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1 ਸਮੂਏਲ
ਲੇਖਕ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀ। ਹਾਲਾਿਂਕ

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਬੀ ਸਮੂਏਲ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂਿਕ 1 ਸਮੂਏਲ
1:1-24:22 ਤੱਕ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ
ਜੀਵਨ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹ।ੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਨਬੀ
ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਿਲਿਖਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਾਕੀ
ਭਾਗ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਨਬੀ/ਇਿਤਹਾਸਕਾਰ ਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ (1 ਇਿਤਹਾਸ 29:29)।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 1050-722ਈ. ਪ.ੂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਾਜ

ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਿਖਆ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਇਸ
ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਨੰੂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਸੱਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (1 ਸਮੂਏਲ 11:8; 17:52;
18:16; 2 ਸਮੂਏਲ 5:5; 11:11; 12:8; 19:42-43; 24:1, 9)।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠਕ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ

ਲੋਕ ਸਨ, ਿਜੰਨਾਂ ਨੰੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਿਵਖੇ ਇੱਕਈਸ਼ਵਰੀ
ਿਦਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਉਦੇਸ਼
1 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ

ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਿਨਆਈਂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ
ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕਮੁੱਠ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਮੂਏਲਆਖਰੀ ਿਨਆਈਂ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਰਾਿਜਆਂ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ।
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ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਤਬਦੀਲੀ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ— 1:1-8:22
2. ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਜੀਵਨ— 9:1-
12:25

3. ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ— 13:1-15:35
4. ਦਾਊਦ ਦਾ ਜੀਵਨ— 16:1-20:42
5. ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ — 21:1-
31:13

ਅਲਕਾਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ
1ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਰਾਮਾਤੈਮ ਸੋਫ਼ੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਸੀ, ਿਜਸ

ਦਾ ਨਾਮ ਅਲਕਾਨਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਯਰੋਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਅਲੀਹੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ
ਤੋਹੁ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਸੂਫ਼ ਇਫ਼ਰਾਥੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 2 ਉਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ
ਸਨ।ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੰਨਾਹ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਨੰਨਾਹ ਸੀ। ਪਿਨੰਨਾਹ ਦੇ
ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੰਨਾਹ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

3 ਅਲਕਾਨਾਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਜਾਦਂਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਏਲੀ ਦੇ
ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ,ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਸਨ। 4ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਜਦੋਂ ਅਲਕਾਨਾਹ ਭੇਂਟ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਿਨੰਨਾਹ ਨੰੂ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਹੱਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 5 ਪਰ
ਹੰਨਾਹ ਨੰੂ ਦੁੱਗਣਾ ਿਹੱਸਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹੰਨਾਹ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। 6ਉਹ ਦੀ ਸੌਂਕਣ
ਹੰਨਾਹ ਨੰੂ ਿਖਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੇੜਦੀ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੀ
ਕੁੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। 7 ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾਦਂਾ ਸੀ
ਤਦ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਿਖਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ
ਨਾ ਖਾਦਂੀ ਸੀ। 8 ਸੋ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਪਤੀ ਅਲਕਾਨਾਹ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਹੰਨਾਹ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਖਾਦਂੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ
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ਮਨ ਿਕਉਂ ਕੁੜਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ?ੈ ਭਲਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ
ਨਹੀਂ?

ਹੰਨਾਹ ਅਤੇ ਏਲੀ
9 ਜਦ ਉਹ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਖਾ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਹੰਨਾਹ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ

ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ। 10 ਹੰਨਾਹ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅੱਗੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੱੁਬਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਈ 11ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੰੂ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਦਾਸੀ ਨੰੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ
ਦੇ ਿਦਆਗਂੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਉਸਤਰਾ ਕਦੀ ਨਾ ਿਫਰੇਗਾ।

12ਜਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਏਲੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਚਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ। 13ਪਰ ਹੰਨਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਆਖਦੀ ਸੀ ਉਹ
ਦੇ ਿਸਰਫ਼ ਬੁੱਲ ਹੀ ਿਹੱਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ
ਸੋ ਏਲੀ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹੈ 14 ਸੋ ਏਲੀ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਿਕੰਨਾਂ ਿਚਰ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਰਹੇਂਗੀ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਮਾਰੀ ਨੰੂ ਛੱਡ 15 ਤਦ ਹੰਨਾਹ
ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਮਨ ਦੀ
ਔਰਤ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੰੂ ਡੋਿਲਆ ਹੈ। 16 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਇਸਤਰੀ
ਨਾ ਜਾਣ।* ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ
ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾ।ਂ 17ਤਦ ਏਲੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ।
18ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ
ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਅਰਪਣ
19 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ

ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਤਦ ਅਲਕਾਨਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਹੰਨਾਹ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, 20ਹੰਨਾਹ
* 1:16 1:16 ਪੜੋ 2 ਕੁਿਰੰਥੀਆਂ 6:15
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ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਜਦ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੂਏਲ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਭਈ ਮੈਂ
ਉਹ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਿਲਆ ਹੈ।

21 ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਲਕਾਨਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਭੇਟ
ਅਤੇ ਸੁੱਖਣਾ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਣ ਨੰੂ ਿਗਆ। 22ਪਰ ਹੰਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਗਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਜਨਾਂ ਿਚਰ ਬਾਲਕ
ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਗਂੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ
ਜਾਵਂਾਗਂੀ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ।
23ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਪਤੀ ਅਲਕਾਨਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਚੰਗਾ
ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਕਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਛੁਡਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹ। ਿਸਰਫ਼
ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ।ੇਇਸਲਈਉਹਇਸਤਰੀ ਉੱਥੇ ਠਿਹਰੀ
ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ
ਛੁਡਾਇਆ ਿਗਆ।

24ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ
ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਛਾ†, ਦਸ ਿਕੱਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਸ਼ੇਕ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੰੂ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ
ਲੈ ਆਈ ਉਹ ਬਾਲਕ ਅਜੇ ਿਨਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। 25 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਛੇ ਨੰੂ ਭੇਂਟ
ਚੜਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਨੰੂ ਏਲੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ 26 ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 27ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਲਕ
ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ
ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ 28ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ ਜਦ
ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹ,ੇਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।

2
ਹੰਨਾਹ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ

1 ਹੰਨਾਹ ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ,
† 1:24 1:24 ਿਤੰਨ ਵੱਛੇ
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ਮੇਰਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਗਨ ਹ।ੈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਿਸੰਗ* ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਿਲਆ ਿਗਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਹੋਈ।
2ਯਹੋਵਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ,
ਤੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੀ ਚੱਟਾਨ ਨਹੀਂ।
3 ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਆਖ,
ਅਤੇ ਆਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਿਨੱਕਲੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਿਗਆਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਹਸਾਬ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
4 ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਟੁੱਟ ਗਏ,
ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਠੇਡੇ ਖਾਦਂੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਬਲ ਨਾਲ ਕੱਸੇ ਗਏ।
5ਉਹ ਜੋ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ,
ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਿਮਟ ਗਈ,
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬ-ੇਔਲਾਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਜੰਮੇ,
ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ।
6ਯਹੋਵਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹੋ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹ।ੈ
7ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ
ਉਹੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ
8ਗਰੀਬ ਨੰੂ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੰੂ ਰੂੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਪਤਵੰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾਵੇ,
ਅਤੇ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾਵੇ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੀ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹ।ੈ
9ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ,
ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਪਏ ਰਿਹਣਗ,ੇ
* 2:1 2:1 ਬਲ
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ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਜੱਤਦਾ।
10ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਮਟਾਏ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਜੇਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਸੰਗ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ।

11 ਤਦ ਅਲਕਾਨਾਹ ਰਾਮਾਹ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ
ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।

ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
12 ਹੁਣ ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਨਾ ਜਾਿਣਆ।

13ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਰੀਤਇਹਸੀ ਿਕ ਜਦ ਕੋਈਮਨੱੁਖ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਜਕ
ਦਾ ਸੇਵਕ ਮਾਸ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਿਤਸੂਲ ਹੱਥ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ
ਸੀ 14ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਸ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕੜਾਹੇ, ਦੇਕਚ,ੇ ਵਲਟੋਹੀ ਜਾਂ ਸਗਲੇ ਿਵੱਚ
ਹੋਵੇ ਖੋਭਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਿਤਸੂਲ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਾਜਕ ਆਪ ਲੈਂਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 15ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਸੜਨ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਜਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜਾਜਕ ਨੰੂ ਭੰੁਨਣ ਲਈ ਮਾਸ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਥੋਂ
ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। 16ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ ਅਜੇ ਉਸ ਚਰਬੀ ਨੰੂ ਸੜ ਲੈਣ ਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਿਜੰਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ
ਲੈ ਜਾਈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦਾ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਹੁਣੇ ਦੇਹ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਖੋਹ ਲਵਾਗਂਾ! 17ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭੇਟ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸਨ।

ਬਾਲਕ ਸਮੂਏਲ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ
18 ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਜੋ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਸੂਤੀ ਏਫ਼ੋਦ ਪਿਹਨ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ

ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 19ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹ ਦੇ ਲਈਇੱਕ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ
ਚੋਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਿਲਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣਆਉਂਦੀ ਸੀ। 20ਸੋ ਏਲੀ ਨੇ ਅਲਕਾਨਾਹ ਤੇ ਉਸ
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ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੰੂ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ
ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅੰਸ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਗਏ

21 ਫੇਰ ਹੰਨਾਹ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਾਲਕ
ਸਮੂਏਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ।

ਏਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
22 ਏਲੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਿਣਆ ਜੋ

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

ਏਲੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
27 ਤਦ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ

ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 28 ਕੀ
ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰਾ
ਜਾਜਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਵੇ, ਧੂਪ ਧੁਖਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਏਫ਼ੋਦ ਪਿਹਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀਆ?ਂ 29 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਮੇਰੀ ਉਸ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਨੰੂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਾਈ
† 2:25 2:25 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਲਾਲਚ‡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆ-ਂਚੰਗੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਬਣੇ? 30 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਟੱਬਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਗਂਾ ਪਰ ਉਹ ਜੋ
ਮੇਰੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਤੁੱਛ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗ।ੇ 31ਵੇਖ, ਉਹ ਿਦਨਆਉਂਦੇ
ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਹਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਬਾਹਂ§ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਵੱਢ
ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 32 ਅਤੇ ਉਸ
ਸਾਰੀ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਦੁੱਖ ਵੇਖੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 33 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਖੋਵਾਗਂਾ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਿਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਵਾਧਾ ਜੁਆਨੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਰ-ਖੱਪ ਜਾਵੇਗਾ। 34 ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਹਾਫ਼ਨੀ
ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇਗਾ ਸੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ
ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗ।ੇ 35 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮੀ
ਜਾਜਕ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਾਗਂਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਜੀਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਦੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ। 36ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਤੇਰੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜਾ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜੇ ਰੋਟੀ ਦੇ
ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ, ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ
ਮੈਨੰੂ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜਾ ਰੋਟੀ ਿਮਲ ਜਾਵ।ੇ

3
ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ

1ਉਹ ਬਾਲਕ ਸਮੂਏਲ ਏਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਣ
ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਏਲੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਲੰਮਾ ਿਪਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਉਹ

‡ 2:29 2:29 ਕੁਚਲਦੇ § 2:31 2:31 ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ



1 ਸਮੂਏਲ 3:3 ix 1 ਸਮੂਏਲ 3:14

ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। 3 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਿਝਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਲੰਮਾ
ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾ,ਂ 5ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਿਗਆਅਤੇਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਜੋ
ਮੈਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆਹੈ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾ।ਂ ਪਰ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ।
ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਉੱਠ ਕੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾ,ਂ ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਾਿਪਸ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ। 7 ਪਰ ਸਮੂਏਲ
ਅਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। 8 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾ,ਂ ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੰੂ
ਬੁਲਾਇਆਹ।ੈ ਤਦ ਏਲੀ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ
ਹੋਣਾ ਹੈ। 9 ਤਦ ਏਲੀ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਪੁਕਾਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੀ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਲ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ
ਸੁਣਦਾ ਹ।ੈ ਸੋ ਸਮੂਏਲ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ।

10 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੱਿਦਆ,
“ਸਮੂਏਲ, ਸਮੂਏਲ।” ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਬੋਲ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸੁਣਦਾ
ਹ।ੈ 11 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬਣਗੇ, 12 ਸੋ ਉਸ ਿਦਨ
ਮੈਂ ਏਲੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ
ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ। 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਨੇ ਜਾਣ ਵੀ ਿਲਆ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਘਰ
ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੀਚ* ਕੀਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਰੋਿਕਆ। 14ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਲੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਿਵਖੇ
ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੋ ਏਲੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ, ਿਕਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਭੇਟ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਿਮਟੇ।

* 3:13 3:13 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ
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15 ਸਮੂਏਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਿਰਹਾ, ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ
ਖੋਲ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਏਲੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। 16ਤਦ
ਏਲੀ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੂਏਲ! ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾ।ਂ 17ਤਦਉਹ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ,ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਖੀ ਹ?ੈ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਲੁਕਾਵੀਂ। ਜੇ ਕਦੀ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ
ਆਖੀਆਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ
ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੇ! 18 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲੁਕਾਇਆ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ
ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰ।ੇ

19 ਸਮੂਏਲ ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ† ਦੀ ਆਖੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਵਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤੀ। 20ਅਤੇ
ਦਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਜਾਣ ਿਗਆ
ਜੋ ਸਮੂਏਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 21 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਸਮੂਏਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

4
ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਖੋਹ ਿਲਆ ਜਾਣਾ

1 ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸਰਾਏਲੀ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੰੂ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਅਬੇਨੇਜ਼ਰ ਜਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੰਬੂ
ਲਾਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅਫੇਕ ਿਵੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾਏ। 2 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ
ਮਨੁੱਖ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ। 3 ਜਦ ਲੋਕ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਹਾਰ
ਿਕਉਂ ਿਦੱਤੀ? ਆਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸ਼ੀਲੋਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਈਏ ਿਕ ਉਹ* ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੰੂ

† 3:19 3:19 ਸਮੂਏਲ * 4:3 4:3 ਯਹੋਵਾਹ
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ਛੁਡਾਵੇ। 4ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਜੋ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ
ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ, ਜੋ ਦੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹ,ੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਣ
ਅਤੇ ਏਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਨ।

5ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ
ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਿਜਸ ਨਾਲ
ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। 6 ਜਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬੋਲੇ,
ਇਨਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚਇਹਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਹ?ੈ
ਫੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ
ਿਗਆ ਹ।ੈ 7 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਡਰ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਹ!ੈ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 8 ਹਾਏ! ਅਿਜਹੇ ਬਲਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੰੂ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੰੂ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸਭ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਸੀ। 9 ਹੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਓ,
ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਰਦ ਬਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੋ
ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮਰਦ ਬਣੋ ਅਤੇ ਲੜੋ!

10 ਸੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੜੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵੱਲ ਨੱਠੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੀਹ
ਹਜ਼ਾਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 11 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਖੋਹ ਿਲਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਏਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਏਲੀ ਦੀ ਮੌਤ
12 ਤਦ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨੱਠਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਿਮੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਸੇ ਿਦਨ ਸ਼ੀਲੋਹ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ। 13 ਜਦ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਏਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ
ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਹ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਬਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ
ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਰੋਣ-ਿਪੱਟਣ ਲੱਗਾ। 14ਜਦ ਿਵਰਲਾਪ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਏਲੀ
ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈ ਿਗਆ? ਅਤੇ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਏਲੀ ਨੰੂ ਆਣ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ। 15 ਏਲੀ ਅਠਾਨਿਵਆਂ
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ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਦੰਦਾ। 16ਸੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਏਲੀ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਉਹ
ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਹ?ੈ 17 ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਢ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ। 18ਤਦਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੋਂ ਿਪੱਠ ਭਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਕੋਲ ਿਡੱਗ ਿਪਆ, ਉਹ ਦੀ ਧੌਣ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।

ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਦੀ ਮੌਤ
19ਉਸ ਦੀ ਨੰੂਹ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਜਣਨ

ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਹੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ
ਨੰੂ ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 20ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਡਰ ਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ
ਸਗੋਂ ਿਧਆਨ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। 21ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਈਕਾਬੋਦ ਰੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਿਕਹਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਰਤਾਪ ਜਾਦਂਾ ਿਰਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਖੁੱਸ
ਜੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ। 22ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਜਾਦਂਾ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਖੋਹ ਿਲਆ
ਿਗਆ।

5
ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ

1 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ, ਅਬੇਨੇਜ਼ਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸ਼ਦੋਦ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ। 2 ਜਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ
ਖੋਹ ਿਲਆਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਦਾਗੋਨ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏਅਤੇ ਦਾਗੋਨ
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ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕੋਲ ਰੱਿਖਆ। 3 ਜਦ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਅਸ਼ਦੋਦੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਦਾਗੋਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਤਦ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਦਾਗੋਨ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਫੇਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ। 4ਅਗਲੇ ਿਦਨ
ਜਦ ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਦਾਗੋਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗਾ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਗੋਨ ਦਾ ਿਸਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ
ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਢੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ ਧੜ
ਹੀ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। 5ਇਸ ਲਈਅਸ਼ਦੋਦ ਿਵੱਚ ਦਾਗੋਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਜੋ ਦਾਗੋਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਰ
ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ।

6 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਅਸ਼ਦੋਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਿਗਲਟੀਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ। 7 ਜਦ ਅਸ਼ਦੋਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ
ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ
ਦਾਗੋਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਿਪਆ ਹ।ੈ 8ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਹ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਗਥ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ।
9ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਨੱਿਕਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਿਡਆਂ ਤੱਕ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਦਾਂ
ਿਵੱਚ ਰਸੋਲੀਆਂ ਿਨੱਕਲੀਆ।ਂ 10 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਕਰੋਨ
ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਪਰ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਕਰੋਨ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਦ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਕਰੋਨੀ ਚੀਕ ਉੱਠੇ, ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਲਈ ਿਲਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਨਾਸ ਕਰਨ। 11ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਿਕਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ ਤਾਂ
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ਜੋ ਉਹਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਡਰ ਿਗਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਤ ਭਾਰਾ ਸੀ। 12ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਿਗਲਟੀਆਂ ਦੀ
ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

6
ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਣਾ

1 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੱਤ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਿਰਹਾ। 2 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ
ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਭੇਜੋ
ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਿਦਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ।
4 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਕੀ ਭੇਜੀਏ? ਉਹ ਬੋਲੇ,
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੋਨੇ
ਦੀਆਂ ਿਗਲਟੀਆਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ
ਿਜਹੀ ਬਵਾਂ ਹ।ੈ 5 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਗਲਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਚੂਿਹਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ ਨੰੂ ਿਵਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰ।ੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਵ।ੇ 6 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਿਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਜਵੇਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ
ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ? ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਅਚਰਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਦਖਾਈਆ।ਂ
ਭਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨਾ ਗਏ?
7ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਦੋ ਲਵੇਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਹੇਠ
ਜੋੜ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਨੰੂ ਿਪੱਛੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। 8ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਦੀ
ਭੇਟ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਰੱਖ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਵਦਾ ਕਰ ਿਦਓ ਜੋ ਤੁਰ ਜਾਵੇ। 9ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ
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ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਵੱਲ ਚੜਹ੍ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਿਬਪਤਾ ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਗਂੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ
ਨਹੀਂ ਚੱਿਲਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ

10 ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੋ ਲਵੇਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜੋਿਤਆਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ।
11 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਗਲਟੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ। 12 ਤਦ ਗਊਆਂ ਿਸੱਧੀਆਂ
ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਅਿੜੰਗਦੀਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਮੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਸਰਦਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਗਏ। 13 ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ
ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ
ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਅਨੰਦ ਹੋ ਗਏ। 14ਗੱਡੀ ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ
ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੰੂ ਚੀਿਰਆ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਨੰੂ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਇਆ। 15 ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਉਸ ਸੰਦੂਕ
ਸਮੇਤ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਨ, ਹੇਠਾਂ
ਉਤਾਿਰਆਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਧਿਰਆਅਤੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲੀਆਂ
ਵੀ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 16ਜਦ ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਿਡੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਸੇ ਿਦਨ ਅਕਰੋਨ ਨੰੂ ਮੁੜ ਗਏ।

17 ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਿਗਲਟੀਆਂ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ
ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਦੋਦ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ਼ਾਹ ਦੀ, ਇੱਕ
ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਗਥ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਰੋਨ ਦੀ 18 ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਨੇ
ਦੇ ਚੂਹੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਗੜਹ੍
ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਿਪੰਡਾਂ ਦੇ ਿਜੰਨੇ ਅਬੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਸਨ
ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਤੱਕ ਬੈਤਸ਼ਮਸ਼ੀ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ

19ਉਹ ਨੇ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
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ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸੱਤਰ ਮਨੱੁਖ* ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ। 20ਸੋ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ, ਭਲਾ, ਿਕਸ ਦੀ
ਿਹੰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ? 21 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਵੱਲ ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਮੋੜ ਿਲਆਏ
ਹਨ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ।

7
1ਤਦ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਦੇ ਲੋਕਆਏਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ

ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਿਟੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰ।ੇ

ਿਨਆਈਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਮ
2 ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦ ਸੰਦੂਕ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ

ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ।
3 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਓਪਿਰਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦੇਵੀਆਂ ਨੰੂਆਪਣੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਲ
ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। 4 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਬਆਲ ਤੇ
ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਨੰੂ ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

5 ਫੇਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ
ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਗਂਾ। 6 ਸੋ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ

* 6:19 6:19 ਕੁਝ ਿਲਖਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਸੱਤਰ ਲੋਕ
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ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ। 7 ਜਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਪਾਹ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਏ। 8ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਿਹ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਰਲਾ ਕਰ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਬਚਾਵ।ੇ 9 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਮੇਮਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਹੋਮ
ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ।
10 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸਮੂਏਲ ਉਸ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਨੰੂ ਚੜਹ੍ਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਵੱਡੀ ਗੜਹ੍ਕ ਨਾਲ ਗੱਿਜਆਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਘਬਰਾਹਟ ਿਵੱਚ ਪਾ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ। 11ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਿਮਸਪਾਹ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਤ ਕਰ ਦੇ ਹੇਠ
ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਦੇ ਗਏ।

12 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਮਸਪਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ੇਨ* ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੇਨੇਜ਼ਰ ਧਿਰਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ
ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 13 ਸੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਹਾਰ ਗਏ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ
ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਰਹਾ। 14ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਜੋ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਅਕਰੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਥ ਤੱਕ ਫੇਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ।

15ਜਦ ਤੱਕ ਸਮੂਏਲ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।
16 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ ਿਗਲਗਾਲ ਅਤੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਫੇਰਾ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ
ਸੀ। 17 ਫੇਰ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਾ ਘਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ।
* 7:12 7:12 ਏਸ਼ਾਨਾਹ
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8
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਗ

1 ਜਦ ਸਮੂਏਲ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਏਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਿਬਯਾਹ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ - ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਨ। 3 ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਗੋਂ ਝੂਠੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤ
ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।

4 ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਸਮੂਏਲ
ਕੋਲ ਆਏ, 5 ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬੋਲੇ, ਵੇਖ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਠਿਹਰਾ ਦੇ, ਿਜਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 6 ਪਰ
ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਠਿਹਰਾ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡਾ
ਿਨਆਂ ਕਰੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ। 7 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਆਖਣ ਕੰਨ ਲਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਤੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਤਆਿਗਆ ਸਗੋਂ ਮੈਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ
ਕਰਾ।ਂ 8ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 9ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

10 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆ।ਂ 11ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਉ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣਗੇ।
12 ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ
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ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਕਰਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿਥਆਰ ਅਤੇ ਰੱਥਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰਾਵੇਗਾ, 13 ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇਗਾ, 14ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਚੰਗ-ੇਚੰਗੇ
ਹੋਣਗੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। 15ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜ
ਅਤੇ ਦਾਖ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸਿਰਆਂ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। 16ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ
ਜੁਆਨਾ*ਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਧਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਵੇਗਾ 17 ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ
ਬਣੋਗ,ੇ 18ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂਆਪਣੇ ਲਈਚੁਿਣਆ
ਹੈ ਉਸ ਿਦਨ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇਵੋਗ,ੇ ਪਰ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ!

19 ਿਫਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ
ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ 20 ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈਲੜਾਈ ਕਰ।ੇ 21ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ। 22ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚੁਣ।
ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਓ।

9
ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ

1 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਸ਼ ਜੋ ਅਬੀਏਲ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਸਰੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਬਕੋਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਅਿਫਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਵੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸੂਰਮਾ* ਸੀ। 2 ਉਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਊਲ
ਨਾਮਕਇੱਕ ਜੁਆਨ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸੀ।

* 8:16 8:16 ਜਾਂ ਡੰਗਰ * 9:1 9:1 ਜਾਂ ਧਨੀ
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3ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਪਤਾ ਕੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਧੀਆਂ ਗੁਆਚਗਈਆਂ ਇਸ ਲਈਕੀਸ਼
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ
ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਧੀਆਂ ਨੰੂ ਲੱਭ। 4 ਸੋ ਉਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਦੀ
ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਸ਼ਲੀਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ
ਲੱਭੀਆਂ ਤਦ ਉਹ ਸ਼ਾਲੀਮ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਸਨ।
ਫੇਰ ਉਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ
ਲੱਭੀਆ।ਂ

5ਜਦ ਉਹ ਸੂਫ਼ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਚੱਲ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਗਧੀਆਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਕਰ।ੇ 6ਸੇਵਕ ਨੇਆਿਖਆ, ਵੇਖ,
ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਦਰਯੋਗ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਹਆਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈਚੱਲੋ ਉਸ ਕੋਲਚੱਲੀਏ। ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਰਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸੋ? 7ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ
ਕੀ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਗ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ?
8ਟਿਹਲੂਏ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਫੇਰ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆਵੇਖ,ਇੱਕ ਚੁਆਨੀ†
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੰੂ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡਾ ਰਾਹ
ਦੱਸੇ। 9 ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਸੀ ਿਕ ਆਓ ਅਸੀਂ
ਦਰਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਪਿਹਲਾਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ੀਆਖਦੇ ਸਨ। 10ਤਦਸ਼ਾਊਲ ਨੇਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂਏ ਨੰੂਆਿਖਆ,
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹ।ੈ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਆਏ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ।

11ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਿਟੱਲੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਿਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਈਕੁੜੀਆਂ ਿਮਲਪਈਆਂ
ਜੋ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਇੱਥੇ
ਦਰਸ਼ੀ ਹੈ? 12ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇਆਿਖਆ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹ,ੈ ਵੇਖ,ੋਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹ।ੈ ਛੇਤੀ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ

† 9:8 9:8 ਿਤੰਨ ਗਰ੍ਾਮ ਛੋਟਾ ਿਸੱਕਾ
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ਹੈ ਇਸਲਈਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਲੋਕ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ। 13ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਤੁਰੰਤ ਿਮਲ ਲਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਖਾਦਂੇ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਜੋ ਉਹ ਬਲੀ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਪਰਾਹੁਣੇ ਖਾਦਂੇ ਹਨ।
ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੜਹ੍ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਿਮਲੋਗੇ। 14 ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੰੂ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਮੂਏਲ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ।

15 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ
ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 16 ਜੋ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ
ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਾਗਂਾ, ਸੋ ਤੂੰ ਉਹ ਨੰੂ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕਰੀਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ
ਦੁਹਾਈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹ।ੈ 17 ਸੋ ਜਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਇਹੋ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। 18ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਊਲ
ਿਡਉੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੀ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੋ
ਜੋ ਦਰਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ? 19 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਦਰਸ਼ੀ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਵੱਲ ਚੜਹ੍, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਵਦਾ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੈਨੰੂ ਦੱਸਾਗਂਾ। 20 ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗਧੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਗਵਾਿਚਆਂ
ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਲੱਭ ਗਈਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਕਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹ?ੈ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ? 21 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਭਲਾ, ਮੈਂ
ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਗੋਤ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ
ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ? ਫੇਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਇਉਂ ਆਖਦੇ ਹ?ੋ

22 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਸ ਨੰੂ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਦਂਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਹੁਿਣਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ ਤੀਹ ਲੋਕ ਸਨ ਉੱਚੇ ਥਾਂ
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ਿਵੱਚ ਿਬਠਾਇਆ। 23 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲਾਗਂਰੀ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਟੁੱਕੜਾ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਰੱਖ ਛੱਡੀਂ, ਉਸ ਨੰੂ ਲੈ ਆ। 24ਲਾਗਂਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੜਾ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆ ਕੇ ਰੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ ਵੇਖ, ਇਹ ਜੋ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ
ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਿਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਨਉਂਦਾ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ
ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਸਮੂਏਲ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। 25ਜਦ ਉਹ ਉੱਚੇ ਥਾਂ

ਤੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ
ਸਮੂਏਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

26ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਿਦਨ ਚੜਹ੍ਨ ਲੱਗਾ
ਤਾਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਉੱਠ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਵਦਾ ਕਰਾ।ਂ ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਿਠਆ, ਉਹ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਬਾਹਰ
ਚੱਲੇ ਗਏ। 27 ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਸਰੇ ਵੱਲ ਉੱਤਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸਮੂਏਲ
ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ
ਹੋ ਤੁਰੇ, ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਿਗਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬਚਨ ਤੈਨੰੂ ਸੁਣਾਵਾ।ਂ

10
1 ਫੇਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਉਂਡੇਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ

ਨੰੂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ* ਬਣੇਂ? 2 ਅੱਜ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਵਦਾ
ਹੋਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਿਵੱਚ ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੀ ਕਬਰ ਸਲਸਹ ਕੋਲ ਤੈਨੰੂ ਦੋ
ਲੋਕ ਿਮਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੂੰ ਲੱਭਣ ਿਗਆਸੀ ਉਹ
ਗਧੀਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵੇਖ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਗਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਹੋ
ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੀ
ਕਰਾ?ਂ 3 ਿਫਰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤਾਬੋਰ ਦੇ ਬਲੂਤ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ
ਿਤੰਨ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂੇ ਹੋਣਗੇ ਤੈਨੰੂ ਿਮਲਣਗ।ੇ

* 10:1 10:1 ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ
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ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿਤੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਦੀ
ਮੇਸ਼ੇਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ
ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵੀਂ, 5ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਬਤ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਜੱਥੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ
ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਤੈਨੰੂ ਿਮਲੇਗੀ
ਜੋ ਉੱਥੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਬਾਬ, ਖੰਜਰੀ, ਬੰਸਰੀ
ਤੇ ਬੀਨ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਦੇ
ਹੋਣਗੇ। 6 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲੇਂਗਾ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ
7ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ, ਿਫਰ
ਿਜਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੰੂ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ; ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹ।ੈ 8 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਗਲਗਾਲ ਵੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਗਂਾ ਜੋ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਚੜਹ੍ਾਵਾ।ਂ ਤੂੰ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ
ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

9 ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲੋਂ ਮੁਿੜਆ ਤੇ ਿਪੱਠ ਫੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸੇ ਿਦਨ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋ ਗਈਆ।ਂ 10ਜਦਉਹਉਸ ਪਰਬਤ ਨੰੂਆਏ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ
ਦੀ ਟੋਲੀ ਿਮਲੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਿਪਆ 11ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ
ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲਿਦਆਂ
ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਆਖਣ ਲੱਗ,ੇ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ
ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹ?ੈ 12ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇਆਿਖਆ,
ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਕੌਣ ਹ?ੈ ਤਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਉਤ ਬਣ ਗਈ, “ਭਲਾ,
ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹ?ੈ” 13 ਜਦ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ
ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਨੰੂ ਿਗਆ।

14ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਟਿਹਲੂਏ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਿਕੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਨੇਆਿਖਆ,ਗਧੀਆਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ
ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਨਾ ਿਮਲੀਆਂ ਤਦ ਅਸੀਂ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲ ਗਏ। 15 ਫੇਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ
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ਚਾਚਾ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਨੰੂ ਦੱਸ, ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਆਿਖਆ? 16 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਗਧੀਆਂ ਲੱਭ
ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਨੰੂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹ
ਨਾ ਦੱਸੀ।

ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
17ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਮਸਪਾਹ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ

ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ। 18ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂਆਿਖਆਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਿਲਆਇਆਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਰਜਵਾਿੜਆਂ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਛੁਡਾ ਿਦੱਤਾ। 19 ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਹਾ,ਂ ਸਾਡੇ
ਲਈਇੱਕ ਰਾਜਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਤ ਿਪੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ।

20 ਜਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਗੋਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਚੀ ਿਨੱਕਲੀ 21 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੁਲਾਇਆ
ਤਾਂ ਮਤਰੀ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ
ਨਾਮ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਭਾਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਲੱਿਭਆ।
22 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਐਥੇ ਆਵੇਗਾ
ਿਕ ਨਹੀਂ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਲੁੱਕ ਿਰਹਾ ਹੈ।
23 ਤਦ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੱਕ
ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 24 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਉਹ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਰਾਜਾ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ!

25ਫੇਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖ
ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ ਿਕ
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ਹਰ ਕੋਈਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ। 26ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਿਗਬਆਹ ਨੰੂਆਪਣੇ ਘਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਭਾਿਰਆ
ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ। 27 ਪਰ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਮਨੱੁਖ ਸਾਨੰੂ ਿਕਵੇਂ
ਬਚਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਾ
ਿਲਆਏ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ।

11
ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਅਮੋਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ

1 ਤਦ ਅੰਮੋਨੀ ਨਾਹਾਸ਼ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਤਦ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਹਾਸ਼ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਗਂ।ੇ 2 ਅੰਮੋਨੀ ਨਾਹਾਸ਼
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਗਂਾ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾ!ਂ 3 ਤਦ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਸਾਨੰੂ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਦੂਤ ਭੇਜੀਏ, ਜੇ ਸਾਨੰੂ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਵਾਗਂ।ੇ 4 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਦੂਤ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਦ ਸਭ ਲੋਕ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ।ੇ

5ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਊਲ ਪੈਲੀ ਤੋਂ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹਨ? ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। 6 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਉਸੇ
ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਾ ੋਧ
ਭੜਿਕਆ 7ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਢ ਕੇ
ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਮਗਰ
ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਦੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਿਗਆਅਤੇ ਉਹਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇ। 8ਅਤੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਜ਼ਕ ਿਵੱਚ ਿਗਿਣਆ ਸੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਸਨ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ। 9 ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਜੋ
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ਆਏ ਸਨ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖੋ
ਜੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਮਲੇਗਾ। ਸੋ ਦੂਤਾਂ ਨੇ
ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਨਾਇਆ।
10ਤਦਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂਆਿਖਆ,ਕੱਲਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਨੱਕਲ
ਆਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ।ੋ 11ਅਤੇ ਸਵੇਰ
ਨੰੂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆ ਵਿੜਆ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਿਦਨ ਚੜਨ ਤੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਸੋ ਅਿਜਹੇ ਿਖੱਲਰ ਗਏ, ਜੋ ਦੋ ਲੋਕ
ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰਹ।ੇ

12 ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ
ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ? ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਆਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ! 13 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਕੋਈ ਮਾਿਰਆ ਨਾ
ਜਾਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ

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

12
ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

1 ਿਫਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਮੰਨ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਹ।ੈ 2ਹੁਣ ਵੇਖੋ,ਇਹਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹ;ੈਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਹੋ ਿਗਆਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ।
3 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਭਰ।ੋ ਮੈਂ ਿਕਸ ਦਾ ਬਲ਼ਦ ਿਲਆ ਜਾਂ ਿਕਸ ਦਾ ਗਧਾ ਿਲਆ?
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ਮੈਂ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕੁਧਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਿਕਸ ਉੱਤੇ ਅਨੇਰ ਮਾਿਰਆ? ਅਤੇ ਿਕਸ ਕੋਲੋਂ
ਮੈਂ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਕੇ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵਂਾਂ
ਦੱਸੋ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੋੜ ਿਦਆਗਂਾ। 4 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਕੁਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਨੇਰ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਿਲਆ ਹੈ। 5 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਗਵਾਹ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ। ਉਹ ਬੋਲੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹ।ੈ

6 ਫੇਰ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹਾ,ਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੰੂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਦਂਾ। 7 ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਭਿਲਆਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਾਗਂਾ। 8 ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਯਾਕੂਬ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚਆਇਆਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੰੂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ।
9 ਫੇਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਾਸੋਰ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਸਰਾ ਦੇ ਹੱਥ, ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ
ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ। 10 ਫੇਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਬਆਲੀਮ ਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਾਗਂ।ੇ 11 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਰੁੱਬਆਲ* ਅਤੇ ਬਦਾਨ † ਅਤੇ ਿਯਫ਼ਤਾਹ
ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਸਨ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਸ ਗਏ। 12 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿਖਆ
ਿਕ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਹਾਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਹਾ,ਂ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ,ੇ ਜਦ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ 13 ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ

* 12:11 12:11 ਿਗਦਾਊਨ † 12:11 12:11 ਬਦਾਨ
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ਰਾਜਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 14 ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ
ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗ,ੇ ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓਗ।ੇ 15 ਪਰ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 16 ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇਗਾ ਵੇਖੋ। 17 ਕੀ, ਅੱਜ ਕਣਕ
ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰਾਗਂਾ ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਨੰੂ ਗਰਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਘੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਾ
ਮੰਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 18ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੰੂ ਪੁਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਰਜਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੀਂਹ ਭੇਿਜਆ।
ਤਦ ਸਭ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ।

19 ਤਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮੰਿਗਆ! 20 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਡਰੋ
ਨਹੀਂ! ਇਹ ਸਭ ਬੁਿਰਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ
ਤੋਂ ਿਫਰ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਮੁਿੜਓ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰ।ੋ 21 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਹਟ,ੋ ਿਜਸ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਿਵਅਰਥ ਹ,ੈ 22 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਤਆਗ ਨਾ
ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹ।ੈ 23 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਾ।ਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ
ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਗਂਾ ਜੋ ਭਲਾ ਅਤੇ ਿਸੱਧਾ ਹ।ੈ 24 ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰ।ੋ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
25 ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਵੀ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
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ਰਾਜਾ ਦੋਵੇਂ ਿਮਟਾਏ ਜਾਓਗੇ!

13
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ

1 ਸ਼ਾਊਲ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

2 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਚੁਣ ਿਲਆ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਿਵੱਚ, ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਹ।ੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ।
3ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ
ਸਨ ਮਾਿਰਆ,ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਤੁਰੀ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਸੁਣਾਈ, ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਸੁਣ ਲੈਣ!
4 ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਸੁਣੀ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੀ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ।

5ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨਾਂ
ਕੋਲ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਥ ਅਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਆਵਨ ਦੇ ਪੂਰਬ
ਵੱਲ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 6 ਜਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਫ਼ਾਵਂਾ,ਂ ਝਾੜੀਆ,ਂ ਚੱਟਾਨਾ,ਂ ਗੜਹ੍ਾਂ
ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਲੁਕੇ। 7 ਕਈ ਇਬਰਾਨੀ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਗਾਦ ਅਤੇ
ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਰਹਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ।

8 ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ
ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਸਮੂਏਲ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਇਆਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। 9 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੋਮ ਦੀ
ਬਲੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀ ਭੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ
ਚੜਹ੍ਾਈ। 10ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਮੂਏਲ
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ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਣ
ਿਨੱਕਿਲਆ। 11 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਊਲ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ
ਜਦੋਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਠਿਹਰਾਏ
ਹੋਏ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
12 ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈਮੈਂ ਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਈ। 13 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ
ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਾ ਿਦੰਦਾ। 14 ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ
ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਗਆ
ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ।

15ਸਮੂਏਲਉੱਿਠਆਅਤੇ ਿਗਲਗਾਲ ਤੋਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਗਬਆਹ
ਨੰੂ ਿਗਆ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਗਿਣਆ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਸੌ ਸਨ। 16 ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਰਹੇ
ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। 17 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
ਦਲ ਤੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਿਤੰਨ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਿਨੱਕਲੇ। ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਸ਼ੂਆਲ ਦੇ ਦੇਸ ਨੰੂ
ਓਫਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਗਈ। 18 ਦੂਜੀ ਟੋਲੀ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹ ਆਈ ਅਤੇ
ਤੀਜੀ ਟੋਲੀ ਉਸ ਬੰਨੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਿਜਹੜਾ ਸਬੋਈਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜ
ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ।

19ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ
ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ
ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਛੇਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣ, 20ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਭੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਫਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹੀ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਕੁਹਾੜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਤੀ ਿਤੱਖੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। 21ਪਰ
ਦਾਤੀਆ,ਂ ਹੱਲ ਫਾਲੇ, ਿਤਸੂਲ ਅਤੇ ਕੁਹਾਿੜਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਾਂ ਨੰੂ ਿਤੱਿਖਆਂ
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ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਰੇਤੀਆਂ ਸਨ। 22 ਇਸ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ
ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ,
ਿਕਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ
ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। 23 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ
ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

14
ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀ ਿਜੱਤ

1 ਇੱਕ ਿਦਨ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜੁਆਨ ਨੰੂ ਜੋ ਉਹ
ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਆਓ, ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵੱਲ
ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਿਸਆ। 2 ਸ਼ਾਊਲ ਿਗਬਆਹ ਦੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਦੇ ਿਬਰਛ ਹੇਠ ਰੁਿਕਆ, ਜੋ ਿਮਗਰੋਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ
ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਸੌ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। 3ਅਹੀਯਾਹ ਅਹੀਟਬੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ
ਈਕਾਬੋਦ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਏਲੀ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੀਲੋਹ
ਿਵੱਚ ਏਫ਼ੋਦ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਹੋਈ
ਜੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ 4ਉਸ ਦੱਰੇ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੋਂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਿਤੱਖਾ ਪਰਬਤ
ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਤੱਖਾ ਪਰਬਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਸੇਸ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਨਹ ਸੀ। 5ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ
ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਬਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ।

6 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜੁਆਨ ਨੰੂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ
ਆਿਖਆ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਕੀ
ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਕੁਝ ਔਖਾ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇ। 7 ਉਹ ਦੇ
ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸੋ ਕਰੋ;
ਤੁਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾ।ਂ 8 ਤਦ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਬੋਿਲਆ, ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਾਗਂ।ੇ 9ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਇਹਆਖਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈਏ ਠਿਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹਾਗਂੇ ਅਤੇ
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ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਨਾ ਕਰਾਗਂ।ੇ 10 ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਐਉਂਆਖਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜਹ੍
ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜਹ੍ਾਗਂੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਬੋਲੇ, ਵੇਖ,ੋ ਇਬਰਾਨੀ ਉਨਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲੁਕੇ
ਸਨ। 12 ਤਦ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜਹ੍ ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਗਂ।ੇ ਸੋ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੜਹ੍
ਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 13ਅਤੇ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ
ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗਦੇ
ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਮਾਰੀ
ਜਾਦਂਾ ਸੀ। 14 ਸੋ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਮਾਰ ਜੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ
ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀਹ ਕੁ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਿਬਘਾ ਪੈਲੀ* ਿਵੱਚ ਹੋਈ।
15 ਤਦ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਬਣੀ ਿਛੜ ਪਈ ਅਤੇ
ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਕੰਬੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆਅਤੇ
ਇਹ ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਬਣੀ† ਸੀ।

ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ
16 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਸਨ

ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਭੀੜ ਘੱਟਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਜਾਦਂੇ
ਸਨ। 17 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਗਣਤੀ
ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਜਦ ਉਨਾਂ ਿਗਿਣਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ,
ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੱਭਾ। 18ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਅਹੀਯਾਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ। 19 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਰੌਲ਼ਾ ਿਪਆ
ਸੋ ਵੱਧਦਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਜਾਜਕ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਟਾ

* 14:14 14:14 ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੋ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜੋਤਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ † 14:15 14:15
ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਭਆਨਕ
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ਲੈ। 20 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਲੜਾਈ ਨੰੂ ਆਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਿਕਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ
ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈ ਗਈ। 21ਉਹ ਇਬਰਾਨੀ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ
ਸੋ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਸੰਗ
ਸਨ, ਰਲ ਗਏ। 22ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਲੱੁਕ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਭੱਜ ਗਏ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ।
23 ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ
ਬੈਤ-ਆਵਨ ਦੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
24 ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇਉਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ
ਚੱਖੇ, ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ
ਲਵਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਾ ਚੱਿਖਆ ਸੀ। 25 ਸਭ ਲੋਕ
ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਸੀ। 26 ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਹਦ ਚੌਂਦਾ ਿਪਆ ਸੀ ਪਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਹੱਥ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ
ਡਰ।ੇ 27ਪਰ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਦ
ਦੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਾਿੜਆਅਤੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ। 28 ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
29ਯੋਨਾਥਾਨ ਬੋਿਲਆ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ
ਸ਼ਿਹਦ ਚੱਿਖਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। 30 ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਲੱੁਟ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦਂੇ ਤਾਂ ਿਕਨਾਂ
ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਲਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ
ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ?
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31ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਿਮਕਮਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਯਾਲੋਨ ਤੱਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਸੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਪਏ ਸਨ। 32 ਲੋਕ ਲੱੁਟ ਦੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਆਣ
ਪਏ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਹੂ
ਸਮੇਤ ਖਾ ਗਏ। 33 ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਜੋ ਵੇਖ,ੋ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਖਾਦਂੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਰੇੜਹ੍ ਿਲਆਓ। 34 ਫੇਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਖੋ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੇ ਅਤੇ ਐਥੇ
ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਵੇ ਪਰ ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਖਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ।ੇ ਉਸ ਰਾਤ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਲ਼ਦ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਵੱਿਢਆ। 35ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ।ਇਹ
ਪਿਹਲੀ ਜਗਵੇਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ।

36ਫੇਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇਆਿਖਆ,ਆਓਰਾਤ ਨੰੂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੀਏ
ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱੁਟੀਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾ
ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰ।ੋ ਤਦ ਜਾਜਕ ਬੋਿਲਆ,
ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ। 37ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾ?ਂ ਕੀ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪੇਗਾ? ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਨੰੂ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।
38 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਅਤੇ
ਵੇਖਣ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕਵੇਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 39 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ 40 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈਏ।
ਤਦ ਲੋਕ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਕਰ।ੋ 41 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ
ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ। 42 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਰਚੀ ਪਾਓ। ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ
ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਚੀ ਿਨੱਕਲੀ।
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43 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੰੂ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਿਨਰੀ ਸੋਟੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ
ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਸ਼ਿਹਦ ਚੱਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹਾ।ਂ
44 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਰ ਹੇ ਯੋਨਾਥਾਨ, ਤੈਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 45 ਤਦ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਕੀ ਯੋਨਾਥਾਨ ਮਰ ਜਾਓ ਿਜਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ
ਅਿਜਹਾ ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਕਰ!ੇ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਸਹੁੰ, ਉਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਿਡੱਗੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਅੱਜ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ ਜੋ
ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਨਾ ਿਗਆ। 46 ਫੇਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਮੁੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੰੂ ਗਏ।

ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ
47ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ

ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਅਤੇ ਸੋਬਾਹ ਦੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਉਹ
ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ ਸੀ। 48 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਬੇਲਟਸ਼ੱਸਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਲੁਟੇਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ।

49ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਨ, ਯੋਨਾਥਾਨ, ਿਯਸ਼ਵੀ, ਮਲਕੀਸ਼ੂਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਬ ਅਤੇ
ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਕਲ। 50ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹੀਨਅਮ ਸੀ
ਜੋ ਅਹੀਮਅਸ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਨੇਰ ਸੀ ਜੋ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 51 ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਸ਼ ਸੀ
ਅਤੇ ਅਬਨੇਰ ਦਾ ਿਪਤਾ ਨੇਰ ਅਬੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

52 ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਢੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ
ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
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15
ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ

1ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ
ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕਰਾ,ਂਇਸਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇਂ ਸੋ
ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ। 2ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਉਂਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਨੰੂ
ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਾਲੇਕ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਿਮਸਰੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਵਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ।
3ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ ਨੰੂ ਮਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੂਲੋਂ ਨਾਸ
ਕਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾ ਸਗੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤੀ,ਗੋਦ ਦੇ ਬਾਲ ਅਤੇ
ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਭੇਡ ਅਤੇ ਊਠ, ਗਧੇ ਤੱਕ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਵੱਢ ਸੁੱਟ।

4 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਲਾਇਮ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੋ ਲੱਖ ਿਸਪਾਹੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਨ। 5 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕ ਨਗਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਬਠਾਇਆ। 6 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੇਨੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ,
ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਕੇਨੀ
ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਗਏ। 7ਤਦਸ਼ਾਊਲ ਨੇਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੰੂ ਹਵੀਲਾਹ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਰ ਤੱਕ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਹੈ ਮਾਿਰਆ। 8 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਅਗਾਗ ਨੰੂ ਿਜਉਂਦਾ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ
ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 9ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਾਗ ਨੰੂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ
ਬਲ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵੱਿਛਆਂ ਅਤੇ ਮੇਿਢਆਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ
ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਚਾ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ
ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਕੰਮੀਆਂ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ।

ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
10 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ, 11 ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ

ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮੁੜ
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ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਮੂਏਲ ਗੁੱਸੇ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। 12 ਜਦ
ਸਮੂਏਲ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਤੜਕੇ ਉੱਿਠਆ ਤਾਂ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ
ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਕਰਮਲ ਨੰੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ,ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਿਗਲਗਾਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ।
13 ਫੇਰ ਸਮੂਏਲ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 14 ਸਮੂਏਲ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦਾ ਅਿੜੰਗਣਾਂ ਕੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ
ਹਾ?ਂ 15ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਿਲਆਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆ-ਂਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੰੂ ਿਜਉਂਦੇ ਰੱਿਖਆ ਜੋ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਭਨਾਂ
ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ। 16ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂਆਿਖਆ,
ਠਿਹਰ ਜਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀਂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ
ਦੱਸਾਗਂਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਬੋਿਲਆ ਦੱਸੋ ਜੀ।

17 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤੁੱਛ ਸੀ
ਤਾਂ ਭਲਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ?
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤੈਨੰੂ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ।
18 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਪਾਪੀ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ। 19 ਫੇਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਿਕਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਲੱੁਟ ਦੇ
ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਿਕਉਂਆ ਿਡੱਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਕਉਂ ਬੁਰਾਈ
ਕੀਤੀ? 20 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਿਰਆ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਗਾਗ ਨੰੂ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੰੂ
ਮੂਲੋਂ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 21 ਪਰ ਲੋਕ ਲੱੁਟ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਅਰਥਾਤ
ਚੰਗੀਆ-ਂਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ
ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਲੈ
ਆਏ ਹਨ। 22 ਸਮੂਏਲ ਬੋਿਲਆ,
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ਭਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ
ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ?
ਵੇਖ,ਆਿਗਆ ਮੰਨਣਾ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਨਾਲੋਂ,
ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਬਣਨਾ ਮੇਂਿਢਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹ।ੈ
23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਢੀਠਤਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਿਜਹੀ ਹ।ੈ
ਸੋ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਰੱਿਦਆ ਹ,ੈ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੈਨੰੂ ਰੱਿਦਆ ਹ।ੈ

24 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਡਿਰਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ 25 ਸੋ ਹੁਣ ਦਯਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ 26 ਤਾਂ ਸਮੂਏਲ ਨੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਂਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਬਚਨ ਨੰੂ ਰੱਿਦਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਤੈਨੰੂ
ਰੱਿਦਆ ਹੈ। 27 ਜਦ ਸਮੂਏਲ ਿਵਦਾ ਹੋਣ ਨੰੂ ਮੁਿੜਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ
ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਟ ਿਗਆ। 28 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ
ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ
ਚੰਗਾ ਹ।ੈ 29ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ
ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਛਤਾਵੇ। 30 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ
ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ।ਂ
31 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਮਗਰ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।

32 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਗਾਗ ਨੰੂ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਅਗਾਗ ਿਨਸਿਚੰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਗਾਗ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਲੰਘ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। 33 ਪਰ ਸਮੂਏਲ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਤੀਵੀਆਂ ਨੰੂ ਔਂਤਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਉਸੇ
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ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਔਂਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਿਗਲਗਾਲ
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਾਗ ਨੰੂ ਟੋਟ-ੇਟੋਟੇ ਕੀਤਾ।

34ਸਮੂਏਲ ਰਾਮਾਹ ਨੰੂ ਿਗਆਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਿਗਬਆਹ ਵੱਲ
ਚੜਹ੍ ਿਗਆ, 35ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖਣ ਿਗਆ
ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੂਏਲ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੀਤਾ।

16
ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

1ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਦਾ
ਰਹੇਂਗਾ ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹ?ੈ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਸੰਗ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਭਰ ਅਤੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਯੱਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ
ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰੂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਹੈ।
2 ਸਮੂਏਲ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਜਾਵਂਾ?ਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਊਲ ਇਹ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ
ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇੱਕ ਵੱਛੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ
3 ਜਦ ਤੂੰ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਵੇਂ ਤਾਂ ਯੱਸੀ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦੱਸਾਗਂਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕਰ। 4 ਤਦ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਦੇ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਕੰਬ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 5 ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਆਇਆ
ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ
ਆਓਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯੱਸੀ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਸੱਿਦਆ। 6 ਜਦ ਉਹ ਆਏ ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਅਲੀਆਬ
ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸੋਿਚਆ, ਯਕੀਨਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ
ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 7 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਉਹ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੱਦ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ
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ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ
ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਦਲ ਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹ।ੈ 8 ਤਦ ਯੱਸੀ ਨੇ ਅਬੀਨਾਦਾਬ
ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਇਹ ਨੰੂ ਵੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ। 9 ਫੇਰ ਯੱਸੀ ਨੇ ਸ਼ੰਮਾਹ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ
ਬੋਿਲਆ, ਇਹ ਨੰੂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ। 10ਯੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾਂ
ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਯੱਸੀ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ। 11 ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਯੱਸੀ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਿਲਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਜੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਇੱਜੜ ਨੰੂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਯੱਸੀ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੰੂ ਸੱਦਾ
ਭੇਜ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਗਂ।ੇ 12ਇਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ,
ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉੱਠ
ਅਤੇ ਇਹ ਨੰੂ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹ।ੈ 13 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ
ਿਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੰੂ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਉੱਠ
ਕੇ ਰਾਮਾਹ ਨੰੂ ਿਵਦਾ ਹੋਇਆ।

ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ
14ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਗਆਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ

ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਉਹ ਨੰੂਘਬਰਾਉਣਲੱਗਾ। 15ਤਦਸ਼ਾਊਲਦੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 16ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਹਨ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇ ਿਕ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਮਨੱੁਖ ਲੱਭਣ ਿਜਹੜਾ ਬਰਬਤ
ਵਜਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 17 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਠੀਕ
ਹ,ੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵਧੀਆ ਬਰਬਤ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਉ। 18 ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਯੱਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਵਜਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕੁਸ਼ਲ
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ਹ,ੈ ਨਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹ,ੈ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਸਆਣਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹ।ੈ 19 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਯੱਸੀ ਨੰੂ
ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਜੋ ਇੱਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਭੇਜ ਦੇ। 20 ਤਦ ਯੱਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਧਾ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਮੇਸ਼ੇਕ ਮੈਅ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। 21 ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ। 22 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਯੱਸੀ ਨੰੂ ਆਖ ਭੇਿਜਆ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ
ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹਾ।ਂ 23 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਬਰਬਤ ਲੈ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਿਮਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ
ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਦਂਾ ਸੀ।

17
ਗੋਿਲਅਥ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ

1 ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸੋਕੋਹ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੋਕੋਹ ਅਤੇ ਅਜ਼ੇਕਾਹ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਫ਼ਸ-ਦੰਮੀਮ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 2 ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏਲਾਹ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ
ਲਈ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆ।ਂ 3 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਘਾਟੀ ਸੀ। 4 ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਗਾਥੀ ਗੋਿਲਅਥ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਮਨੁੱਖ ਿਨੱਕਿਲਆ। ਉਹ ਦਾ
ਕੱਦ ਛੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਗੱਠ ਉੱਚਾ ਸੀ। 5ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਿਪੱਤਲ
ਦਾ ਟੋਪ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੋ ਉਹ ਨੇ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਤੋਲ ਿਵੱਚ ਡੇਢ ਮਣ*
ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਸੀ। 6ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਕਵਚ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਿਢਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਬਰਛੀ ਸੀ। 7 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ

* 17:5 17:5 47 ਿਕਲੋਗਰ੍ਾਮ
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ਬਰਛੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਤੁਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਰਛੇ ਦਾ ਫਲ ਸਾਢੇ
ਸੱਤ ਸੇਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਢਾਲ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ
ਸੀ। 8 ਸੋ ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਵੱਲ ਉਹ
ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਿਕਉਂ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹ?ੈ ਕੀ, ਮੈਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। 9 ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ
ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਗਂੇ ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ
ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗ਼ੁਲਾਮ
ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰੋਗੇ। 10 ਫੇਰ ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਬੋਿਲਆ, ਅੱਜ
ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੰੂ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਠਿਹਰਾ
ਲਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰੀਏ। 11 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ
ਅਤੇ ਡਰ ਗਏ।

ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ
12 ਦਾਊਦ ਬੈਤਲਹਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਅਫਰਾਥੀ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਜਸ ਦੇ

ਅੱਠ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। 13ਯੱਸੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਲੜਨ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਪਿਹਲੌਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਆਬ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਤੀਜੇ
ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੰਮਾਹ ਸੀ। 14ਦਾਊਦ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ 15 ਪਰ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਇੱਜੜ ਨੰੂ ਬੈਤਲਹਮ ਿਵੱਚ ਚਰਾਉਣ ਿਗਆ ਸੀ।

16 ਸੋ ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।
ਚਾਲੀਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ, ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ।

17 ਫੇਰ ਯੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਪੰਜ ਸੇਰ† ਭੰੁਨੇ
ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਛਾਉਣੀ ਵੱਲ
ਜਾ। 18ਅਤੇ ਇਹ ਦਸ ਿਟੱਕੀਆਂ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੈ
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ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਲੈ
ਆ। 19ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਏਲਾਹ ਦੀ ਘਾਟੀ ਚ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਨ।

20 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਨੰੂ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਯੱਸੀ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂਆਿਖਆਸੀ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਦਲ
ਲੜਨ ਲਈ ਿਨੱਕਲਦਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਲਕਾਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ
ਮੋਰਚੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ। 21ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸਨ। 22 ਸੋ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਆਪ ਦਲ ਵੱਲ ਦੌੜ ਿਗਆਅਤੇ ਆ ਕੇਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੁੱਛੀ।
23 ਉਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਗਾਥੀ
ਗੋਿਲਅਥ ਨਾਮ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਕਤਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਣੀਆ।ਂ

24ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜੇ ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ 25 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹ।ੈ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ
ਕਰਨ ਲਈਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰੇਗਾ
ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਹ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਧਨ ਨਾਲ ਧਨਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। 26 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ
ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੰੂ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਤੋਂ ਹਟਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਕੀ ਿਮਲੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਅਸੁੰਨਤੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਹੈ ਕੌਣ
ਜੋ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰੇ? 27 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰੇ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇਹ ਿਮਲੇਗਾ।

28ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਲੀਆਬ ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੋ
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲੀਆਬਦਾ ੋਧ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ
ਥੋੜੀਆਂ ਿਜਹੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੰੂ ਤੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਘਮੰਡ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਵੇਖਣ ਨੰੂ ਹੀ



1 ਸਮੂਏਲ 17:29 xliv 1 ਸਮੂਏਲ 17:40

ਆਇਆ ਹੈਂ 29ਦਾਊਦ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ ਕੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ?। 30ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹੋ ਗੱਲਾਂ
ਫੇਰ ਕੀਤੀਆ।ਂ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ।

31ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। 32 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕਰਕੇ
ਿਕਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨਾਲ
ਲੜੇਗਾ। 33 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ
ਹੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਧਾ ਹ।ੈ 34 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਉੱਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ
ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਰੱਛ ਆਇਆਅਤੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਿਗਆ।
35 ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਨੰੂ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਨ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 36 ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ
ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਿਰੱਛ ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਅਸੁੰਨਤੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹ!ੈ 37 ਫੇਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਿਜਸ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਸ਼ੇਰ
ਦੇ ਪੰਜੇ ਅਤੇ ਿਰੱਛ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਫੇਰ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵ।ੇ 38 ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਪਿਹਨਾਏ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਧਿਰਆ ਅਤੇ ਸੰਜੋ ਵੀ ਉਹ ਨੰੂ
ਪਿਹਨਾਈ 39ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੰਜੋ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ
ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਪਿਹਿਨਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਿਰਆ ਜਾਦਂਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਖਆ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ
ਿਦੱਤੇ। 40ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਸੋਤੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਚੀਕਣੇ ਪੱਥਰ ਚੁਣ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਜੜੀ ਦੇ ਝਲੇੋ ਿਵੱਚ
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ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਗੁਥਲੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਗੁਲੇਲ
ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।

ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੋਿਲਅਥ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ
41 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ

ਦੀ ਢਾਲ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। 42ਜਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ
ਸੀ। ਉਹ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਸੀ। 43 ਸੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਕੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲਆਇਆ
ਹੈਂ? ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ
ਲੱਗਾ। 44 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਮਾਸ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਖੁਆਵਾ!ਂ 45ਪਰ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਛਾ ਅਤੇ ਢਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦਲਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ ਲਲਕਾਿਰਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾ!ਂ 46ਅਤੇ
ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤੈਨੰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਸਰ ਤੈਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ
ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਵਾਗਂਾ ਜੋ ਸਾਰਾ
ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ।ੈ 47ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਲ
ਨੰੂ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਛੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇਵੇਗਾ!

48ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆਜਦਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉੱਿਠਆਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਊਦ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੰੂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲ ਦੀ ਵੱਲ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੰੂ ਭੱਿਜਆ। 49ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇਆਪਣੀ ਗੁਥਲੀ ਿਵੱਚ
ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਗੁਲੇਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਿਵੱਚ ਖੁੱਭ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ!

50 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਲੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੰੂ ਿਜੱਤ
ਿਲਆਅਤੇ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆਅਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ
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ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 51ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਭੱਜ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਿਮਆਨ ਿਖੱਚ ਲਈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਉਸੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਜਦ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਰਮਾ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ।
52 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਕਰੋਨ
ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੱਕ ਲਲਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਸ਼ਅਰਿਯਮ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਗਥ‡ ਅਤੇ
ਅਕਰੋਨ ਤੱਕ ਿਡੱਗਦੇ ਗਏ। 53 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ
ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ ਨੰੂ ਲੱੁਟ ਿਲਆ। 54ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਦਾ ਿਸਰ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ।

ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਣਾ
55 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਿਂਦਆਂ

ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਬੀਨੇਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਅਬਨੇਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ
ਿਕਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਅਬਨੇਰ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 56 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਿਕਸ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹ।ੈ 57 ਸੋ ਜਦ ਦਾਊਦ ਉਸ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਨੰੂ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁਿੜਆ ਤਾਂ ਅਬਨੇਰ
ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦਾ ਿਸਰ
ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ। 58 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਿਕਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੈਂ? ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਯੱਸੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹਾ।ਂ

18
1ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਯੋਨਾਥਾਨ

ਦਾ ਜੀਅ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਮਲ ਿਗਆ ਿਕ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਪਣਾ ਵਾਗਂੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। 2ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਰੱਿਖਆਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਮੁੜਨ ਿਦੱਤਾ। 3ਯੋਨਾਥਾਨ
ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ

‡ 17:52 17:52 ਵਾਦੀ
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ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਿਪਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 4ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਲਾਹ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ, ਧਣੁੱਖ ਪਟਕੇ ਨਾਲ,ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ।
5 ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਉਹ ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਿਜਹਾ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਯੋਿਧਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੰਿਨਆ
ਪਰਮੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ੋਿਧਤ ਹੋਣਾ
6ਉਹਇਸਤਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਡੱਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਚਕਾਰੇ

ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੰੂ ਿਨੱਕਲੀਆ।ਂ 7ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ੋਵਾਰੀ ਗਾ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ,
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੰੂ!

8 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ੋਧ ਆਇਆਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਠਿਹਰਾਏ! ਬਸ, ਹੁਣ ਰਾਜ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਨੰੂ ਕੀ ਿਮਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹ?ੈ
9ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗਾ।

10ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ
ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਤਦ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ। ਉਸ
ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਲਾ ਸੀ। 11 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਭਾਲਾ ਸੁੱਟ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਿਵੰਨ ਿਦਆਗਂਾ ਪਰ ਦਾਊਦ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਚ ਿਨੱਕਿਲਆ।

12ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਿਗਆ। 13ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ
ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਦਂਾ ਸੀ। 14 ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 15 ਸੋ ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਜੋ
ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ। 16ਪਰ
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ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਦਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
17 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਮੇਰਬ ਹ।ੈ ਮੈਂ

ਉਹਦਾ ਿਵਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। ਤੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣ
ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ,
ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ
ਚੱਲੇ। 18ਪਰਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੌਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਟੱਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਵਾਈ
ਬਣਾ?ਂ 19 ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ
ਧੀ ਮੇਰਬ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਿਵਆਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੋਲਾਥੀ ਅਦਰੀਏਲ ਨਾਲ
ਿਵਆਹੀ ਗਈ।

20ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। 21 ਤਦ
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਉਸਨਾਲ ਿਵਆਹਵਾਗਂਾ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਲਈਫਾਹੀ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਵੇ ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਭਈਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ। 22ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਿਜਹੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਆਖੋ, ਵੇਖ, ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਤੈਨੰੂ ਿਪਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ। 23ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲਾਂ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਕਿਹ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਬੋਿਲਆ, ਭਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਿਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੁੱਛ ਮਨੁੱਖ ਹਾ?ਂ 24ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਦਾਊਦ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। 25 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੰੂ
ਆਖੋ ਿਕ ਰਾਜਾ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸਗੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਸੌ ਖਲੜੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ
ਸ਼ਾਊਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ।
26 ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਖੀਆ,ਂ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੰੂ
ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾ,ਂ ਕੁਝ ਿਦਨ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ।
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27 ਤਦ ਦਾਊਦ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਲੜੀਆਂ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜੇ
ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਉਹ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੀ।
28ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।* 29 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ
ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਵੈਰੀ ਬਣ
ਿਗਆ।

30 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ
ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ
ਹੋਈ ਸੋ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਪਾ ਿਗਆ।

19
ਸ਼ਾਊਲ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

1ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦਓ, ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾਊਦ
ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2 ਸੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ
ਿਪਤਾ ਤੈਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚਆਪ ਨੰੂ ਲੁਕਾ ਲੈ। 3ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ ਗੱਲ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੰੂ
ਦੱਸਾਗਂਾ। 4ਸੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਸ ਨੇ
ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ। 5 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਿਢਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਫਤਹ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ
ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਿਕਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ

* 18:28 18:28 ਕੁਝ ਿਲਖਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ
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ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ 6ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸਹੁੰ, ਉਹ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਗਂੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ।

8 ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ
ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਨੱਸ ਗਏ। 9ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ-ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। 10ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਚਾਿਹਆ ਭਈ ਦਾਊਦ
ਨੰੂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਿਵੰਨ ਦੇਵੇ ਪਰ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਭਾਲਾ
ਕੰਧ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਖੁੱਿਭਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾਊਦ ਉਸ ਰਾਤ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚ ਿਗਆ।

11 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਕਲ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਦੇ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਵੇਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਂਗਾ। 12 ਮੀਕਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹ
ਭੱਜ ਕੇ ਬਚ ਿਗਆ। 13ਤਦ ਮੀਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਬੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੇ ਚੰਮ ਦਾ ਿਸਰਹਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਵਾਲੇ
ਪਾਸੇ ਧਿਰਆ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਤਾਣ ਿਦੱਤਾ। 14 ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਫੜਨ ਨੰੂ ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਿਬਮਾਰ ਹੈ। 15ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਫੇਰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੰੂ ਮੰਜੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਿਲਆਓ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾ।ਂ 16 ਜਦ ਦੂਤ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ, ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਲੰਮਾ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਦਾ ਿਸਰਹਾਣਾ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 17 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਮੀਕਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨੰੂ ਤੋਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਿਗਆ? ਸੋ ਮੀਕਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੰੂ ਜਾਣ ਦ।ੇ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਕਉਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾ?ਂ

18 ਦਾਊਦ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਸਮੂਏਲ ਕੋਲ ਆਇਆ
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ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਸਭ ਉਹ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ। ਤਦ
ਉਹ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਨਾਯੋਥ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗ।ੇ 19 ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ
ਹੋਈ ਜੋ ਦਾਊਦ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਨਾਯੋਥ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ 20 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਫੜਨ ਲਈ ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ
ਕੇ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗੰਮ ਬੋਲਣ ਲੱਗ।ੇ 21ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋਰ ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
22 ਤਦ ਉਹ ਆਪ ਰਾਮਾਹ ਨੰੂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਜੋ ਸੇਕੂ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਸਮੂਏਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਇੱਕ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਨਾਯੋਥ ਿਵੱਚ ਹਨ। 23ਤਦ ਉਹ ਰਾਮਾਹ
ਦੇ ਨਾਯੋਥ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਮਾਹ ਤੋਂ ਨਾਯੋਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ-ਚੱਲਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
ਕਰਦਾ ਿਗਆ 24ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਨੰਗਾ ਿਪਆ ਿਰਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਉਤ ਚੱਲ ਪਈ “ਕੀ, ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ
ਨਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹ?ੈ”

20
ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

1 ਤਦ ਦਾਊਦ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਨਾਯੋਥ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਹ?ੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ 2ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਕਰੇ! ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਵੇਖ,
ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਲੁਕਾਵੇਗਾ? ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਤਦ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਆਿਖਆ, ਜੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੇ
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ਿਕ ਉਹ ਦੁੱਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ
ਮੌਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹ।ੈ 4 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਗਂਾ। 5 ਦਾਊਦ ਨੇ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਲੁਿਕਆ ਰਹਾ।ਂ 6 ਜੇ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਮੈਨੰੂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਆਖੀਂ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਬੈਤਲਹਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਈ ਿਮੰਨਤ ਕਰ ਕੇ ਛੱੁਟੀ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ
ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ ਬਲੀ ਭੇਂਟ ਹ।ੈ 7ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੇ, “ਠੀਕ ਹ”ੈ
ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹ,ੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ੋਧ ਆਵੇ,
ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹ।ੈ 8 ਫੇਰ
ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਇਆ ਹ।ੈ ਤਦ ਵੀ ਜੇ ਕਦੀ
ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਿਕਉਂ ਮਰਨ ਦੇਵੇਂ? 9 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਬੋਿਲਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਟਲ
ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੇਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹ,ੈ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਰਦਾ? 10ਫੇਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਮੈਨੰੂ ਕੌਣ ਖ਼ਬਰ ਦੇਵੇ? ਕੀ ਜਾਣੀਏ, ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੈਨੰੂ ਅੱਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
11 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ ਸੋ ਉਹ
ਦੋਵੇਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਗਏ।

12 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਿਨਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖ,
ਜੇ ਉਹ ਦੀ ਨੀਤ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਲੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਘੱਲਾਂ
ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸਾ।ਂ 13 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਹਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ
ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ
ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦੱਸਾਗਂਾ ਅਤੇ ਿਵਦਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਿਰਆ
ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ 14 ਅਤੇ ਤੂੰ
ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰ,ੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ
ਜਾਵਂਾ।ਂ 15 ਸਗੋਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਨਾਸ
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ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ
ਨਾ ਹਟਾਵੀਂ। 16 ਸੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਦਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਭਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇ।
17ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ
ਉਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਰ੍ੀਤ
ਰੱਖਦਾ ਸੀ।

18 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਜਗਹ੍ਾ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗੀ।
19 ਤੂੰ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੀਂ, ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਉਸ ਿਦਨ ਲੁਿਕਆ ਸੀ,
ਅੱਜਲ ਦੀ ਗੁਫਾ ਿਵੱਚ ਰਹੀ। 20 ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਿਤੰਨ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਗਂਾ
ਿਜਵੇਂ ਿਕਸੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਚਲਾਈਦਾ ਹ।ੈ 21ਅਤੇ ਵੇਖ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੰੂ
ਭੇਜਾਗਂਾ ਜੋ ਤੀਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੰੂ ਆਖਾ,ਂ ਵੇਖ, ਤੀਰ
ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਨ ਲੱਭ ਕੇ ਿਲਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਨੱਕਲ ਆਵੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਔਖ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 22 ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੰੂ
ਇਹ ਆਖਾ,ਂ ਵੇਖ, ਤੀਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਨੱਕਲ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 23ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇਖ,
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਦਾ ਹੋਵੇ।

24 ਸੋ ਦਾਊਦ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੁਿਕਆ ਅਤੇ ਜਦ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ
ਰਾਜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠਾ, 25 ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ
ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜੋ ਕੰਧ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਉੱਿਠਆ* ਅਤੇ ਅਬਨੇਰ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਖਾਲੀ ਸੀ।

26ਉਸ ਿਦਨ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਵਚਾਿਰਆ
ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹ,ੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਪਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਦਨ ਸੀ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਥਾਂ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਰਹੀ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕੱਲ ਖਾਣ
ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ? 28 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਮੰਨਤ ਕਰ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮੈਥੋਂ ਲਈ ਹ।ੈ 29ਅਤੇ

* 20:25 20:25 ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ
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ਉਸ ਨੇਆਿਖਆ, ਮੈਨੰੂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ
ਬਲੀ ਭੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਉੱਥੇ ਹਾਿਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈਆਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਹੁਣ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਿਕਰਪਾ ਜੋਗ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਛੱੁਟੀ ਿਦਉ ਿਕ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਾ ਿਮਲਾ।ਂਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ।

30 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਉੱਤੇ ੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਧਰ੍ੋਹੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ! ਭਲਾ, ਮੈਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਲੱਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਦੀ ਲੱਜ ਲਈ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਚੁਣ ਿਲਆ
ਹ?ੈ 31 ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾ
ਤੂੰ ਸਿਥਰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ। ਹੁਣੇ ਮਨੱੁਖ ਘੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। 32 ਤਦ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਿਕਉਂ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਹ?ੈ 33ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭਾਲਾ ਚਲਾਇਆ। ਤਦ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ
ਿਲਆ ਹ।ੈ 34ਸੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਵੱਡੇ ੋਧ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਿਗਆਅਤੇ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਧਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ
ਸੀ।

35 ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 36 ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ ਿਕ ਇਹ ਤੀਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ
ਲੱਭ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਤੀਰ ਮਾਿਰਆ
ਜੋ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਿਡੱਗਾ। 37 ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਤੀਰ ਕੋਲ ਜੋ
ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਤਾਂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ
ਿਕਹਾ, ਕੀ, ਤੀਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ? 38 ਨਾਲੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਛੇਤੀ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਹੋ ਿਢੱਲ ਨਾ ਲਾ! ਸੋ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੀਰਾਂ
ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। 39 ਪਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ
ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਿਝਆ, ਿਸਰਫ਼ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ। 40ਫੇਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੰੂ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜਾ
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ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ। 41ਜਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ
ਰੋਏ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਵੱਧ ਰੋਇਆ। 42ਯੋਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਉਸ
ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਰਹੇ,
ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਿਵਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ
ਿਗਆ।
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ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਦਂਾ ਹੈ
1ਦਾਊਦ ਨਬ ਿਵੱਚ ਅਹੀਮਲਕ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲਆਇਆਅਤੇ ਅਹੀਮਲਕ

ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਡਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਿਕਉਂ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ 2 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਹੀਮਲਕ ਜਾਜਕ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਹ,ੈਇਹ ਕੰਮ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਉੱਤੇ
ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਫ਼ਲਾਨੇ-ਫ਼ਲਾਨੇ ਥਾਂ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ
ਹ।ੈ 3ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹ?ੈ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦ।ੇ 4 ਜਾਜਕ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਆਮ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ-
ਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਿਖਆ ਹੋਵ।ੇ 5 ਤਦ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਜਾਜਕ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਨਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਦ
ਦੇ ਅਸੀਂ ਿਨੱਕਲੇ ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਭਾਡੇਂ
ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ,ਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਡੇਂ ਅੱਜ ਿਕੰਨੇ ਵੱਧ
ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੇ। 6ਸੋ ਜਾਜਕ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਰੋਟੀ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ
ਦੀ ਰੋਟੀ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਬਦਲਣੇ ਦੇ
ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
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7 ਉਸ ਿਦਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਰੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦੋਮੀ ਦੋਏਗ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ
ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ।

8 ਫੇਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਹੀਮਲਕ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਐਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਰਛੀ ਜਾਂ
ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਿਲਆਇਆ। 9 ਸੋ ਜਾਜਕ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਗੋਿਲਅਥ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ ਏਲਾਹ ਦੀ ਘਾਟੀ
ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਵੇਖ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਹ।ੈ ਜੇ ਤੈਨੰੂ ਉਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਬੋਿਲਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ
ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੋ ਮੈਨੰੂ ਦ।ੇ

10 ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਿਦਨ ਭੱਜ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਗਥ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਕੀਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ। 11ਆਕੀਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਕੀ, ਇਹ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹ?ੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਗਾਉਂਦੀਆਂ
ਸਨ,
ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ,
ਪਰ ਦਾਊਦ ਲੱਖਾਂ ਨੰੂ?

12ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਗਥ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਆਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਰਆ। 13 ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਚਾਲ ਚਲੀ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆਅਤੇ ਿਡਉੜਹ੍ੀ
ਦੇ ਬੂਿਹਆਂ ਉੱਤੇ ਿਵਅਰਥ ਲਕੀਰਾਂ ਿਖੱਚਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਰਾਂ ਦਾੜਹ੍ੀ
ਉੱਤੇ ਵਗਾਉਣ ਲੱਗਾ। 14 ਤਦਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਲਓ,
ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਿਜਹਾ ਹ!ੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਨੰੂ
ਿਲਆਏ ਹੋ? 15ਭਲਾ, ਮੈਨੰੂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਿਖਲਾਰਨ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਹ?ੋ ਕੀ, ਅਿਜਹਾ ਮਨੱੁਖ ਮੇਰੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਜਾਵੇ?

22
ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਹੱਿਤਆ
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1 ਦਾਊਦ ਉੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਅਦੁੱਲਾਮ ਦੀ ਗੁਫਾ ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆ
ਗਏ। 2 ਸਭ ਦੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੌ ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ।

3 ਉੱਥੋਂ ਦਾਊਦ ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਮਸਪੇਹ ਨੰੂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਆਿਗਆ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ
ਕੇ ਰਿਹਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। 4 ਸੋ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਗੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹ।ੇ 5 ਤਦ
ਗਾਦ ਨਬੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਗੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲੁਿਕਆ ਰਿਹ। ਚੱਲ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਵੱਲ ਿਨੱਕਲ ਜਾ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਹਾਰਥ ਦੇ ਜੰਗਲ
ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ।

6 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਝਾਊ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਭਾਲਾ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। 7 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਉਸ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਆਿਖਆ, ਸੁਣੋ ਹੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਓ! ਕੀ, ਯੱਸੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਪੈਲੀ ਅਤੇ ਦਾਖਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਦੇਵੇਗਾ? 8ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੇ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਛਿਹ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੰੂ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ
ਨੰੂ ਚੁੱਿਕਆ ਹ?ੈ 9 ਤਦ ਦੋਏਗ ਅਦੋਮੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਨਬ ਿਵੱਚ ਅਹੀਟਬੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਹੀਮਲਕ ਜਾਜਕ ਕੋਲਆਉਂਦਾ ਵੇਿਖਆ। 10ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਰਾਹ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਗੋਿਲਅਥ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ।
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11 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਹੀਟਬੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਲਕ ਜਾਜਕ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਨਬ ਿਵੱਚ ਸਨ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਏ। 12 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਅਹੀਟਬੂ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸੁਣ! ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾ।ਂ 13 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ?
ਤੂੰ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਭਈ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹ।ੈ 14 ਤਦ
ਅਹੀਮਲਕ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ
ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹ?ੈ 15 ਕੀ, ਮੈਂ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਿਗਣੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 16 ਤਦ
ਰਾਜਾ ਬੋਿਲਆ, ਅਹੀਮਲਕ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ! 17 ਫੇਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ੇ
ਸਨ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਸੀ ਭਈ
ਇਹ ਭੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਿਕਆ। 18 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੋਏਗ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ! ਸੋ ਅਦੋਮੀ ਦੋਏਗ ਨੇ ਮੁੜ
ਕੇ ਜਾਜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਪਚਾਸੀ ਜਿਣਆਂ ਨੰੂ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਕਤਾਨ ਦੇ ਏਫ਼ੋਦ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। 19 ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁਰਖ,ਇਸਤਰੀਆ,ਂ
ਬਾਲਕਾ,ਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦਾ,ਂ ਗਿਧਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੰੂ ਤਲਵਾਰ
ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ।

20ਅਤੇ ਅਹੀਟਬੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਿਜਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਯਾਥਾਰ ਸੀ ਬਚ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਵੱਲ ਭੱਜ ਿਗਆ।
21ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ
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ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 22 ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਿਦਨ
ਜਾਣ ਿਗਆ ਸੀ ਜਦ ਅਦੋਮੀ ਦੋਏਗ ਉੱਥੇ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ
ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ 23 ਸੋ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਸੋ
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਵੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੇਂਗਾ।

23
ਦਾਊਦ ਦੁਆਰਾ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ

1 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਕਈਲਾਹ
ਨਗਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੰੂ ਲੱੁਟਦੇ ਹਨ। 2 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਵਂਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰਾ?ਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਅਤੇ ਕਈਲਾਹ
ਨਗਰ ਨੰੂ ਬਚਾ 3 ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਐਥੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ ਫੇਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਈਲਾਹ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਧ ਡਰ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? 4 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਪੁੱਿਛਆ,
ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉੱਠ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਵੱਲ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 5ਸੋ ਦਾਊਦਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ
ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਸੋ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਕਈਲਾਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ।

6ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਅਹੀਮਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਯਾਥਾਰ
ਭੱਜ ਕੇ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਚੋਗਾ ਸੀ।

7 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ ਦਾਊਦ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ
ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਬੋਿਲਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਅਿਜਹੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ
ਹੈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋ ਕੇ ਫਸ ਿਗਆ ਹ।ੈ 8 ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ
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ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੰੂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣ। 9 ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ
ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਮੇਰੇ ਨਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਬਯਾਥਾਰ
ਜਾਜਕ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਏਫ਼ੋਦ ਐਥੇ ਲੈ ਆ। 10ਦਾਊਦ ਨੇਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਹੀ
ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ 11 ਕੀ, ਕਈਲਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਸ਼ਾਊਲ ਆਵੇਗਾ? ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੰੂ ਦੱਸ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹਾ,ਂ “ਉਹ
ਆਵੇਗਾ।” 12 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ, ਕਈਲਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੰੂ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ
ਦੇ ਦੇਣਗ।ੇ 13 ਤਦ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਸੌ ਮਨੱੁਖ ਸਨ
ਉੱਿਠਆਅਤੇ ਕਈਲਾਹ ਨਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਰਾਹ ਲੱਭਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲੀ ਜੋ ਦਾਊਦ ਕਈਲਾਹ
ਨਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਿਗਆ।

ਦਾਊਦ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
14 ਦਾਊਦ ਜੰਗਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੱਿਕਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ

ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ ਦੇ ਜ਼ੀਫ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਟਿਕਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਿਦਨ-ਿਦਨ
ਉਹਦੀ ਭਾਲਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਦੱਤਾ।
15 ਜਦ ਦਾਊਦ ਜਾਣ ਿਗਆ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਜ਼ੀਫ ਦੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਣ ਹੋਰੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ। 16ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਉੱਿਠਆਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰੇਸ਼ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ। 17 ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੋਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹ।ੈ 18 ਸੋ ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਹੋਰੇਸ਼ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਠਿਹਿਰਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਚਲਾ ਿਗਆ।
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19 ਤਦ ਜ਼ੀਫੀ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਭਲਾ,
ਦਾਊਦ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਰੇਸ਼ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੱਿਕਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਹਕੀਲਾਹ ਦੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਸ਼ੀਮੋਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹ,ੈ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ
ਹ?ੈ 20 ਸੋ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਫੜਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹ।ੈ 21 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਬੋਿਲਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ 22 ਹੁਣ
ਤੁਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵੱਡੀ
ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹ।ੈ 23 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਨੰੂ ਭਾਲੋ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲੁਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ
ਆਓ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਂਾਗਂਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਵਾਗਂਾ। 24 ਸੋ
ਉਹ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਫ ਨੰੂ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਆਪਿਣਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਓਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਯਸ਼ੀਮੋਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ
ਿਵੱਚ ਸੀ। 25 ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਨੰੂ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਲਿਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਾਓਨ
ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਠਿਹਿਰਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਵੀ ਮਾਓਨ ਦੀ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। 26 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ
ਵੱਲ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲਣ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ
ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਘੇਰ ਿਲਆ ਸੀ। 27 ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਆ
ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 28ਸੋ ਸ਼ਾਊਲਦਾਊਦਦੇ ਮਗਰਲੱਗਣੋਂ ਹਿਟਆਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ “ਿਰਹਾਈ ਦੀ ਚੱਟਾਨ”
ਰੱਿਖਆ। 29ਦਾਊਦ ਉੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਏਨ-ਗਦੀ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਹਣ
ਲੱਗ ਿਪਆ।

24
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ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ
1 ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੜ

ਿਪਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਵੇਖੋ, ਦਾਊਦ ਏਨ-ਗਦੀ ਦੀ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਹੈ। 2ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਚੁਣਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕੱਢ
ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਟੇਕਰੇ ਵੱਲ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਭਾਲਣ
ਤੁਿਰਆ। 3ਜਦ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਿੜਆਂ ਨੰੂ ਅੱਪੜ ਿਪਆ ਜੋ ਪਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਾ ਸੀ ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਿਫਰਨ ਲਈ ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਵੜ ਿਗਆਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦਆਪਿਣਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸੇ ਗੁਫ਼ਾ ਦੀਆਂ
ਨੁੱਕਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਦਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨੰੂ ਭਈ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਭਾਵੇ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਚੱਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੱਟ
ਿਲਆ। 5ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਿਗਆ
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਚੱਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜੋ ਕੱਿਟਆ ਸੀ। 6ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚਲਾਵਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
7 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰੋਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਠ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਿਰਆ।

8ਇਹਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਦਾਊਦ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ! ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਿਪਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਿਡੱਠਾ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ। 9ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਕਉਂ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਭਈ ਵੇਖੋ, ਦਾਊਦ ਤੁਹਾਡੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? 10 ਵੇਖ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਿਖਆ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਤੈਨੰੂ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਵੀ, ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਰ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ
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ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ
ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚਲਾਵਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਹ।ੈ 11ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਵੇਖ,ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਚੱਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੱਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੱਟ ਿਲਆ ਪਰ ਤੈਨੰੂ ਨਾ ਮਾਿਰਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ
ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੇਖ ਜੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ
ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈਂ। 12 ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੈਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। 13 ਿਜਵੇਂ ਪੁਰਾਿਣਆਂ
ਦੀ ਅਖਾਉਤ ਿਵੱਚ ਹੈ ਭਈ ਬੁਿਰਆਂ ਤੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। 14ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਕਸ ਦੇ ਮਗਰ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈਆਇਆ ਹੈਂ? ਭਲਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਦਾ
ਜਾਂ ਇੱਕ ਿਪੱਸੂ ਦਾ! 15 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਿਨਆਈਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਿਨਤਾਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਝਗੜੇ ਨੰੂ ਨਬੇੜੇ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇ।

16ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਆਖ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ,ਇਹਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਹ?ੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਇਆ 17 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਧਰਮੀ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ ਜਦ ਿਕ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ
ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਨਾ ਮਾਿਰਆ। 19 ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੰੂ ਟੱਕਰ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹ?ੈ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਭਿਲਆਈ
ਦੇ ਥਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿਲਆਈ ਕਰ।ੇ 20 ਵੇਖ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣੇਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। 21 ਸੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ
ਇਉਂਆਖ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਟੱਬਰ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਨਾ ਿਮਟਾਵਾਗਂਾ। 22 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ
ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਘਰ ਨੰੂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆਪਰ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ
ਗੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ।
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25
ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਮੌਤ

1ਸਮੂਏਲ ਮਰ ਿਗਆਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਿਠਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ
ਦਾ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਉਹ ਨੰੂ ਦੱਿਬਆਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਾਨ* ਦੀ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ।

ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਅਬੀਗੈਲ
2 ਉੱਥੇ ਮਾਓਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਸੀ ਿਜਹ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਮਲ ਿਵੱਚ

ਸੀ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਮਨੱੁਖ ਸੀ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ
ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ
ਕਤਰ ਿਰਹਾ ਸੀ। 3ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਬਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਅਬੀਗੈਲ ਸੀ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਵੱਡੀ ਿਸਆਣੀ ਅਤੇ ਰੂਪਵੰਤੀ ਸੀ ਪਰ
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਿਵਗਾੜ ਅਤੇ ਖੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ। 4 ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਨਾਬਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ
ਦੀ ਉੱਨ ਕਤਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 5 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦਸ ਜੁਆਨ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲ ਕੋਲ ਕਰਮਲ ਨੰੂ ਤੁਰ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛੋ। 6 ਅਤੇ ਉਸ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ
ਇਉਂ ਆਖ,ੋ ਤੇਰੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ! 7 ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਨ
ਕਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਆਜੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਉਹ ਕਰਮਲ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਗੁਆਿਚਆ। 8 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੰੂ ਦੱਸਣਗੇ
ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੁਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਦਯਾ ਜੋਗ ਹੋਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਭਲੇ ਿਦਨ ਆਏ ਹਾ।ਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦ।ੇ

9 ਸੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਲ ਨੰੂ ਆ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। 10 ਨਾਬਾਲ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਦਾਊਦ ਹੈ ਕੌਣ ਅਤੇ ਯੱਸੀ

* 25:1 25:1 ਮਾਓਨ
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ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ? ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬਥੇਰੇ ਨੌਕਰ ਅਿਜਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ
ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 11 ਭਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਜੋ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਤਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਵੱਿਢਆ ਹੈ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਲਆ ਦੇ ਿਜਨਾਂ
ਨੰੂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਿਕੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ? 12 ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੁਆਨ ਹਟ ਕੇ ਤੁਰ
ਪਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ
ਿਦੱਤਾ। 13 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਸੱਭੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ
ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਨ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਬੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੌ ਜੁਆਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ
ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਿਨੱਕ ਸੁੱਕ ਕੋਲ ਠਿਹਰ।ੇ

14 ਪਰ ਉਨਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਬੀਗੈਲ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਪੁੱਛਣ
ਲਈ ਦੂਤ ਘੱਲੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਝੜਿਕਆ। 15ਪਰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾਂ
ਿਚਰ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉੱਨਾ ਿਚਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਗੁਆਿਚਆ। 16ਸਗੋਂ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ
ਚਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਵੀ ਅਤੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਿਵੱਚ ਸੀ। 17 ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਮਾਲਕਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਉੱਤੇ ਬਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹ।ੈਉਹ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ
ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

18 ਤਦ ਅਬੀਗੈਲ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮਸ਼ਕਾਂ
ਮੈਅ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭੇਡਾਂ ਿਰੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟੋਪੇ ਭੰੁਨੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਗੁੱਛਾ ਸੌਗੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਿਪੰਨੀ ਹੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਧਆਂ
ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਿਲਆ। 19ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। ਵੇਖੋ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਬਾਲ ਨੰੂ
ਨਾ ਦੱਿਸਆ। 20ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਪਰਬਤ
ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲਿਹ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਵੀ ਆਪਿਣਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਹੰਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲ ਪਈ। 21 ਦਾਊਦ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲ ਇਹ ਦਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਿਵਅਰਥ
ਹੀ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਰੱਤਾ ਵੀ



1 ਸਮੂਏਲ 25:22 lxvi 1 ਸਮੂਏਲ 25:31

ਨਾ ਗੁਆਿਚਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ।
22 ਸੋ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰੂ ਵੀ ਜੋ ਕੰਧ ਦੇ
ਨਾਲ ਮੂਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ।

23 ਜਦ ਅਬੀਗੈਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਧੇ ਉੱਤੋਂ
ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ। 24 ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤ,ੇ ਹੇ ਮੇਰੇ
ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ
ਲਓ। 25ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ
ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਾਬਾਲ† ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹਾ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਹੈ ਿਤਹਾ ਹੀ ਉਹ ਹ।ੈ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਬਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ
ਭੇਿਜਆ, ਵੇਿਖਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 26 ਸੋ ਹੁਣ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਹੁੰ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਜੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਹੂ ਵਗਾਉਣੋਂ
ਅਤੇਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਲੈਣੋਂ ਹਟਾਇਆਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਨਾਬਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋਣ! 27 ਹੁਣ ਇਹ ਭੇਟ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਈ ਹੈ ਸੋ ਉਨਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 28ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ
ਦਾਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਘਰ
ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ
ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕੋਈ ਬੁਿਰਆਈਨਹੀਂ ਲੱਭੀ।
29 ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੰਦ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ
ਜਣਾ ਉੱਿਠਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਿਜੰਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਕੋਲ ਜੀਉਣ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਿਵੱਚ ਬੰਨੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਨੰੂ
ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਚਲਾਵੇਗਾ ਿਜਹਾ ਿਕਸੇ ਗੋਪੀਏ ਿਵੱਚੋਂ। 30ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਜਸ ਵੇਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਆਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਲਆਈਆਂ ਮੇਰੇ
ਮਹਾਰਾਜਨਾਲਕਰਛੱਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨਠਿਹਰਾਵ।ੇ 31ਤਾਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਔਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ
† 25:25 25:25 ਮੂਰਖ
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ਿਵੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਿਵਅਰਥ ਲਹੂ ਵਗਾਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਪਰ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਕਰੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਹਲਣ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਕਰ।ੋ

32 ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਗੈਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਅੱਜ ਮੈਨੰੂ ਿਮਲਣ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਹ।ੈ 33 ਮੁਬਾਰਕ
ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੂੰ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਲਹੂ ਵਗਾਉਣੋਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। 34 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ
ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁ,ੰ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਮਲਣ
ਨੰੂ ਨਾਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਰਖ ਨਾ ਛੱਡਦਾ! 35ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਨਾਲ ਜਾ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ
ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨੰੂ ਮੰਨ ਿਲਆ।

36 ਤਦ ਅਬੀਗੈਲ ਨਾਬਾਲ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਜੱਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜੱਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲ ਦਾ ਜੀਅ ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਅਨੰਦ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਪੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਪਰਭਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਨੰੂ
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਆਿਖਆ। 37ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਭਾਤ ਨੰੂ ਿਜਸ
ਵੇਲੇ ਨਾਬਾਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਸਾਰੀ
ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ
ਹੋ ਿਗਆ। 38ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਸਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਪੱਛੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਾਬਾਲ ਨੰੂ
ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ।

39 ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਨਾਬਾਲ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਿਖਆ, ਮੁਬਾਰਕ
ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਿਨੰਿਦਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੰੂ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਾਬਾਲ ਦੀ
ਬੁਰਾਈ ਨੰੂ ਉਸੇ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੇਵਕ ਘੱਲੇ ਅਤੇ
ਅਬੀਗੈਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ
40 ਜਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਬੀਗੈਲ ਕੋਲ ਕਰਮਲ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਈਏ। 41 ਤਦ ਉਹ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
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ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਿਡੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਠਿਹਰ।ੇ 42ਅਤੇ ਅਬੀਗੈਲ ਨੇ ਛੇਤੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ।

43 ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਅਹੀਨਅਮ ਨੰੂ ਵੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੋ
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆ।ਂ 44ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇਆਪਣੀ ਧੀ
ਮੀਕਲ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਲੈਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲੀਮੀ ਫਲਟੀ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ।

26
ਦਾਊਦ ਦੁਬਾਰਾ ਿਫਰ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ

1 ਜ਼ੀਫੀ ਲੋਕ ਿਗਬਆਹ ਨੰੂ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕੀ, ਦਾਊਦ
ਹਕੀਲਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਸ਼ੀਮੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲੁਿਕਆਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ?
2 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਚੁਣਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜੁਆਨ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਫ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਉਤਿਰਆ। 3ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਹਕੀਲਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਸ਼ੀਮੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ
ਪਰ ਦਾਊਦ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਵੱਚ ਠਿਹਿਰਆ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਮੇਰੇ
ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਤੁਿਰਆ ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ 4 ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਭੇਤੀਆਂ ਨੰੂ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। 5 ਤਦ ਦਾਊਦ ਉੱਠ
ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ ਕੋਲਆਇਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੰੂ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ਾਊਲ ਲੰਮਾ
ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।

6 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਹੱਤੀ ਅਹੀਮਲਕ ਅਤੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੰੂ
ਜੋ ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ
ਉਤਰੇਗਾ? ਅਬੀਸ਼ਈ ਬੋਿਲਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਤਰਾਗਂਾ। 7ਸੋ ਦਾਊਦ ਅਤੇ
ਅਬੀਸ਼ਈ ਰਾਤ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਬਰਛੀ ਉਹ ਦੀ ਿਸਰਹਾਣੇ
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ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬਨੇਰ ਅਤੇ ਿਸਪਾਹੀ ਉਹ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਪਏ
ਹੋਏ ਸਨ। 8ਤਦ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ
ਵੈਰੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਿਗਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਬਰਛੀ
ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਿਵੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾ
ਮਾਰਾਗਂਾ! 9ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੰੂ ਨਾ ਮਾਰ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਠਿਹਰ?ੇ
10 ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁ,ੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਿਦਨ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚਲਾਵਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਇਹ ਬਰਛੀ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਈਏ। 12ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਰਛੀ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਿਲਆਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ
ਜਾਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ।

13 ਫੇਰ ਦਾਊਦ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾ
ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਿਵੱਥ ਸੀ 14ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ
ਅਤੇ ਨੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਵੱਲ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਅਬੀਨੇਰ ਉੱਤਰ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ? ਤਦ ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਨੰੂ
ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈਂ? 15 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ
ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੌਣ ਹ?ੈ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਜਣਾ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਾਰਨ ਨੰੂ ਵੜ ਿਗਆ ਸੀ 16 ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁ,ੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਖੀ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ,ੋ ਰਾਜਾ ਦੀ ਬਰਛੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਜੋ ਉਹ
ਦੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਿਕੱਥੇ ਹ?ੈ

17 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਿਹਚਾਣ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਹ?ੈ ਦਾਊਦ ਬੋਿਲਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ
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ਅਤੇ ਰਾਜਾ,ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ 18 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਿਪਛੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਾਹਨੰੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹ?ੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੀ ਖੋਟ ਹ?ੈ 19ਸੋ ਹੁਣ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ,ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਦੀ ਸੁਣ। ਜੇ ਕਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤੈਨੰੂ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਟ
ਮੰਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਦੱਤੀ ਹੋਈ ਿਮਲਖ਼
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤੋਂ ਮੈਨੰੂ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ 20 ਸੋ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਹੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਿਪੱਸੂ ਲੱਭਣ ਨੰੂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ
ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਿਤੱਤਰ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਹ।ੈ

21ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ, ਮੁੜਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਫੇਰ ਨਾ ਦੁਖਾਵਾਗਂਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਕੀਮਤੀ ਹੋਈ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ! 22 ਦਾਊਦ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਰਾਜਾ ਦੀ ਬਰਛੀ ਹੈ ਸੋ ਜੁਆਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈਆਣ
ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਵੇ 23ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਅਤੇ
ਭਲਮਾਣਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਿਹਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਹੋਏ ਉੱਤੇ
ਹੱਥ ਚਲਾਵਾਂ 24 ਵੇਖ, ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਦੁਰਲੱਭ
ਿਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇਹੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇ 25 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੂੰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਤੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਭਾਗਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਿਗਆ।

27
ਦਾਊਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

1ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵਂਾਗਂਾ। ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ
ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਸਾਂ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬੰਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ
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ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਛੱੁਟ ਜਾਵਂਾਗਂਾ 2 ਤਦ ਦਾਊਦ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਛੇ
ਸੌ ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਗਥ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਾਓਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਕੀਸ਼ ਵੱਲ ਲੰਘ ਿਗਆ
3ਆਕੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਗਥ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ
ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਕੋਈਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦਆਪਣੀਆਂ
ਦੋਹਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲਅਰਥਾਤ ਅਹੀਨਅਮ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲਣਅਤੇ ਕਰਮੇਲਣੀ
ਅਬੀਗੈਲ ਜੋ ਨਾਬਾਲ ਦੀਇਸਤਰੀ ਸੀ 4ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈਜੋ ਦਾਊਦ
ਗਥ ਨੰੂ ਭੱਜ ਿਗਆ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫੇਰ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ।

5 ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਕੀਸ਼ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਦਯਾ ਜੋਗ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਦੇਸ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੇਰਾ ਸੇਵਕਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਨੰੂ ਰਹ?ੇ 6 ਤਦ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਉਸ
ਿਦਨ ਉਹ ਨੰੂ ਿਸਕਲਗ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਿਸਕਲਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਦਾ ਹੈ

7 ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਦਾਊਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਸੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ
ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਨ। 8 ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਗਸ਼ੂਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਗਜ਼ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਰਾਹੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਸਨ
9 ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਇਸਤੀ ਪੁਰਖ, ਿਕਸੇ
ਨੰੂ ਿਜਉਂਦੇ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ, ਡੰਗਰ, ਗਧੇ, ਊਠ ਅਤੇ ਲੁੱਟ
ਲਏ ਅਤੇ ਆਕੀਸ਼ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਇਆ 10 ਤਾਂ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਅੱਜ
ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਿਕੱਧਰ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ
ਅਤੇ ਯਰਹਿਮਏਲੀਆਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਕੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 11 ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਤੀ ਨੰੂ ਵੀ ਗਥ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਇਆ ਜੋ
ਿਕਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ ਖ਼ਬਰ ਜਾ ਦੇਣ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਹ।ੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਉਸ ਦੀ ਇਹੋ ਮਰਜਾਦਾ
ਰਹੀ 12ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਭਈ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਰਹੇਗਾ।

28
1 ਉਨੀਂ ਿਦਨੀਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ
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ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਦਾਊਦ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ
ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ 2 ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਕੀਸ਼ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਲੂਮ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲੋਂ ਿਕੰਨਾਂ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦਾ ਰਾਖ਼ਾ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।

ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ
3ਸਮੂਏਲ ਮਰ ਿਗਆਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੀਤਾ

ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਰਾਮਾਹ ਸੀ ਉਹ ਨੰੂ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਿਦਓਯਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ।

4ਸੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੂਨੇਮ ਿਵੱਚ ਆ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਗਲਬੋਆ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ
ਲਾਏ। 5 ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਦਲ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਡਾਢਾ ਕੰਿਬਆ 6ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ
ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਨਾ ਸੁਫਿਨਆਂ ਦੇ ਨਾ ਊਰੀਮ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਨਬੀਆਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ। 7 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਇਸਤਰੀ ਭਾਲੋ ਿਜਸ ਦੇ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ ਹੋਣ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਂਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾ।ਂ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖੋ, ਏਨ-ਦੋਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰਾਂ ਹ।ੈ

8 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੋ
ਜਣੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਦਯਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਿਲਆ। 9 ਤਦ ਉਸ
ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ,
ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਿਮੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਿਦਓਯਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਮੁਕਾ ਸੁੱਿਟਆ। ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਕਾਹਨੰੂ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟ?ੇ
10 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਭਈ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸਹੁ,ੰਇਸਗੱਲ ਦੀ ਤੈਨੰੂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗੀ। 11ਤਦ ਉਹਇਸਤਰੀ
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ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਕਸਨੰੂ ਬੁਲਾਵਾ?ਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ
ਬੁਲਵਾ। 12 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਏਲ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਿਚੱਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਧੋਖਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹ!ੋ 13 ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਿਖਆ ਹ?ੈ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾ।ਂ 14 ਤਦ ਉਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸ! ਉਹ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ
ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਦਰ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ
ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਜੋ ਉਹ ਸਮੂਏਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ
ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ।

15 ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਿਵੱਚ ਕਾਹਨੰੂ ਭੰਗ
ਪਾਇਆ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਸੱਿਦਆ? ਸ਼ਾਊਲ ਬੋਿਲਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਹੀ
ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦੇ।ਇਸਲਈਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਸੱਿਦਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਦੱਸੇ ਭਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾ।ਂ
16ਤਦ ਸਮੂਏਲ ਨੇਆਿਖਆ, ਜਦਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ
ਬਿਣਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੰੂ ਿਕਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਂ? 17 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ
ਉਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ
ਰਾਜ ਖੋਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 18ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ੋਧ ਦੀ
ਅੱਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਕੀਤਾ। 19ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਦਲ ਨੰੂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

20 ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਾਹ ਸਤ ਨਾ
ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ।
21 ਤਦ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਾਊਲ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਜਦ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਉਹ ਅੱਤ
ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ
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ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਸੋ ਮੰਨ ਲਈਆ।ਂ 22 ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਿਦਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਵਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਖਾਓ ਭਈ ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। 23 ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂਾ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਿਖੱਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਿਖਆ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ। 24 ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਵੱਛਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੱਿਟਆ ਅਤੇ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ
ਗੁੰਿਨਆ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ 25 ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤਦ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਤ
ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ।

29
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ

1 ਸੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਅਫੇਕ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਆ ਡੇਰੇ
ਲਾਏ 2ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ-ੇ
ਅੱਗੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ ਪਰ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਆਕੀਸ਼ ਨਾਲ
ਆਉਂਦਾ ਸੀ 3 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਿਖਆ,ਇਨਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ
ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ? ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਇਹ
ਦਾਊਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਐਨੇ ਿਦਨਾਂ ਅਤੇ ਐਨੇ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲਆਇਆਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? 4 ਤਦ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂਆਿਖਆ ਿਕਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਐਥੋਂ ਮੋੜ ਿਦਓ
ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਪਰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ?
ਭਲਾ, ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਨੰੂ ਵੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? 5 ਭਲਾ, ਇਹ ਉਹ
ਦਾਊਦ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ,



1 ਸਮੂਏਲ 29:6 lxxv 1 ਸਮੂਏਲ 30:4

ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ,
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੰੂ?

6 ਤਦ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ,
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੂੰ ਿਸੱਧਾ ਹੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਲ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੈਨੰੂ
ਚੰਗਾ ਿਦੱਿਸਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਿਦਨ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ
7 ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁੜ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਪਰ੍ਧਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ। 8 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਕੀਸ਼ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੀ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਾ
ਜਾਵਂਾ?ਂ 9 ਤਦ ਆਕੀਸ਼ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਵਰਗਾ ਭਲਾ ਹੈਂ ਪਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਏ 10 ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ
ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਉੱਠ ਕੇ
ਛੇਤੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਿਵਦਾ ਹੋ ਜਾਈਂ 11 ਸੋ ਦਾਊਦ ਆਪਿਣਆਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨਾਲ
ਤੜਕੇ ਹੀ ਉੱਿਠਆ ਜੋ ਪਰਭਾਤ ਨੰੂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੁੜ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ।

30
ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ

1 ਜਦ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਿਸਕਲਗ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਿਚਆ, ਤਦ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਦੇਸ ਅਤੇ ਿਸਕਲਗ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਸਕਲਗ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ। 2 ਅਤੇ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਿਨੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਨ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿਲਆ। ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ। 3 ਜਦ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਿੜਆ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ
ਗਏ ਸਨ। 4 ਤਦ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
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ਅਿਜਹਾ ਰੋਏ ਜੋ ਹੋਰ ਰੋਣ ਦਾ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਿਰਹਾ। 5ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ
ਪਤਨੀਆ,ਂ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲੀ ਅਹੀਨਅਮ ਅਤੇ ਅਬੀਗੈਲ ਵੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਰਮਲੀ
ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। 6 ਦਾਊਦ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ
ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹ ਨੰੂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ
ਲਈ ਜੋ ਸੱਭੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਪਰ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ

7ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਹੀਮਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਐਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਫੋਦ ਲੈ ਆ। ਸੋ ਅਬਯਾਥਾਰ
ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਏਫ਼ੋਦ ਲੈਆਇਆ 8ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਲ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾਵਂਾਂ ਿਕ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਗਂਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ
ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਿਨਸੰਗ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਡਾ ਲਵੇਂਗਾ। 9 ਸੋ
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਛੇ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਬਸੋਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹ
ਜੋ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹ।ੇ 10 ਪਰ ਦਾਊਦ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਿਰਹਾ ਉਹ
ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੌ ਮਨੱੁਖ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੋ ਸੌ ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਥੱਕ ਗਏ
ਸਨ ਿਕ ਬਸੋਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕੇ।

11ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਮਨੱੁਖ ਿਮਿਲਆ, ਸੋ ਉਹ ਨੰੂ ਦਾਊਦ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪਾਣੀ
ਵੀ ਿਪਲਾਇਆ। 12ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਿਪੰਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਗੁੱਛੇ ਸੌਗੀ
ਦੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਖਾਧੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ
ਸੀ। 13 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਿਕਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ
ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਜੁਆਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਾਲੇਕੀ
ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੰੂ ਛੱਡ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹੋਏ
ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਪੈ ਿਗਆ। 14ਅਸੀਂ ਕਰੇਤੀਆਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਸਕਲਗ ਨੰੂ
ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ। 15 ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ,
ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਜਾਨ ਨਾ ਮਾਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਨੰੂ
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ਸੌਪੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੈਨੰੂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਗਂਾ।
16 ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਖੰਡੇ

ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਲੱੁਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੁੱਟੀ ਸੀ ਖਾਦਂ-ੇਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਸਨ। 17ਦਾਊਦ
ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਿਚਆ ਿਸਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੌ ਜੁਆਨ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍
ਕੇ ਭੱਜ ਿਨੱਕਲੇ। 18ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਾਲੇਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਭ
ਨੰੂ ਛੁਡਾ ਿਲਆਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਛੁਡਾਇਆ।
19 ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਿਨੱਕੀ ਨਾ ਵੱਡੀ, ਨਾ ਧੀ
ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਲੱੁਟ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੁੱਟੀ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਨੇ
ਸਭ ਕੁਝ ਮੋੜ ਿਲਆਦਂਾ। 20ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਲਏ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਰਿਹੰਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਹ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਲੱੁਟ ਹ।ੈ

21 ਦਾਊਦ ਉਨਾਂ ਦੋ ਸੌ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਥੱਕ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕੇ, ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਸੋਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਮੁੜ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੰੂ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ
ਜਦ ਦਾਊਦ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਪੁੱਛੀ। 22 ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਜਹੜੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭਨਾਂ
ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ,ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੱੁਟ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਈ ਹੈ ਿਨਰਾ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ
ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਿਦਆਗਂ।ੇ*
23 ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਬੋਿਲਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ
ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਇਆ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਲੁੱਿਟਆ ਸੀ ਉਹ ਦਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 24ਇਸ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਭਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਵੇਂ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ
ਿਵੱਚ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੀ ਵੰਡ ਉਹ ਨੰੂ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਤਹਾ ਹੀ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਡੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਿਮਲੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਸੋ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ

* 30:22 30:22 1 ਸਮੂਏਲ 1:16
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ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਿਬਧੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਹ।ੈ

26 ਜਦ ਦਾਊਦ ਿਸਕਲਗ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੱੁਟ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਗ਼ਾਤ
ਹ।ੈ 27ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਸਨ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ
ਦੱਖਣੀ ਰਾਮੋਥ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਯੱਤੀਰ ਿਵੱਚ ਸਨ 28ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਕੋਲ ਜੋ ਅਰੋਏਰ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਿਸਫਮੋਥ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਕੋਲ ਜੋ ਅਸ਼ਤਮੋਆ ਿਵੱਚ ਸਨ 29ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਰਾਕਾਲ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਯਰਹਿਮਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕੇਨੀਆਂ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ 30 ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹਾਰਮਾਹ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਕੋਲ ਜੋ ਕੋਰਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਅਤਾਕ ਿਵੱਚ ਸਨ 31 ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥ-ੇਿਜੱਥੇ
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ ਭੌਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਭੇਿਜਆ।

31
ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
1 ਇਤ 10:1-12

1 ਫੇਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਮਨੁੱਖ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਏ,ਅਤੇ ਿਗਲਬੋਆ ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ
ਗਏ। 2 ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਮਲਕੀਸ਼ੂਆ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 3ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਅਤੇ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
4ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ
ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਮਾਰ ਦੇ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹ ਅਸੁੰਨਤੀ ਆਉਣ ਅਤੇ
ਮੈਨੰੂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ
ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਿਗਆ। ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ
ਤਲਵਾਰ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ। 5 ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ
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ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਉੱਤੇ
ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ। 6 ਸੋ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਤੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ
ਉਸ ਿਦਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। 7ਜਦ ਉਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੱੁਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ
ਵਾਦੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਸਨ ਇਹ ਿਡੱਠਾ ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੱਠੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ
ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਣ ਵੱਸ।ੇ

8 ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉਨਾਂ ਮਿਰਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ
ਬਸਤਰ ਉਤਾਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਤੰਨੇ ਪੁੱਤਰ
ਿਗਲਬੋਆ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇ ਲੱਭੇ। 9ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਿਸਰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਾਹ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਘੱਲ ਿਦੱਤੇ ਜੋ ਉਨਾਂ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ। 10 ਸੋ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੰੂ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਲਾਸ਼ ਨੰੂ ਬੈਤ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ। 11 ਜਦ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ,
12 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਸੂਰਮੇ ਉੱਠੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਤ ਸ਼ਾਨ ਦੀ
ਕੰਧ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਯਾਬੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ। 13 ਤਦ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ
ਨੰੂ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਝਾਊ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ।
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