧੫ ਉਸ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ
ਕੀਤਾ । ੧੬ ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰੋਂ ਕੱਢ
ਿਲਆਇਆ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਥੇ ਰਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਦਆਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ ਿਕ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਹੋਵੇ । ੧੭ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵਾਂ ।
੧੮ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੀ । ੧੯ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ । ੨੦ ਸੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਥਾਂ ਿਠਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨਾਮ ਲਈ ਇਹ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ੨੧ ਥੇ ਮੈਂ ਸੰਦੂਕ ਲਈ ਥਾਂ ਰੱਿਖਆ
ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
੨੨ ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅੱਗੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ । ੨੩ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਤਾਹਾਂ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਅਥਵਾ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨੇਮ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ
ਹਨ । ੨੪ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ
ਸੋ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੂਰਾ
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ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ । ੨੫ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ
ਕਰ ਿਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਨ
ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੁਰਨ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੁਿਰਆ ਹੈਂ । ੨੬ ਹੁਣ ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੱਚਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ । ੨੭ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ? ਵੇਖ, ਸਵਰਗ ਸਗੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਿਫਰ ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਭਵਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ? ੨੮ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਈਂ ।
ਉਸ ਦੁਹਾਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ੨੯ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਤ-ਿਦਨ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਰਿਹਣ
ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਥੇ
ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਕਰੇ ਸੁਣ ਲਈਂ
। ੩੦ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ
ਲਈਂ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਸਵਰਗ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸੁਣ
ਲਈਂ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ । ੩੧ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ
ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਅੱਗੇ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ । ੩੨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸੁਣ ਲਈਂ ਅਤੇ ਕੰਮ
ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਂ ਿਕ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਾਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰਾਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ । ੩੩ ਜਦ
ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਵੈਰੀ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਿਫਰਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ
ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ । ੩੪ ਤਦ ਤੂੰ ਸਵਰਗੋਂ
ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਮੋੜ ਿਲਆਵੀਂ ।
੩੫ ਜਦ ਅਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਪਵੇ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ
ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਜਦ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ ।
੩੬ ਤਦ ਤੂੰ ਸਵਰਗੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
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ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਸਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਨੂੰ ਿਮਲਖ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਵੇਂ । ੩੭ ਜੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਜਾਂ ਬਵਾ ਪੈ
ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਔੜ ਜਾਂ ਕੁੰਗੀ ਜਾਂ ਸਲਾ ਜਾਂ ਸੁੰਡੀ ਟੋਕਾ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਵੈਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਜਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ
ਰੋਗ ਆ ਪਵੇ । ੩੮ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਜਾਣੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ ਅੱਡੇ । ੩੯ ਤਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ ਤੋਂ
ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਚਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੀਂ ਿਜਹ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹਾਂ
ਤੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ । ੪੦ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਦਨ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਭੂਮੀ ਤੇ ਗੁਜਾਰਨ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ । ੪੧ ਨਾਲੇ ਉਸ ਓਪਰੇ ਦੇ ਿਵਖੇ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ।
੪੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਬਲਵਾਨ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨਗੇ ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ । ੪੩ ਤਦ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਓਪਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਹਾਈ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਣ
ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਇਹ ਭਵਨ ਿਜਹ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਾਵੇਗਾ । ੪੪ ਜਦ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਯੁਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ ਿਜਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਂ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ
ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ । ੪੫ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰੀਂ । ੪੬ ਜੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਏ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਦੇਸ
ਲੈ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਭਾਵੇਂ ਨੇੜੇ । ੪੭ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬੰਧੂਏ
ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਤਾਉਣ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਧੂਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦੀ
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ਕੀਤੀ । ੪੮ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਬੰਧੂਏ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ
ਨਾਲ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਿਣਆ ਤੇ
ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ । ੪੯ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੀਂ । ੫੦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਧੂਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਦਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰਨ । ੫੧ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਭੱਠੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹੈ । ੫੨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਰਿਹਣ ਿਕ ਤੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਸੁਣੇਂ । ੫੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ
ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੂੰ
ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ
੫੪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਠ
ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਡ ਕੇ
ਬੈਠਾ ਸੀ । ੫੫ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ
ਨੂੰ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ੫੬ ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ
ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ
ਵੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਨਾ ਗਈ । ੫੭ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਿਤਆਗੇ ਅਤੇ ਨਾ
ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇ । ੫੮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਫੇਰੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਿਨਆਂ ਮੰਨੀਏ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਉਸ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੫੯ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

1 ਰਾਿਜਆਂ ੮:੬੦

28

1 ਰਾਿਜਆਂ ੯:੧

ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਦਨ ਰਾਤ ਰਿਹਣ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇ ਨਾਲੇ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਿਨਆਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ । ੬੦ ਤਾਂ
ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ । ੬੧ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਹੈਕਲ ਦਾ ਸਮਰਪਣ
੬੨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ । ੬੩ ਸੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਿਜਹ ਨੂੰ
ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬਲ਼ਦ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ
ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡਾਂ ਸਨ । ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਨੂੰ ਅਰਿਪਤ ਕੀਤਾ । ੬੪ ਉਸ ਿਦਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰਲੇ
ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ
ਚਰਬੀ ਥੇ ਇਸ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਿਕ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ੬੫ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸਣੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ
ਸੀ ਲਬੋ ਹਮਾਥ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੱਤ ਿਦਨ ਫੇਰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਅਰਥਾਤ
ਚੌਦਾਂ ਿਦਨ ਲੱਗੇ । ੬੬ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ
ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਤੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਨੰਦਤਾਈ
ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ।
੯
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 7:11-22)
੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ
ਮਿਹਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰ
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ਚੁੱਿਕਆ । ੨ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਨੇ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੩ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੁਿਣਆ । ਮੈਂ ਇਸ
ਭਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੱਕ
ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ । ੪ ਜੇ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਮਨ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਦਾਊਦ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਿਜਹ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇਂਗਾ । ੫ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ
ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਖਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਿਵਖੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਨਾ ਰਹੇਗੀ । ੬ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਸੰਤਾਨ ਮੈਥੋਂ ਿਫਰ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ । ੭ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਸ ਭੂਮੀ ਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਛੇਕ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਕਹਾਉਤ ਤੇ ਠੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੮ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਵਨ ਅੱਤ ਚਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਲੰਘਣ
ਵਾਲਾ ਅਚਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਧਕੱਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ? ੯ ਤਦ ਉਹ
ਆਖਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਤਆਗ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਓਪਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਇਆ ਹੈ ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਹੀਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 8:1-2 )
੧੦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਹਲ ਬਣਾ
ਚੁੱਿਕਆ । ੧੧ ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰਾਮ ਨੂੰ ਗਲੀਲ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਵੀਹ ਨਗਰ ਿਦੱਤੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਿਦਆਰ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਚੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਸੋਨਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਦੱਤਾ । ੧੨ ਜਦ
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ਹੀਰਾਮ ਸੂਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਵੇਖਣ
ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ । ੧੩ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਨਗਰ ਹਨ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ? ਸੋ ਉਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਕਾਬੂਲ ਦਾ ਦੇਸ ਆਿਖਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ । ੧੪ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ
ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਿਕਲੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੋਨਾ ਭੇਿਜਆ ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 8:13-18)
੧੫ ਉਸ ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਈ
ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਖੱਡੇ
ਭਰੇ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਫੀਲ ਤੇ ਹਾਸ਼ੋਰ ਤੇ ਮਿਗੱਦੋ ਤੇ ਗਜਰ ਨਗਰ ਬਣਾਏ ।
੧੬ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਫਰਊਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗਜਰ ਨਗਰ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ
ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਜ
ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ । ੧੭ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਗਜਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਬੈਤ ਹੋਰੋਨ ਬਣਾਏ ।
੧੮ ਨਾਲੇ ਬਆਲਾਥ ਤੇ ਤਦਮੋਰ ਤਲਾਬ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸਨ ।
੧੯ ਨਾਲੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਰਥਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਸਵਾਰਾਂ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਤੇ
ਲਬਾਨੋਨ ਿਵੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
। ੨੦ ਅਮੋਰੀਆਂ, ਿਹੱਤੀਆਂ, ਫਿਰੱਜ਼ੀਆਂ, ਿਹੱਵੀਆਂ ਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰਾ
ਬਕੀਆ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ । ੨੧ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਜਹੜੀ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਾ
ਕਰ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਡੰਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਲਾਇਆ
। ੨੨ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬੇਗਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਏ । ਉਹ
ਜੋਧੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਨ । ੨੩ ਇਹ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੋ ਚੌਹਧਰੀਆਂ
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੨੪ ਪਰ ਿਫਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਆਪਣੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਈ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਿਮੱਲੋ ਬਣਾਇਆ । ੨੫ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਹੋਮ ਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਣਾਈ
ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ
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ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ।
੨੬ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇੜ ਅਿਸਓਨ ਗਬਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਏਲੋਥ
ਕੋਲ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ । ੨੭ ਅਤੇ
ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਬੇੜੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮਲਾਹ ਸਨ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੇ । ੨੮ ਉਹ ਓਫੀਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਚੋਦਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਿਕਲੋ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ ।
੧੦
ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਉਣਾ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 9:1-12)
੧ ਜਦ ਸ਼ਬਾ ਨਗਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਧੁੰਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਖਣ ਲਈ ਆਈ । ੨ ਉਹ ਵੱਡੇ
ਭਾਰੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਊਠ
ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸਨ । ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ
ਆਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ੩ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ
ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਨਾ ਸੀ, ਿਜਹ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ । ੪ ਜਦ ਸ਼ਬਾ
ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੇਿਖਆ । ੫ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਸ
ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਹੋਸ਼
ਡ ਗਏ । ੬ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ
ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ।
੭ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ
ਗਈਆਂ । ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆਪਣੀ ਧੁੰਮ ਨਾਲੋਂ
ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੮ ਧੰਨ ਹਨ ਤੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ
ਿਜਹੜੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ।
੯ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੀਝਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਸਦਾ ਿਹੱਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਿਕ ਤੂੰ
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ਧਰਮ ਦੇ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂ । ੧੦ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੌ ਿਕਲੋ ਦੇ ਲਗਭਗ
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਮਸਾਲਾ
ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਫੇਰ ਕਦੀ ਐਨਾ ਨਾ
ਆਇਆ । ੧੧ ਹੀਰਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਿਜਹੜੀ ਓਫੀਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਿਲਆਉਂਦਾ ਸੀ
ਉਹ ਵੀ ਓਫੀਰ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਿਲਆਇਆ
। ੧੨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਲਈ ਚੰਦਨ
ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਲਈ ਬਰਬਤਾਂ ਤੇ ਰਬਾਬ ਬਣਾਏ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਿਜਹੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ
। ੧੩ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਾ ਨਗਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉਸ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਿਛਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੰਿਗਆ ਸੋ ਿਦੱਤਾ । ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ
ਅਲੱਗ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ ।
ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 9:13-29)
੧੪ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਛੇ
ਸੌ ਿਛਆਹਠ ਤੋੜੇ ਸੋਨਾ ਸੀ । ੧੫ ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ
ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸੋਦਾਗਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ੧੬ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਨਾ ਘੜ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਵੱਡੀਆਂ
ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਢਾਲ਼ ਨੂੰ ਤੇਈ ਿਕਲੋ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ । ੧੭ ਅਤੇ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੜਵੀਆਂ ਿਤੰਨ ਸੌ ਛੋਟੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਢਾਲ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਿਕਲੋ ਕੁ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਬਾਨੋਨੀ ਬਣ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ । ੧੮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ
ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ । ੧੯ ਉਸ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੀ
ਛੇ ਪੌਡੇ ਦੀ ਪੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਥਾਂ ਿਪੱਿਛਓਂ ਗੋਲ ਸੀ ਅਤੇ
ਬੈਠਣ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਢਾਸਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਢਾਸਿਣਆਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਦੋ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ । ੨੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸ਼ੇਰ
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹੀ ਬਣੀ
ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੨੧ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨੀ ਬਣ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ । ਚਾਂਦੀ
ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ । ੨੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ੀ ਬੇੜਾ
ਹੀਰਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ । ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ੀ
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ਬੇੜਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ, ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਮੋਰ ਲੱਦ ਕੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।
੨੩ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਧਨ
ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ । ੨੪ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ
ਤੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੁਣੇ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਪਾਈ ਸੀ । ੨੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ
ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਬਸਤਰ, ਸ਼ਸਤਰ, ਮਸਾਲਾ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਸਾਲ
ਦੇ ਸਾਲ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ੨੬ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਰਥ ਅਤੇ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹੇ ਇੱਕਠੇ
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਰਥ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਰੱਿਖਆ । ੨੭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਚਾਂਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਿਦਆਰ ਨੂੰ ਗੁੱਲ੍ਹਰ ਵਾਂਗੂੰ ਿਦੱਤਾ l ੨੮ ਉਹ ਘੋੜੇ ਿਜਹੜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ
ਸਨ ਿਮਸਰੋਂ ਿਲਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਅ
ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ੨੯ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਥ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਿਮਸਰੋਂ ਉਤਾਹਾਂ
ਿਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਡੇਢ ਸੌ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਹੱਤੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਿਜਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ
ਿਲਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।
੧੧
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪਤਨ
੧ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਈ ਅਰਥਾਤ
ਮੋਆਬਣਾਂ, ਅੰਮੋਨਣਾਂ, ਅਦੋਮਣਾਂ, ਿਸਦੋਨਣਾਂ ਅਤੇ ਿਹੱਤਣਾਂ ਨਾਲ । ੨ ਇਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਆਉਣ । ਉਹ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਵੱਲ ਫੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ
ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੀਤ ਲਗਾ ਲਈ । ੩ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸੌ
ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਰਖੈਲਾਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਫੇਰ ਿਲਆ । ੪ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਹੋਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਫੇਰ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਿਰਹਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਮਨ ਸੀ । ੫ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀਦੋਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀਂ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ
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ਿਘਣਾਉਣੇ ਦੇਵਤੇ ਿਮਲਕੋਮ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਿਲਆ । ੬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ
ਚੱਿਲਆ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ । ੭ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕਮੋਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾ ਥਾਂ ਉਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਦੇਵਤੇ ਮੋਲਕ ਲਈ
ਵੀ । ੮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ
ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ । ੯ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ
ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਫਰ
ਿਗਆ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ੧੦ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੇ
ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਿਨਆ । ੧੧ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ
ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ
ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਟਿਹਲੂਏ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ।
੧੨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ
। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ । ੧੩ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ
ਖੋਹਵਾਂਗਾ । ਇੱਕ ਗੋਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਿਦਆਂਗਾ ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ
੧੪ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਿਵਰੋਧੀ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਅਰਥਾਤ ਹਦਦ ਅਦੋਮੀ ਨੂੰ ਪਰੇਿਰਆ ਉਹ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚੋ
ਸੀ । ੧੫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦਾਊਦ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯੋਆਬ
ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਦੱਬਣ ਲਈ ਉਤਾਹਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇ
ਹਰ ਨਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ । ੧੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯੋਆਬ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸਣੇ ਛੇ
ਮਹੀਨੇ ਥੇ ਿਰਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਹਰ ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ
ਿਲਆ । ੧੭ ਤਦ ਹਦਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅਦੋਮੀ ਟਿਹਲੂਏ
ਨੱਠੇ ਿਕ ਉਹ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਦਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਹੀ ਸੀ । ੧੮ ਉਹ
ਿਮਿਦਆਨ ਤੋਂ ਠ ਕੇ ਪਾਰਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਰਾਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ
ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫਰਊਨ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
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ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਠਿਹਰਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਭੂਮੀ
ਿਦੱਤੀ । ੧੯ ਅਤੇ ਿਫਰਊਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਹਦਦ ਤੇ ਹੋਈ
ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਤਹਪਨੇਸ ਰਾਣੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤਾ । ੨੦ ਤਾਂ ਤਹਪਨੇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਨੂਬਥ ਜਣੀ
ਿਜਹ ਦਾ ਤਹਪਨੇਸ ਨੇ ਿਫਰਊਨ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਗਨੂਬਥ
ਿਫਰਊਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਿਫਰਊਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿਰਹਾ । ੨੧ ਜਦ ਹਦਦ ਨੇ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਸੌ ਿਗਆ ਹੈ
ਤੇ ਯੋਆਬ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਦਦ ਨੇ ਿਫਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਓ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂ । ੨੨ ਪਰ ਿਫਰਊਨ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਥੁੜੋਂ ਸੀ ਿਕ ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਕੋਈ ਥੁੜੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ
ਭੇਜ ਿਦਓ । ੨੩ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵਰੋਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਿਰਆ
ਅਰਥਾਤ ਰਜ਼ੋਨ ਅਲਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨੱਠਾ ਸੀ । ੨੪ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ, ਤਾਂ
ਉਹ ਦੰਿਮਸਕ ਜਾ ਵੱਸੇ ਅਤੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ੨੫ ਉਸ ਬਦੀ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਜਹੜੀ ਹਦਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਘਣਾਉਣਾ ਸਮਿਝਆ
ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ।
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਿਵਦਰੋਹ
੨੬ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਜੋ ਸਰੇਦਾਹ ਤੋਂ ਇਫਰਾਥੀ ਸੀ ਤੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਟਿਹਲੂਆ ਵੀ ਸੀ ਿਜਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰੂਆਹ ਸੀ
ਿਜਹੜੀ ਿਵੱਧਵਾ ਸੀ ਉਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚੁੱਿਕਆ । ੨੭ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਮੱਲੋ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਕੀਤੀ । ੨੮ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਸੂਰਮਾ ਜੋਧਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਇਹ ਜੁਆਨ ਿਮਹਨਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮਧੰਦੇ ਤੇ ਠਿਹਰਾਇਆ । ੨੯ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਦ ਅਹੀਯਾਹ ਨਬੀ ਸ਼ੀਲੋਨੀ
ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ
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ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰੜ ਿਵੱਚ ਇੱਕਲੇ ਸਨ । ੩੦ ਤਾਂ ਅਹੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਚਾਦਰ ਨੂੰ
ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੀ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਟੁਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ।
੩੧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਸ ਟੁਕੜੇ ਲੈ
ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਵੇਖ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਸ ਗੋਤ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ
। ੩੨ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੋਤ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ
ਿਦਆਂਗਾ ਨਾਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਗੋਤਾਂ ਿਵਚੋਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ । ੩੩ ਇਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ
ਕੇ ਸੀਦੋਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀਂ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਦਓ ਕਮੋਸ਼ ਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਦੇ ਿਦਓ ਿਮਲਕੋਮ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਿਕ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹੋ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਨਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਕੀਤਾ । ੩੪ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ
ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਜਾਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਾਂਗਾ
ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ
। ੩੫ ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦਸ ਗੋਤ
। ੩੬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਤ ਿਦਆਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ
ਲਈ ਇੱਕ ਚਰਾਗ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇ । ੩੭ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗਾ ਸੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵਾਂਗਾ । ੩੮ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਣੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ ਹੈ ਉਹੋ ਕਰੇਂ
ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਘਰਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ।
੩੯ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦਆਂਗਾ ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ
। ੪੦ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਪਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਠ ਕੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਕੋਲ ਨੱਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਿਰਹਾ ।
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ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 9:29-31 )
੪੧ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਾਰਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਵਰਤਾਂਤ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ? ੪੨ ਉਹ
ਿਚਰ ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲ
ਸਨ । ੪੩ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ
ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
੧੨
ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਜ ਦਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਣਾ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 10:1-19)
੧ ਰਹਬੁਆਮ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੨ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਜਦ ਨਾਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਿਸਆ l ੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਭੇਿਜਆ
ਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਰਹਬੁਆਮ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ, ੪ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਉਸ ਕਰੜੀ ਟਿਹਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਰੀ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਹੌਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਹਲ ਕਰਾਂਗੇ । ੫ ਤਾਂ
ਉਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਜਾਓ ਫੇਰ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ । ੬ ਫੇਰ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦ
ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ, ਖੜ੍ਹੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਕ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰ ਿਦਆਂ ? ੭ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਿਕ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਜੇ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ
ਤੇਰੇ ਟਿਹਲੂਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ੮ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਕਿਰਆਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਸਲਾਹ
ਲਈ । ੯ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ
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ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰ ਦੇਵੀਏ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ? ੧੦ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਕਰੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਉਹ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਿਕ ਤੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ
ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਿਕ ਮੇਰੀ ਚੀਚੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟੀ ਹੈ । ੧੧ ਜੇ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰਾ ਜੂਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਭਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਿਲਆਂ ਨਾਲ ਫੰਿਡਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਬਛੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟਿਲਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂਗਾ । ੧੨ ਸੋ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਰਹਬੁਆਮ ਕੋਲ ਆਏ ਿਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ । ੧੩ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਜੇਹਾ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ । ੧੪ ਅਤੇ ਛੋਕਿਰਆਂ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਭਾਰਾ ਜੂਲਾ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ । ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟਿਲਆਂ ਨਾਲ ਫੰਿਡਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਛੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਟਿਲਆਂ ਨਾਲ
ਫੰਡਾਂਗਾ । ੧੫ ਇਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਨੀ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ । ੧੬ ਸੋ ਜਦ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਰ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ
ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵੰਡ ਿਵਹਾਰ ? । ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ
ਨੂੰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੇ ਦਾਊਦ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸੋ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਆਪਿਣਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ । ੧੭ ਪਰ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਜਹੜੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ । ੧੮ ਫੇਰ
ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਦੋਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਜਹੜਾ ਬੇਗਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀ
ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਥਰਾਉ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ
ਨੱਠ ਿਗਆ । ੧੯ ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਕੀ
ਹੈ । ੨੦ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
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ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ । ਇੱਕ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ।
ਸ਼ਮਾਯਾਹ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 11:1-4)
੨੧ ਜਦ ਰਹਬੁਆਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਸਣੇ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅੱਸੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਯੁਧ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਣ । ੨੨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸ਼ਮਾਯਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਇਆ ਿਕ
। ੨੩ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਕੀਏ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ।
੨੪ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋ । ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਿਕ ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ।
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਚਲਾਉਣਾ
੨੫ ਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਅਫਰਾਈਮ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ ਅਤੇ ਓਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਨੂਏਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ । ੨੬ ਤਾਂ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੭ ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ
ਵੱਲ ਅਰਥਾਤ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਬੁਆਮ ਵੱਲ ਿਫਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਬੁਆਮ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ
। ੨੮ ਇਸ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਛੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੈ ।
ਵੇਖ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਏ
। ੨੯ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਿਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ । ੩੦ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦਾਨ ਤੱਕ ਉਹ
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ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ । ੩੧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਵਨ
ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਲੇਵੀ ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਜਕ ਬਣਾਏ ।
ਬੈਤਏਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ
੩੨ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਦਰਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪਰਬ
ਮੰਨਾਇਆ ਉਸ ਪਰਬ ਵਾਂਗੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ
ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵੱਿਛਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਜਕ ਰੱਖ
ਲਏ । ੩੩ ਸੋ ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਦਰਵੀਂ ਤਰੀਕ ਿਜਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਮੱਿਥਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ
ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਬ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਿਕ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵੇ ।
੧੩
੧ ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੂਦਾਹ
ਤੋਂ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ । ੨ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਚੀ ਿਦੱਤੀ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਜਗਵੇਦੀ, ਹੇ ਜਗਵੇਦੀ ! ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨਾਮੇ
ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਧੂਪ
ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ
ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ੩ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖੋ ਜਗਵੇਦੀ
ਪਾਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਆਹ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਿਢਲਕ ਜਾਵੇਗੀ
। ੪ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ
ਬਚਨ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੀ ਿਦੱਤੀ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ
ਆਿਖਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਬਾਂਹ ਿਜਹੜੀ ਲੰਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਿਖੱਚ ਨਾ ਸਿਕਆ । ੫ ਤਾਂ ਜਗਵੇਦੀ
ਵੀ ਪਾਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਿਢਲਕ ਪਈ ਉਸ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ।
੬ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੁਣ
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ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਕਰ ਿਕ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ । ੭ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਅਤੇ ਭੋਜਣ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਦਾਨ ਿਦਆਂਗਾ । ੮ ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਮਿਹਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ
ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗਾ । ੯ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ
ਪੀਵੀਂ ਨਾ ਇਸੇ ਰਾਹ ਮੁੜੀਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਆਇਆ । ੧੦ ਸੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਹ
ਥਾਣੀ ਮੁੜ ਿਗਆ ਉਸ ਰਾਹੋਂ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਥਾਣੀ ਉਹ ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ
।
ਬੈਤਏਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ
੧੧ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ ਵੱਸਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ।
੧੨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, ਉਹ ਿਕਸ ਰਾਹ ਿਗਆ ? ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ
ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਿਕਰੜੇ ਰਾਹ ਿਗਆ । ੧੩ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਕੱਸ ਿਦਓ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਾਠੀ
ਕੱਸ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ । ੧੪ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ ਿਪਆ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੂਤ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ
ਹੈਂ ? ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ । ੧੫ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਹ । ੧੬ ਪਰ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ
ਖਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗਾ । ੧੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਨਾ ਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀਂ ਨਾ ਉਸ
ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਮੁੜੀ ਿਜੱਥੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਿਗਆ । ੧੮ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਵੀ ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਤ ਮੈਨੂੰ
ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੋੜ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ
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ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਿਰਆ । ੧੯ ਸੋ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ।
੨੦ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਕੋਲ ਬੈਠ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਆਇਆ ।
੨੧ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ
ਚੀ ਿਦੱਤੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਾਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੨੨ ਸਗੋਂ ਤੂੰ
ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਿਜੱਥੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਨਾ ਰੋਟੀ
ਖਾਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੋ ਤੇਰੀ
ਲੋਥ ਤੇਰੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਏਗੀ । ੨੩ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਅੰਨ ਜਲ ਖਾ ਪੀ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਤੇ
ਉਸ ਨਬੀ ਲਈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਕਾਠੀ ਪਾਈ । ੨੪ ਜਦ
ਉਹ ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਪਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਉਸ
ਨੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉਸ ਲੋਥ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਿਰਹਾ । ੨੫ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਥ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ । ੨੬ ਅਤੇ ਉਸ ਨਬੀ
ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਿਜਸ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ
ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਿੜਆ
ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ । ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਸੀ । ੨੭ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਿਦਓ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ । ੨੮ ਤਾਂ ਉਹ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੀ ਪਈ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ
ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ । ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾ ਲੋਥ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪਾਿੜਆ । ੨੯ ਤਾਂ ਉਸ
ਨਬੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਰੱਖ
ਕੇ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਨਬੀ ਉਸ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੱਬਣ
ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਆਇਆ । ੩੦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ
ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ “ਹਾਏ ਉਏ ਮੇਿਰਆ ਭਰਾਵਾ” ਆਖ ਕੇ ਵਰਲਾਪ

1 ਰਾਿਜਆਂ ੧੩:੩੧

43

1 ਰਾਿਜਆਂ ੧੪:੬

ਕੀਤਾ । ੩੧ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬਣਾ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ । ੩੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਬੈਤਏਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ
ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਉਹ
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਘਾਤਕ ਪਾਪ
੩੩ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਵੀ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁਿੜਆ
ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋ ਚੇ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਜਕ ਫੇਰ ਰੱਖ ਲਏ । ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਚਾਿਹਆ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਥਾਪ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਜਕ
ਬਣ ਜਾਵੇ । ੩੪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ
ਦੇ ਿਮਟਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਣਆ ।
੧੪
ਅਹੀਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ
੧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਯਾਹ ਿਬਮਾਰ ਪੈ ਿਗਆ । ੨ ਤਾਂ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਠ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਭੇਸ
ਬਦਲ ਲੈ ਿਕ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਿਕ ਤੂੰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲੋਹ
ਨੂੰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾ । ਵੇਖ, ਥੇ ਅਹੀਯਾਹ ਨਬੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਂਗਾ । ੩ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦਸ ਰੋਟੀਆਂ,
ਚੂਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਦਾ ਮਰਤਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ । ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ
ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ । ੪ ਸੋ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ । ਉਹ
ਠ ਕੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਨੂੰ ਗਈ ਅਤੇ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਅਹੀਯਾਹ ਵੇਖ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਈਆਂ
ਸਨ । ੫ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਹੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਵੇਖ, ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ
ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਬਮਾਰ
ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਰਤ ਬਣਾਵੇਗੀ । ੬ ਤਾਂ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਅਹੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਛੜ ਜਾਂ ਉਹ ਬੂਹੇ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘ
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ਆ । ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਰਤ ਿਕਉਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਂ ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਗੱਲਾਂ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹਾਂ । ੭ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਿਣਆ
੮
। ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ
ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਮਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ
ਸੀ । ੯ ਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ ਵੱਧ ਬੁਿਰਆਈ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਓਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ
ਢਲਵੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਸੁੱਿਟਆ ।
੧੦ ਇਸੇ ਲਈ ਵੇਖ ਮੈਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਹਰ ਨਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੰਧੂਏ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ
ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਝਾੜੂ ਲਈ ਿਫਰਾਂਗਾ ਿਜਉਂ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਜਾਂਦਾ
। ੧੧ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਜੋ ਰੜ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਖਾਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਿਲਆ ਹੈ । ੧੨ ਸੋ ਤੂੰ ਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ । ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਦਆਂ ਸਾਰ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੩ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਉਹ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਬਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਉਹੋ
ਇਕੱਲਾ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਪਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ।
੧੪ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ
ਿਜਹੜਾ ਉਸੇ ਿਦਨ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ । ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਹੀ ? ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ । ੧੫ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਰੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਕਾਨਾ ਿਹਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਗੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਉਖੇੜ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਿਖਲਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਟੁੰਡ ਦੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਕੀਤਾ । ੧੬ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਪਾਪੀ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ । ੧੭ ਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
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ਦੀ ਰਾਣੀ ਠੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਿਤਰਜਾਹ ਨੂੰ ਆਈ । ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਦਲੀਜ
ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਿਗਆ । ੧੮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਹੀਯਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ।
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਮੌਤ
੧੯ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ
ਉਸ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੋ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ੨੦ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਸਾਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ
ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਬ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਹਬੁਆਮ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 11:5—12:15)
੨੧ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ
ਰਹਬੁਆਮ ਇੱਕਤਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਜਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਚੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਥੇ ਰੱਖੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਆਮਾਹ ਸੀ ਜੋ ਅੰਮੋਨਣ ਸੀ । ੨੨ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ । ੨੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਿਬਰਛ
ਦੇ ਹੇਠ ਚੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ । ੨੪ ਅਤੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਸੰਮਿਲੰਗੀ ਵੀ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੨੫ ਤਾਂ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਿਮਸਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸੀਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ । ੨੬ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਿਲਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ ਲੈ ਲਈਆਂ । ੨੭ ਤਾਂ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਪੱਤਲ
ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਿਨਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਖੀ
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ਕਰਦੇ ਸਨ । ੨੮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਨਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ । ੨੯ ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਦੀਆਂ
ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ
ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ੩੦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਰਹਬੁਆਮ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਿਦਨ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ
ਰਹੀ । ੩੧ ਤਾਂ ਰਹਬੁਆਮ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ
। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਆਮਾਹ ਸੀ ਜੋ ਅੰਮੋਨਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਬੀਯਾਮ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
੧੫
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਬੀਯਾਮ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 13:1—14:1)
੧ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਅਬੀਯਾਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੨ ਉਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ । ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਆਕਾਹ ਸੀ ਜੋ ਅਬੀਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਧੀ ਸੀ
। ੩ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਸੀ । ੪ ਤਾਂ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚਰਾਗ ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ
ਰੱਿਖਆ । ੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ
ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਿਦਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ
ਿਹੱਤੀ ਊਰੀਯਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਿਫਿਰਆ । ੬ ਰਹਬੁਆਮ
ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲੜਾਈ ਰਹੀ । ੭ ਅਤੇ
ਅਬੀਯਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ?
ਅਬੀਯਾਮ ਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ । ੮ ਤਾਂ ਅਬੀਯਾਮ ਮਰ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਆਸਾ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਸਾ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 15:16—16:6)
੯ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ ਸਾਲ ਆਸਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੧੦ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕਤਾਲੀ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਆਕਾਹ ਸੀ ਜੋ ਅਬੀਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ
ਧੀ ਸੀ । ੧੧ ਅਤੇ ਆਸਾ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੧੨ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸਮਿਲੰਗੀਆਂ
ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ,
ਦੂਰ ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ । ੧੩ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਆਕਾਹ
ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਤ
ਿਘਣਾਉਣੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਆਸਾ ਨੇ ਭੰਨ ਕੇ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ
ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ । ੧੪ ਪਰ ਚੇ ਥਾਂ ਢਾਹੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਠੀਕ ਰੱਿਖਆ । ੧੫ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਸਨ ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਆਪ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਸਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ
ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ । ੧੬ ਆਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਆਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ੧੭ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ।
੧੮ ਤਾਂ ਆਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ
ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ
ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨ-ਹਦਦ
ਕੋਲ ਜੋ ਹਜ਼ਯੋਨ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਟਬਿਰੰਮੋਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਕੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ੧੯ ਉਹ ਨੇਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ
ਸੋਨੇ ਦਾ ਗੱਫਾ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਆਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ । ੨੦ ਤਾਂ ਬਨ-ਹਦਦ
ਨੇ ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਯੋਨ ਨੂੰ, ਦਾਨ ਨੂੰ,
ਆਬੇਲ ਬੈਤ ਮਆਕਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਕੰਨਰੋਥ ਨੂੰ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਸਣੇ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ । ੨੧ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ
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ਤਾਂ ਰਾਮਾਹ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਿਸਆ । ੨੨ ਤਾਂ ਆਸਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਿਹਣ
ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਰਾਮਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਗਬਾ ਅਤੇ ਿਮਸਫਾਹ ਬਣਾਏ । ੨੩ ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੇ ਬਾਕੀ
ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜੋ
ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ
ਿਗਆ । ੨੪ ਤਾਂ ਆਸਾ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾਦਾਬ
੨੫ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਬ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੨੬ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ
ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ । ੨੭ ਅਤੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਆਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਗਬਥੋਨ ਿਵੱਚ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ
ਜਦ ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਗਬਥੋਨ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ । ੨੮ ਸੋ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੨੯ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਲੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ
। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਸ
ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਹੀਯਾਹ ਸ਼ੀਲੋਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ
ਸੀ । ੩੦ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਆਪ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕੀਤਾ । ੩੧ ਨਾਦਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ? ੩੨ ਆਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਆਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਆਸ਼ਾ
੩੩ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ, ਅਹੀਯਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਬਆਸ਼ਾ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੌਵੀ ਸਾਲ
ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੩੪ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਯਾਰਾਬੁਅਮ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ ਲੱਗਾ ਿਰਹਾ ।
੧੬
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹਨਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਕੋਲ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਆਇਆ । ੨ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੂੜ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਪਰ ਤੂੰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਕਰਨ । ੩ ਤਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਬਆਸ਼ਾ ਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੪ ਜੋ ਬਆਸ਼ਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਰੜੇ ਿਵੱਚ
ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ । ੫ ਹੁਣ ਬਆਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ
ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਲ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ? ੬ ਸੋ ਬਆਸ਼ਾ ਮਰ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਲਾਹ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੭ ਨਾਲੇ
ਹਨਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਬਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਭ ਬੁਿਰਆਈ ਸੀ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਜਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਏਲਾਹ
੮ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੱਬੀਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਬਆਸ਼ਾ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਲਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ
ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੯ ਜਦ ਉਹ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਅਰਸਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜੋ
ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਟਿਹਲੂਏ ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਥਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦੇ
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ਿਵਰੁੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਮੇਲੀ । ੧੦ ਤਾਂ ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਸਤਾਈਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
੧੧ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ
ਤੇ ਬਿਹੰਿਦਆਂ ਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਵੀ ਨਰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਕਾਂ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਛੱਿਡਆ । ੧੨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਆਇਆ ਜਦ ਉਹ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੇਹੂ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ।
੧੩ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਲਾਹ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ
ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਅਰਥ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਕੀਤਾ । ੧੪ ਏਲਾਹ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ
ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ?
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਜ਼ਮਰੀ
੧੫ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਸਤਾਈਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ
ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਿਦਨ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਗਬਥੋਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ । ੧੬ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੇ ਸੇ ਿਦਨ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਮਰੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਣਾਇਆ । ੧੭ ਤਾਂ ਆਮਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸਣੇ ਿਗਬਥੋਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ
ਕੇ ਿਤਰਸਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ । ੧੮ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਿਜ਼ਮਰੀ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜੱਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਦੇ ਿਕਲ੍ਹੇ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਲਆ ।
ਸੋ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ । ੧੯ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ
ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਤੋਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ । ੨੦ ਿਜ਼ਮਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਕੀਪੁਣਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ? ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਮਰੀ
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੨੧ ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ । ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਗੀਨਥ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਤਬਨੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਅੱਧੇ ਆਮਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਨ । ੨੨ ਪਰ ਆਮਰੀ ਦੇ ਤਰਫਦਾਰ ਗੀਨਥ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਿਤਬਨੀ ਦੇ ਤਰਫਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਿਨੱਕਲੇ ਸੋ ਿਤਬਨੀ ਮਾਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਮਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੨੩ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਇਕੱਤੀਵੇਂ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਮਰੀ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ
ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਿਤਰਸਾਹ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੨੪ ਉਸ
ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਸ਼ਮਰ ਨਾਮਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਿਕਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ
ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਸ਼ਮਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਰੱਿਖਆ ।
੨੫ ਪਰ ਆਮਰੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਿਹਿਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ । ੨੬ ਉਹ ਨਬਾਟ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਾਪਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਅਰਥ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ
ਕੀਤਾ । ੨੭ ਅਤੇ ਆਮਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਵਖਾਇਆ
ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ? ੨੮ ਸੋ ਆਮਰੀ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਾਬ
ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
੨੯ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠੱਤੀਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਮਰੀ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਾਬ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਹਾਬ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਬਾਈ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ
। ੩੦ ਅਤੇ ਆਮਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਪਿਹਿਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਦੀ ਕੀਤੀ । ੩੧ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆਮ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣ
ਕੇ ਉਹ ਨੇ ਸੀਦੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਥਬਆਲ ਦੀ ਧੀ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਿਵਆਹ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਆਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ।
੩੨ ਨਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਬਆਲ ਲਈ ਬਆਲ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ । ੩੩ ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟੁੰਡ
ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਅਹਾਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ
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ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਸਨ ਵੱਧ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਾਇਆ
। ੩੪ ਉਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੀਏਲ ਬੈਤਏਲੀ ਨੇ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨੱਕੇ
ਪੁੱਤਰ ਸਗੂਬ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ । ਇਹ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੋਇਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ।
੧੭
ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ
੧ ਏਲੀਯਾਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਨੇ ਜੋ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਅਹਾਬ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਨਾ ਤ੍ਰੇਲ ਪਵੇਗੀ ਨਾ
ਮੀਂਹ । ੨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ ੩ ਏਥੋਂ ਚੱਲ
ਦੇਹ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਣਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੇਰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਥ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ
ਿਜਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲੁਕਾ ਲੈ । ੪ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ
ਉਸ ਨਾਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੈਨੂੰ
ਥੇ ਹੀ ਪਾਲਣ । ੫ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੀਤਾ । ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰੀਥ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਿਟਿਕਆ ਿਜਹੜਾ ਯਰਦਨ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ੬ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ
ਸੀ । ੭ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਥੋੜੇ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਨਾਲਾ ਸੁੱਕ ਿਗਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾ ਿਪਆ ।
ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰਫਥ ਦੀ ਿਵਧਵਾ
੮ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਉਹ ਨੂੰ ਆਇਆ । ੯ ਿਕ ਠ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨ
ਦੇ ਸਾਰਫਥ ਨੂੰ ਚੱਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਥੇ ਜਾ ਿਟੱਕ । ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਵੱਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ । ੧੦ ਸੋ ਉਹ ਿਠਆ ਅਤੇ ਸਾਰਫਥ
ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਥੇ
ਇੱਕ ਿਵੱਧਵਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉਹ ਨੂੰ ਚੀ ਿਦੱਤੀ ਆਿਖਆ,
ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ ਿਲਆ ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ
। ੧੧ ਜਦ ਉਹ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਚੀ ਿਦੱਤੀ ਆਿਖਆ,
ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਵੀਂ । ੧੨ ਅੱਗੋਂ ਉਸ
ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਿਰੱਧਾ
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ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਤੌਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਤੇਲ ਇੱਕ
ਕੁੱਜੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਕੁ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾਈਏ
ਅਤੇ ਮਰੀਏ । ੧੩ ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਨਾ ਡਰ । ਜਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਪਰ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਨੀ
ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਿਪੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਈਂ
। ੧੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਨਾ ਤੌਲੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ । ੧੫ ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਆਖਣ
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ । ਫੇਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ
ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ । ੧੬ ਅਤੇ ਨਾ ਤੌਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਿਟਆ ।
ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਬੋਿਲਆ ਸੀ । ੧੭ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਸ
ਘਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਬਮਾਰ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਬਹੁਤ
ਸਖ਼ਤ ਸੀ ਐਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਰਹੇ । ੧੮ ਤਾਂ ਉਸ ਏਲੀਯਾਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ? ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ
ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਂ ? ੧੯ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ । ਉਹ
ਉਸ ਦੀ ਿਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਚੜ੍ਹ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਿਲਟਾ ਿਲਆ । ੨੦ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਚੀ ਿਦੱਤੀ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਿਵੱਧਵਾ ਤੇ
ਵੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਇਆ ਿਜਹ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਿਟਿਕਆ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ । ੨੧ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਪਸਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੀ ਿਦੱਤੀ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਿਮੰਨਤ
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਫੇਰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਣ । ੨੨ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਆ ਗਏ
ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਿਠਆ । ੨੩ ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਘਰ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਿਗਆ ਉਹ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ! ੨੪ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਜੇ ਤੇਰੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚਾ ਹੈ ।
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੧੮
ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ
੧ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਏਲੀਯਾਹ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਕ ਜਾ ਅਹਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਿਵਖਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਵਾਂਗਾ । ੨ ਸੋ ਏਲੀਯਾਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਾਬ ਕੋਲ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਸਖ਼ਤ
ਕਾਲ ਸੀ । ੩ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਓਬਿਦਆਹ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦਾ
ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਸੱਿਦਆ । ਓਬਿਦਆਹ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ । ੪ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਈਜ਼ਬਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ
ਓਬਿਦਆਹ ਨੇ ਸੌ ਨਬੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁੰਧਰ ਿਵੱਚ
ਲੁਕਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ । ੫ ਤਾਂ ਅਹਾਬ ਨੇ ਓਬਿਦਆਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸੋਿਤਆਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਿਲਆਂ ਕੋਲ ਜਾ
ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਘਾਹ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਖੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ
ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆਈਏ । ੬ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਉਹ
ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ, ਅਹਾਬ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਓਬਿਦਆਹ ਇਕੱਲਾ
ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਿਗਆ । ੭ ਜਦ ਓਬਿਦਆਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਏਲੀਯਾਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਮਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਿਣਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਿਡੱਗ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਏਲੀਯਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ? ੮ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਹੀ ਹਾਂ । ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਵੇਖੋ ਏਲੀਯਾਹ ਆਇਆ । ੯ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਹਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਦੇਵੇਂ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ । ੧੦ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਹੁੰ ਕੋਈ
ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਿਜੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ । ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਐਥੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਤੇ
ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ । ੧੧ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ
ਿਕ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਵੇਖੋ ਏਲੀਯਾਹ ਆਇਆ ਹੈ । ੧੨ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰੇ ਿਕੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਿਰਹਾ । ੧੩ ਭਲਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ
ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਈਜ਼ਬਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ
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ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁੰਧਰ ਿਵੱਚ
ਲੁਕਾ ਛੱਡੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ? ੧੪ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ
ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਵੇਖੋ ਏਲੀਯਾਹ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਟੇਗਾ । ੧੫ ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ।
੧੬ ਸੋ ਓਬਿਦਆਹ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ।
ਤਾਂ ਅਹਾਬ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ । ੧੭ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ
ਜਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ,
ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆ ? ੧੮ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਾਏ ।
੧੯ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕੱਠਾ
ਕਰ ਨਾਲੇ ਬਆਲ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਨਬੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਨਬੀ
ਿਜਹੜੇ ਈਜ਼ਬਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ੨੦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਾਬ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ
ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ੨੧ ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਦੋ ਿਖਆਲਾਂ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ?
ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ ਪਰ ਜੇ ਬਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਆਖੀ ।
੨੨ ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਬੀ
ਰਿਹ ਿਗਆ ਹਾਂ ਪਰ ਬਆਲ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਹਨ । ੨੩ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ
ਬਲ਼ਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲ਼ਦ ਚੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਟੋਟੇਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਬਲ਼ਦ
ਿਤਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗਾ
। ੨੪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ । ਫੇਰ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਰ ਦੇਵੇ ਉਹੋ
ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇ । ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗੱਲ
ਚੰਗੀ ਹੈ । ੨੫ ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਬਲ਼ਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ
। ੨੬ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
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ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ ਬਆਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੇ ਬਆਲ
ਸਾਡੀ ਸੁਣ । ਪਰ ਕੁਝ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭੁੜਕਦੇ ਿਫਰਦੇ ਸਨ ।
੨੭ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ! ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ
ਉਹ ਸੋਚ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਂਭੇ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਤ
ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇ ? ੨੮ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀ ਦੇ ਕੇ
ਪੁਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਵੱਿਢਆ ਿਕ ਉਹ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ । ੨੯ ਤਾਂ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦੁਪਿਹਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵਾਚਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼, ਨਾ ਕੋਈ ਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਕੋਈ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । ੩੦ ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ । ੩੧ ਫੇਰ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਇਆ ਿਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਰਾਂ ਪੱਥਰ ਲਏ । ੩੨ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਪੁੱਟੀ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੀਹ ਕੁ
ਸੇਰ ਬੀਜ ਸਮਾ ਜਾਣ । ੩੩ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਿਚਿਣਆ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਟੋਟੇਟੋਟੇ ਕਰ ਕੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਚਾਰ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ
ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਤੇ ਡੋਹਲ ਿਦਓ । ੩੪ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਦੂਜੀ
ਵਾਰ ਕਰੋ । ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ । ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੀਜੀ
ਵਾਰ ਕਰੋ । ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ੩੫ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵੱਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖਾਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤੀ । ੩੬ ਤਾਂ ਤਕਾਲਾਂ
ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੩੭ ਮੇਰੀ
ਸੁਣ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋੜ ਿਲਆ ਹੈ । ੩੮ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅੱਗ ਆਣ
ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਨੂੰ
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ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਖਾਈ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਚੱਟ ਿਲਆ । ੩੯ ਜਦ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਤਦ ਉਹ ਮੂੰਹਾਂ ਭਰ ਿਡੱਗੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਹੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ! ਯਹੋਵਾਹ ਉਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ! ੪੦ ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਬਆਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ । ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਚ
ਿਨੱਕਲੇ । ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੀਸ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ।
ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ
੪੧ ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚੜ੍ਹ ਜਾ ਅਤੇ ਖਾ ਪੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਡਾਢੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ । ੪੨ ਸੋ ਅਹਾਬ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਚਿੜ੍ਹਆ
ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਕਰਮਲ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਚਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁਿਕਆ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਗੋਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ । ੪੩ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖ । ਉਹ ਚਿੜ੍ਹਆ ਜਦ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਆਿਖਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੱਤ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਾ । ੪੪ ਤਾਂ
ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਇੱਕ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ
ਬੱਦਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਜਹਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਠ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਾ
ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਰਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਟਕਾਵੇ ।
੪੫ ਐਨੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਘਟਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਡਾਢਾ ਮੀਂਹ ਵਿਰ੍ਹਆ ਤਾਂ ਅਹਾਬ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਗਆ
। ੪੬ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਤੇ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬਨ੍ਹ ਕੇ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੱਕ ਭੱਿਜਆ ਿਗਆ ।
੧੯
ਏਲੀਯਾਹ ਹੋਰੇਬ ਪਹਾੜ ਤੇ
੧ ਅਹਾਬ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਸ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਿਢਆ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ । ੨ ਤਾਂ
ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਹਲਕਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਖ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ
ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਵਰਗਾ ਨਾ
ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ
ਵੱਧ ੩ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ
ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਗਆ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਥੇ ਹੀ ਛੱਿਡਆ । ੪ ਪਰ ਆਪ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ
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ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਤਮੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ
ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ
ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ੫ ਤਾਂ ਉਹ ਰਤਮੇ
ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੌਂ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੰਬ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਠ ਅਤੇ ਖਾਹ । ੬ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ, ਅੰਿਗਆਰਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਾਹੀ ਉਸ
ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫੇਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ । ੭ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਠ ਕੇ ਖਾ
ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ । ੮ ਉਸ ਨੇ ਠ ਕੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ
ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਚਾਲ੍ਹੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਰਾਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੋਰੇਬ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਤੁਿਰਆ ਿਗਆ । ੯ ਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਫਾ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਏਲੀਯਾਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? ੧੦ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸਿੜਆ ਿਪਆ ਹਾਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਢਾਹ
ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕਲਾ
ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ ।
੧੧ ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਰਬਤ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ
ਹੋ ਜਾ । ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਅਨ੍ਹੇਰੀ ਨੇ
ਪਹਾੜ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਅਨ੍ਹੇਰੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਤਾਂ ਅਨ੍ਹੇਰੀ ਿਪੱਛੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਭੁਚਾਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੧੨ ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਅੱਗ ਆਈ
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੌਲੀ
ਅਤੇ ਿਨਮ੍ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ । ੧੩ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਏਲੀਯਾਹ
ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਿਵੱਚ ਢੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਏਲੀਯਾਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? ੧੪ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸਿੜਆ
ਿਪਆ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਤੇਰੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ।
ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕਲਾ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ
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ਿਫਰਦੇ ਹਨ । ੧੫ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ
ਦੰਿਮਸਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਕੇ ਅਰਾਮ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ । ੧੬ ਅਤੇ ਿਨਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋ ਆਬੇਲ ਮਹੋਲਾਹ
ਦਾ ਹੈ ਮਸਹ ਕਰ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਨਬੀ ਹੋਵੇ । ੧੭ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਿਜਹੜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਯੇਹੂ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਯੇਹੂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਏਲੀਸ਼ਾ ਮਰੇਗਾ । ੧੮ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਬਆਲ
ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਿਨਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਿਮਆ ।
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ
੧੯ ਉਹ ਓਥੋਂ ਚੱਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਏਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁੰਿਦਆਂ
ਜਾ ਲੱਭਾ, ਉਹ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਹਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜੋਗ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ
ਆਪ ਸੀ । ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਉਹ ਦੇ ਤੇ
ਪਾ ਿਦੱਤੀ । ੨੦ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ
ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਵਾਂਗਾ । ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੁੜ ਜਾ
। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ੨੧ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਿਗਆ । ਉਸ ਇੱਕ ਜੋਗ
ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਿਰੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ । ਫੇਰ
ਉਹ ਿਠਆ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ ।
੨੦
ਅਹਾਬ ਦੀ ਅਰਾਮੀਆਂ ਤੇ ਿਜੱਤ
੧ ਬਨ-ਹਦਦ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰਥ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਧ ਕੀਤਾ । ੨ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਬਨ-ਹਦਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ । ੩ ਿਕ ਤੇਰਾ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ।
ਤੇਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਨ । ੪ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਜੋ
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ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ । ੫ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾਿਰਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਆਿਖਆ,
ਬਨ-ਹਦਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਿਕ
ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਹ । ੬ ਪਰ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਿਣਆਂ ਟਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ
ਮਿਹਲ ਦੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਲੈ ਜਾਣਗੇ । ੭ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ
ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਿਕੱਕਰ ਬੁਿਰਆਈ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ
ਮੇਰਾ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਮੰਗ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ੮ ਅੱਗੋਂ
ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ
ਨਾ ਮੰਨੋ । ੯ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਦੇ ਹਲਕਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ
ਮੰਿਗਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ । ਤਾਂ ਹਲਕਾਰੇ ਤੁਰ
ਗਏ ਅਤੇ ਤਰ ਜਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੦ ਤਾਂ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਜੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਧੂੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਮੁੱਠ
ਭਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਇਸ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ । ੧੧ ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ।
੧੨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਆਨੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਪਾਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ
। ੧੩ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਨਬੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ
ਦਲ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ? ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਜਾਣੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ । ੧੪ ਤਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
? ਉਸ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ । ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਪੁੱਿਛਆ, ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ? ਉਸ
ਆਿਖਆ ਤੂੰ । ੧੫ ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਸੌ ਬੱਤੀ ਸਨ । ਇਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
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ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਗਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ।
੧੬ ਉਹ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਪਰ ਬਨ-ਹਦਦ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਰਾਜੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਸਹਾਇਕ ਸਨ ਸ਼ਾਿਮਆਨੇ ਿਵੱਚ ਪੀ ਕੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ੧੭ ਤਦ ਸੂਿਬਆਂ
ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨ ਪਿਹਲਾਂ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਹਨ । ੧੮ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਲਾਹ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਫੜ ਲਓ
ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਿਜਉਂਦੇ ਫੜ ਲਓ । ੧੯ ਸੋ ਇਹ ਜੋ
ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨ ਸਨ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਉਸ ਫੌਜ ਸਣੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਸੀ ਿਨੱਕਲੇ । ੨੦ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਤਾਂ
ਅਰਾਮੀ ਨੱਠੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਬਨ-ਹਦਦ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੋੜ ਚਿੜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਿਗਆ । ੨੧ ਤਾਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਢਾਂਗਾ ਫੇਿਰਆ । ੨੨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਤਕੜਾ ਕਰ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖ ਅਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਰਾਮ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ।
ਅਰਾਮ ਦਾ ਹਮਲਾ
੨੩ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ
ਪਹਾੜੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਮਦਾਨ ਿਵੱਚ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਕੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ।
੨੪ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ ਿਕ ਰਾਿਜਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾ ਿਦਓ । ੨੫ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਫੌਜ ਿਗਣ ਲਓ ਜੋ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥਾਂ
ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਰਥ ਦੇ ਥਾਂ ਰਥ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਾਨ ਿਵੱਚ ਲੜਾਂਗੇ ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਕੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ । ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ । ੨੬ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ
ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਗਿਣਆ ਅਤੇ ਅਫੇਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜੇ । ੨੭ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਗਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਫੇਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਿਜੱਕਰ
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ਪਠੋਿਰਆਂ ਦੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਇੱਜੜ ਹਨ ਪਰ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ ਭਰ ਿਗਆ ਸੀ ।
੨੮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਦਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ
ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ । ੨੯ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਡੇਰੇ
ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਲੜਾਈ ਜੁੱਟ ਪਈ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਿਦਹਾੜੀ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਿਪਆਦਾ
ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ । ੩੦ ਪਰ ਰਿਹੰਦੇ ਖੂੰਧੇ ਅਫੇਕ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਨੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਥੇ
ਸਤਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜੋ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਇੱਕ ਕੰਧ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਬਨ-ਹਦਦ
ਵੀ ਨੱਠਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿੜਆ । ੩੧ ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਦਆਲੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਕਾਂ
ਤੇ ਤੱਪੜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਵਲੇਟ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੇ । ੩੨ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕਾਂ ਤੇ ਤੱਪੜ ਅਤੇ ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਵਲੇਟ ਲਈਆਂ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਬਨਹਦਦ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਿਦਓ । ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਿਖਆ
ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ । ੩੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਚੰਗਾ ਲੱਛਣ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾ ਇੱਛਾ ਜਾਚ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬਨ-ਹਦਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਜਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਤਦ
ਬਨ-ਹਦਦ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਥ ਤੇ
ਚੜ੍ਹਾ ਿਲਆ । ੩੪ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੰਿਮਸ਼ਕ
ਿਵੱਚ ਬਜਾਰ ਬਣਾ ਲਈਂ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ
ਤਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੇਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ।
ਅਹਾਬ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
੩੫ ਫੇਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਹ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ
ਨਾਹ ਕੀਤੀ । ੩੬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ
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ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਤਾਂ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਿਦਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕ
ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇਗਾ । ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਿਗਆ ਇੱਕ ਬੱਬਰ
ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਿਜਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਿਟਆ । ੩੭ ਫੇਰ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਮਨੁੱਖ ਿਮਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਹ । ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਘਾਇਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੩੮ ਸੋ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਰਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ । ੩੯ ਤਾਂ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ
ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖ । ਜੇ ਕਦੀ
ਇਹ ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋੰਤੀ
ਿਕਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ । ੪੦ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੰਮ ਿਵੱਚ
ਫੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ । ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪ ਨਬੇਿੜਆ ।
੪੧ ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ
ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੈ । ੪੨ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਵੱਢਣ ਜੋਗ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ
ਹੱਥੀਂ ਿਖਸਕਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ੪੩ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ
ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ।
੨੧
ਨਾਬੋਥ ਦਾ ਦਾਖ ਦਾ ਬਾਗ
੧ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਨਾਬੋਥ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ
ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਂ ਸੀ । ੨ ਅਹਾਬ ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ
ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਹ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ
ਦਾ ਬਾਗ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ
ਥਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ
ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਿਦਆਂਗਾ । ੩ ਤਾਂ ਨਾਬੋਥ ਨੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ
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ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੀ
ਮੀਰਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ । ੪ ਤਾਂ ਅਹਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਿਗਆ । ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ
ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਵੱਿਟਆ ਘੁੱਿਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ ਨਾਬੋਥ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੀ ਮੀਰਾਸ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗਾ
। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਆ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ
ਖਾਧੀ । ੫ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਈਜ਼ਬਲ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬੋਲੀ,
ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਿਕਉਂ ਉਦਾਸੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ? ੬ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ
ਿਕ ਮੈਂ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ ਨਾਬੋਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਹ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗਾ । ੭ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ
ਰਾਣੀ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? ਠ ਰੋਟੀ ਖਾਹ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਭੋਗ ਿਬਲਾਸ ਕਰ ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ ਨਾਬੋਥ ਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਲੈ ਕੇ ਿਦੰਦੀ ਹਾਂ । ੮ ਸੋ ਉਸ ਨੇ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਵਾਨੇ ਿਲਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ
। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਸਨ
ਅਤੇ ਨਾਬੋਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ । ੯ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਰਵਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਿਕ ਵਰਤ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਿਫਰਾਓ ਅਤੇ ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਿਬਠਾਓ । ੧੦ ਤਾਂ
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਬਠਾਓ । ਉਹ ਗਵਾਹੀ
ਦੇਣ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਿਲਆ ਹੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪਥਰਾਉ ਕਰਨ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ । ੧੧ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ ਿਜਵੇਂ
ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਿਨਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ । ੧੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਵਰਤ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਿਫਰਾਈ ਅਤੇ ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾ ਕਰਕੇ ਿਬਠਾਇਆ
। ੧੩ ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ
ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਨਾਬੋਥ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਨਾਬੋਥ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਰਬਚਨ
ਆਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਥਰਾਉ ਕਰ ਕੇ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ । ੧੪ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਕਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ
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ਪਥਰਾਉ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ । ੧੫ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਜਦ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਨਾਬੋਥ ਤੇ ਪਥਰਾਉ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਠ ਅਤੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ
ਨਾਬੋਥ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾਬੋਥ ਿਜਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਿਗਆ
ਹੈ । ੧੬ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਨਾਬੋਥ
ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਹਾਬ ਿਠਆ ਿਕ ਨਾਬੋਥ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ
ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇ । ੧੭ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਏਲੀਯਾਹ
ਿਤਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ ੧੮ ਠ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਨੂੰ
ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾ ਿਮਲ । ਵੇਖ, ਉਹ ਨਾਬੋਥ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਥੇ ਿਗਆ ਹੈ । ੧੯ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਬੋਲ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਖ਼ੂਨੀ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਬਜ਼ਾ
ਵੀ ਿਲਆ ? ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਬੋਲ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਿਜੱਥੇ
ਕੁੱਿਤਆਂ ਨੇ ਨਾਬੋਥ ਦਾ ਲਹੂ ਚੱਿਟਆ ਥੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਚੱਟਣਗੇ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ।
੨੦ ਅੱਗੋਂ ਅਹਾਬ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਿਰਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ
ਿਲਆ ? ਉਸ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹਾਂ, ਲੱਭ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ
ਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ । ੨੧ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝਾੜ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਹਾਬ ਨਾਲੋਂ
ਨਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੰਧੂਏ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ । ੨੨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਉਸ ਿਖਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਿਖਝਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ ।
੨੩ ਈਜ਼ਬਲ ਲਈ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਿਕ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੀ
ਸਫੀਲ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ । ੨੪ ਅਹਾਬ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ
ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਰੜ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਖਾਣਗੇ ।
੨੫ ਪਰ ਅਹਾਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਿਚਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਈਜ਼ਬਲ
ਨੇ ਪਰੇਿਰਆ । ੨੬ ਉਹ ਨੇ ਅੱਤ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅੰਮੋਰੀਆਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ
ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਿਗਆ । ੨੭ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਅਹਾਬ ਨੇ ਇਹ
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ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾ
ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਿਵੱਚ ਹੀ ਲੇਟਣ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ।
੨੮ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਏਲੀਯਾਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੀ ੨੯ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ
ਹੈਂ ਿਕ ਅਹਾਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਉਹ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਬੁਿਰਆਈ ਨਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਤੇ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ।
੨੨
ਮੀਕਾਯਾਹ ਦੀ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 18:2-27)
੧ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਮਨ ਨਾਲ ਿਟਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਈ । ੨ ਤਦ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ
ਹਠਾੜ ਨੂੰ ਆਇਆ । ੩ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂਆਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਸਾਡਾ ਹੈ । ਭਲਾ, ਅਸੀਂ
ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਲਈਏ
? ੪ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ
ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੱਲੇਂਗਾ ? ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਤੇਹਾ ਮੈਂ, ਜੇਹੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਜੇਹੇ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇਹੇ
ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ । ੫ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕਰੀਂ । ੬ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਰ ਕੁ ਸੌ ਸਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੜਾਈ ਕਰਾਂ
ਜਾਂ ਜਾਣ ਿਦਆਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ । ੭ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ
ਪੁੱਛੀਏ ? ੮ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਜੇ
ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹ ਿਯਮਲਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਿਕੜ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਭਿਲਆਈ
ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦਾ ਹੈ । ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਆਿਖਆ,
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ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਖੇ । ੯ ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ
ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਯਮਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੈ ਆ
। ੧੦ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ
ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ
ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗੰਮ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਨ । ੧੧ ਕਨਾਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਿਸੰਙ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਾ
ਜਾਣ ਧਸੀ ਜਾਓਗੇ ੧੨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ
ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਤਹ ਪਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ੧੩ ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ ਜੋ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ
ਸੱਦਣ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਿਕ ਨਬੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੋ ਕੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਭਿਲਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਬੋਲੀਂ । ੧੪ ਅੱਗੋਂ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਏਗਾ ਉਹੋ
ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ । ੧੫ ਸੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੀਕਾਯਾਹ, ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ
ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਰੁਕੇ ਰਹੀਏ ? ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਫਤਹ ਪਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ
। ੧੬ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਵਾਂ
ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਚਆਈ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸੇਂ ?
੧੭ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਿਖੰਡ ਜਾਣਾ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇ । ੧੮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਭਿਲਆਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਵਾਚੇਗਾ ? ੧੯ ਉਹ ਨੇ ਫੇਰ ਆਿਖਆ, ਇਸ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ
ਬੈਿਠਆਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਖੜ੍ਹੀ
ਸੀ । ੨੦ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੌਣ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਭਰਮਾਏਗਾ ਜੋ ਉਹ ਚੜ੍ਹ
ਕੇ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਕੋਲ ਿਡੱਗ ਮਰੇ ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ
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ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਿਲਆ । ੨੧ ਤਾਂ ਇਕ ਆਤਮਾ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ? ੨੨ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਿਵੱਚ ਬਣਾਂਗਾ । ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਏਂਗਾ ਅਤੇ ਿਜੱਤੇਂਗਾ । ਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ । ੨੩ ਹੁਣ
ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ
ਆਤਮਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਿਰਆਈ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ।
੨੪ ਤਾਂ ਕਨਾਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲ੍ਹ
ਤੇ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਕਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਮੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ? ੨੫ ਪਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਤੂੰ
ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਲੁੱਕਣ ਨੂੰ ਵੜੇਂਗਾ ਤਦ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ।
੨੬ ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਮੋਨ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਕੋਲ ਮੋੜ ਲੈ ਜਾ ।
੨੭ ਅਤੇ ਆਖ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ
ਤੰਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਦਓ । ੨੮ ਪਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ
ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਓ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਨਾਲੇ ਉਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸੁਣ ਲਓ ।
ਅਹਾਬ ਦੀ ਮੌਤ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 18:28-34)
੨੯ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮੋਥ
ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ । ੩੦ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਬਸਤਰ ਪਾਈ ਰੱਖ । ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ । ੩੧ ਪਰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ
ਨਾ ਲਿੜਓ । ੩੨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ
ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ
ਿਚਚਲਾਇਆ । ੩੩ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ
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ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ । ੩੪ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਟਕਲ ਪੱਚੂ ਆਪਣਾ ਧਨੁਖ
ਿਖੱਚ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਦੇ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਤੀਰ ਮਾਿਰਆ ਤਾਂ
ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੋੜ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਚੱਲ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ । ੩੫ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਉਸ ਿਦਨ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਥ ਤੇ ਥੰਿਮ੍ਹਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸੰਝ ਨੂੰ
ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਲਹੂ ਉਹ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਰਥ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਗਦਾ ਿਰਹਾ । ੩੬ ਅਤੇ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਥਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੋਕਾ ਿਫਰਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਹਰ
ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ।
੩੭ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ । ੩੮ ਅਤੇ ਰਥ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਦੇ ਤਲਾਓ ਿਵੱਚ ਧੋਤਾ ਿਜੱਥੇ ਵੇਸਵਾ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹ ਬੋਿਲਆ ਕੁੱਿਤਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਲਹੂ ਚੱਿਟਆ ।
੩੯ ਅਹਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੰਦ
ਦਾ ਘਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸਾਰੇ ਕੀ ਉਹ
ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਿਦਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਖੇ
ਗਏ ? ੪੦ ਸੋ ਅਹਾਬ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 20:31—21:1)
੪੧ ਆਸਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੪੨ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ
ਪੈਂਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪੰਝੀ
ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸ਼ਲਹੀ ਦੀ ਧੀ ਅਜ਼ੂਬਾਹ
ਸੀ । ੪੩ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਆਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ । ਉਹ
ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਿੜਆ ਪਰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹੋ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੇ ਸਥਾਨ ਢਾਹੇ ਨਾ ਗਏ ਸਗੋਂ ਅਜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਚਆਂ
ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ । ੪੪ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ । ੪੫ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ
ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਲ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਲਿੜਆ ਕੀ ਇਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ?
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੪੬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਆਸਾ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ
ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਨੇ ਦੇਸੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ । ੪੭ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
। ਇੱਕ ਗੁਮਾਸ਼ਤਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ । ੪੮ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼
ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੋਨੇ ਲਈ ਓਫੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਗਏ ਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਜਹਾਜ਼ ਅਸਯੋਨ-ਗਬਰ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਗਏ । ੪੯ ਤਦ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਟਿਹਲੂਆਂ ਨਾਲ
ਮੇਰੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਹ ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਿਦੱਤੀ । ੫੦ ਤਾਂ
ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਰਾਮ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
੫੧ ਅਹਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਸਤਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੫੨ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ । ੫੩ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਨੇ ਬਆਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਖਝਾਇਆ ਅਤੇ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
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