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2ਇਿਤਹਾਸ
ਲੇਖਕ
ਯਹੂਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜ਼ਰਾ ਨੰੂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੰਿਨਆ

ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 2 ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ
ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ। 2ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਿਕ 1ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਹੀ ਿਹੱਸਾ ਹ,ੈਇਬਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੀ
ਗੁਲਾਮੀ ਤੱਕ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 450-425 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਪੱਸਟ ਹੈ ਿਕ

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਿਲਖੀ ਗਈ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ।
ਉਦੇਸ਼
2ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ, 2 ਸਮੂਏਲ ਅਤੇ 2 ਰਾਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ

ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 2ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੂ ਉੱਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2 ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ
ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਿਵਰਾਸਤ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਸੁਲੇਮਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ— 1:1-9:31
2. ਰਹਬੁਆਮ ਤੋਂ ਆਹਾਜ਼ ਤੱਕ— 10:1-28:27
3. ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ— 29:1-36:23
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ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
1 ਰਾਜਾ 3:1-15

1ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਿਦੜਹ੍ ਹੋ ਿਗਆ, ਯਹੋਵਾਹ
ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ। 2ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾ,ਂ
ਿਨਆਈਂਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ 3ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਚੇ ਥਾਂ
ਨੰੂ ਿਗਆ ਜੋ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਿਜਸ
ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। 4ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਦਾਊਦ ਿਕਰਯਥ-ਯਾਰੀਮ ਤੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ
ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਊਰੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੂਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਬਸਲਏਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਸਭਾ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 6 ਸੁਲੇਮਾਨ
ਉੱਧਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ
ਿਗਆ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆ।ਂ 7 ਉਸੇ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ
ਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਦੇਵਾ?ਂ 8 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ
ਮੈਨੰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 9 ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਬਚਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਪਰਜਾ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਾਗਂੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ 10 ਜੋ ਤੂੰ
ਮੈਨੰੂ ਬੁੱਧ ਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ
ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹ।ੈ 11 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਨਾ ਪਤ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਾਣ ਮੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਮੰਗੀ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਤੇ ਿਗਆਨ
ਮੰਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 12 ਬੁੱਧ ਤੇ ਿਗਆਨ ਤੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੰੂ ਬਹੁਤ
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ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਿਦਆਗਂਾ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। 13ਸੁਲੇਮਾਨ
ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਮਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂਆਇਆ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਅਤੇ ਭੜਕ
1 ਰਾਜਾ 10:26-29

14ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੌਦਾਂ ਸੌ
ਰੱਥ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ। 15 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਚਾਦਂੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੰੂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਅਤੇ ਿਦਆਰ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੰੂ
ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਉਨਾਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਬੇਟ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਘੋੜੇ ਸਨ ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਵਪਾਰੀ ਹੇੜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਕੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 16ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਭਾਅ
ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਥ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੰੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੰੂ ਿਲਆਉਂਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਿਹੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ। 17ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਿਮਸਰ
ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੱਥ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ
ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਰੱਥ ਿਹੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੰੂ ਵੇਚ ਿਦੱਤ।ੇ

2
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
1 ਰਾਜਾ 5:1-18

1 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਮਿਹਲ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂ 2 ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਰ
ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਭਾਰ ਢੋਣ ਲਈ, ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਬਤ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਟਣ
ਲਈਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਗਣ ਲਏ। 3ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾਮ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਭੇਜੀ। 4 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ
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ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਾਂ ਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮੱਿਸਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸੰਝ
ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵ।ੇ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਸਦੀਪਕਾਲ
ਹੈ 5 ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਭਵਨ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ 6ਪਰੰਤੂ ਕੌਣ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਸਗੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਨੰੂ
ਛੱਡ, ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋਵਾ?ਂ 7 ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਭੇਜ ਜੋ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਦਂੀ ਤੇ ਿਪੱਤਲ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣਾ ਤੇ ਉੱਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ
ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠਿਹਰਾਏ ਹਨ 8 ਅਤੇ ਿਦਆਰ, ਸਰੂ
ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਗੇਲੀਆਂ ਲਬਾਨਨ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੰੂ ਭੇਜੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਲਬਾਨਨ ਦੀਆਂ ਗੇਲੀਆਂ ਵੱਢਣ ਿਵੱਚ ਕਾਰੀਗਰ ਹਨ ਅਤੇ
ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ 9 ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜਾ ਭਵਨ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਹ
ਮਹਾਨ ਤੇ ਅੱਤ ਅਚਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ 10ਅਤੇ ਵੇਖ, ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਜੋ
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹਨ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਝਾੜਵੀਂ ਕਣਕ,
ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਜੌਂ, ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਦਾਖ਼ਰਸ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਤੇਲ ਿਦਆਗਂਾ। 11 ਤਦ ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਿਲਖ
ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 12 ਹੀਰਾਮ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ
ਨੰੂ ਰਿਚਆ ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਧਵਾਨ
ਤੇ ਿਗਆਨ ਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ
ਮਿਹਲ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਬਣਾਵੇ 13 ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਹੂਰਾਮ
ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਤੇ ਮੱਤ ਦੇ ਧਨੀ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 14ਉਹ ਦਾਨ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ।ੈ ਉਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ



2 ਇਿਤਹਾਸ 2:15 v 2 ਇਿਤਹਾਸ 3:5

ਸੀ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੇ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਤੇ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ
ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ
ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹ।ੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਸਆਣੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਸਆਿਣਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
15 ਸੋ ਹੁਣ ਕਣਕ ਤੇ ਜੌਂ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਦਾਖ ਮਧ ਿਜਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ
ਪਾਇਆਹੈ ਉਹਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜ ਦੇਵੇ 16ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਲੱਕੜ ਤੈਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ
ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਬਾਨਨ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਢਾਗਂੇ ਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਯਾਫ਼ਾ
ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵਾਗਂੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੰੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੀਂ।

ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
1 ਰਾਜਾ 6:1-38

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

3
1ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੋਰੀਆਹ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਯਹੋਵਾਹ

ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਿਜਹੜਾ ਆਰਨਾਨ ਯਬੂਸੀ ਦੇ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 2ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ
ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਬਣਾਉਣਲੱਗਾ। 3ਜੋ ਨੀਂਹ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਉਹ ਇਹ ਹ,ੈ ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਪਿਹਲੀ ਿਮਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਠ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਸੀ 4ਅਤੇ ਿਡਉੜੀ
ਜੋ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਭਵਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਿਚਆਈ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ
ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ 5 ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੇ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ
ਜੜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ
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ਜੰਜ਼ੀਰੀਆਂ ਉੱਕਰੀਆਂ 6 ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਭਵਨ ਨੰੂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ
ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਪਰਵਾਇਮ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸੀ 7 ਉਸ ਨੇ
ਭਵਨ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰਾ,ਂ ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜੀ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਆਂ
ਬੂਿਹਆਂ ਨੰੂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੂਬੀ ਉੱਕਰੇ 8ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਭਵਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਛੇ ਸੌ ਤੋੜੇ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ 9 ਅਤੇ ਿਕੱਲਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਪੰਜਾਹ ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ
ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੀਆਂ 10ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਦੋ ਕਰੂਬੀ ਉੱਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੋਨੇ
ਨਾਲ ਮਿੜਹ੍ਆ 11 ਅਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਸੀ। ਇੱਕ
ਖੰਭ ਪੰਜ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਭਵਨ ਦੀ ਕੰਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੰਭ
ਪੰਜ ਹੱਥ ਦਾ ਦੂਜੇ ਕਰੂਬੀ ਦੇ ਖੰਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 12 ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਕਰੂਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਭ ਪੰਜ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਭਵਨ ਦੀ ਕੰਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖੰਭ ਪੰਜ ਹੱਥ ਦਾ ਦੂਜੇ ਕਰੂਬੀ ਦੇ ਖੰਭ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
13ਇਨਾਂ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਵੀਹ ਹੱਥ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ
ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਨ। 14ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਪੜਦਾ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ, ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ।

ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮਹ੍
1 ਰਾਜਾ 7:15-22

15ਉਸ ਨੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ ਪੈਂਤੀ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਦੋ ਥੰਮਹ੍ ਬਣਾਏ
ਅਤੇ ਹਰਇੱਕ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਹੱਥ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸੀ। 16ਉਸ ਨੇ ਿਵੱਚਲੀ
ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਜੰਜ਼ੀਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਅਨਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜੰਜ਼ੀਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲਾ ਿਦੱਤਾ।
17 ਉਸ ਨੇ ਥੰਮਾਂ ਨੰੂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਸੱਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ “ਯਾਕੀਨ” ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ “ਬੋਅਜ਼” ਰੱਿਖਆ।



2 ਇਿਤਹਾਸ 4:1 vii 2 ਇਿਤਹਾਸ 4:12

4
ਹੈਕਲ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ
1 ਰਾਜਾ 7:23-51

1ਉਸ ਨੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਉਿਚਆਈਦਸ ਹੱਥ ਸੀ। 2ਉਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ
ਤੱਕ ਦਸ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਗੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਪੰਜ
ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਤੀਹ ਹੱਥ ਸੀ। 3 ਉਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ
ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦਸ-ਦਸ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਉਸ ਸਾਗਰੀ
ਹੌਦ ਨੰੂ ਦੁਆਿਲਓਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਸਨ।ਇਹ ਬਲ਼ਦ ਦੋ ਪਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਢਾਲ਼ੇ ਗਏ ਸਨ। 4 ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਿਤੰਨਾਂ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ
ਿਤੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਨ, ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਰਆ ਹੋਇਆਸੀ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਅੰਗ ਅੰਦਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਨ। 5ਉਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ
ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਗਂੂੰ ਸੋਸਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ
ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉੱਛਲਵਾਂ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬਤ ਵੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ
ਸੀ 6ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਸ ਹੌਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆ,ਂ ਪੰਜ ਸੱਜੇ ਪਾਸ,ੇ ਪੰਜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ
ਰੱਖੀਆਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸੀ 7 ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਸ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ
ਪੰਜ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਿਟਕਾ ਿਦੱਤੇ 8 ਉਸ ਨੇ ਦਸ ਮੇਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਿਟਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਕਟੋਰੇ ਬਣਾਏ 9 ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਿਵਹੜਾ ਤੇ ਵੱਡਾ
ਵਲਗਣ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਲਗਣ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਪੱਤਲ ਨਾਲ
ਮਿੜਹ੍ਆ 10 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਨੰੂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ। 11 ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਤਸਲੇ ਅਤੇ ਕੜਛੇ ਅਤੇ ਬਾਟੇ
ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, 12 ਦੋਵੇਂ ਥੰਮਹ੍ ਅਤੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਮੁਕਟ ਿਜਹੜੇ
ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨਅਤੇ ਦੋ ਜਾਲੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ
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ਉੱਪਰਲੇ ਮੁਕਟਾਂ ਨੰੂ ਢੱਕਦੀਆਂ ਸਨ। 13ਦੋਹਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸੌ ਅਨਾਰ,
ਹਰ ਜਾਲੀ ਲਈ ਦੋਂਹ ਪਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਅਨਾਰ ਿਕ ਉਹ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੁਕਟਾਂ
ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕੌਲਾਂ ਨੰੂ ਢੱਕ ਲੈਣ। 14 ਉਸ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੌਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆ,ਂ 15ਇੱਕ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਅਤੇ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ
ਹੇਠ ਬਾਰਾਂ ਬਲ਼ਦ ਸਨ। 16 ਤਸਲੇ, ਕੜਛੇ, ਿਤਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਡੇਂ ਉਹ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਹੂਰਾਮ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਮਾਜਂੇ
ਹੋਏ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਬਣਾਏ 17 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਰਦਨ ਦੀ ਤਰਾਈ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਕੋਥ ਅਤੇ ਸਰੇਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰਲੀ ਚੀਕਣੀ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਢਾਿਲਆ
18 ਸੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਡੇਂ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ
ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਤੋਲ ਦੀ ਜਾਚਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ 19 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਡੇਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਸਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਾਂ
ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 20ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਦੀਿਵਆਂ ਸਣੇ ਿਕ ਉਹ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲ਼ਦੇ
ਰਿਹਣ 21ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਜੀਭੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਾ
ਸੋਨਾ ਸੀ 22 ਅਤੇ ਗੁਲਤਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਲਦਾਨ ਅਤੇ ਕੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੂਪਦਾਨ
ਖਾਲ਼ਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੂਹੇ ਜੋ
ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ।

5
1 ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ

ਕੀਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨਾ, ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਡੇਂ ਅੰਦਰ ਲੈ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ।

ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਿਲਆਦਂਾ ਿਗਆ
1 ਰਾਜਾ 8:1-9

2 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੰੂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਿਜਹੜਾ ਸੀਯੋਨ
ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਲੈ ਆਉਣ, 3 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ
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ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪਰਬ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 4ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5ਉਹ
ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭਾਿਂਡਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਸਨ ਲੈ ਆਏ। ਜਾਜਕ ਤੇ ਲੇਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲਆਏ 6 ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੂਕ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬਲ਼ਦ ਚੜਹ੍ਾਏ ਿਕ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਖਾ। 7 ਜਾਜਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਭਵਨ ਦੀ ਿਵਚਲੀ
ਕੋਠੜੀ,ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਿਲਆਏ। 8 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਦੋਹਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨੰੂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤੋਂ
ਦੀ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 9 ਉਨਾਂ ਨੇ ਚੋਬਾਂ ਬਾਹਰ ਨੰੂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ
ਅਤੇ ਚੋਬਾਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਿਵੱਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਦਸਦੇ ਸਨ
ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਿਦਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ
10 ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਬਨਾਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਦ,ੇ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਿਨੱਕਲਿਦਆਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ ਸੀ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
11 ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਾਜਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇ।

ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਾਰੀ ਿਸਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ 12ਅਤੇ
ਲੇਵੀ ਜੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਤ ਆਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੇਮਾਨ ਅਤੇ
ਯਦੂਥੂਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕਤਾਨੀ ਲੀੜੇ ਪਿਹਨ ਕੇ
ਖੰਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਜਾਜਕ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ 13 ਤਦ ਐਉਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਤੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਜੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵੰਤਰੀ ਿਮਲ ਗਏ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ
ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੰਜ਼ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਿਦਆਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੇ
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ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਹ,ੈ ਉਹ
ਦੀ ਦਯਾ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਨ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਬੱਦਲ
ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ 14ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਬੱਦਲ ਕਰਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਨਾ ਰਿਹ
ਸਕੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆਸੀ।

6
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਪਰ੍ਵਚਨ
1 ਰਾਜਾ 8:12-21

1 ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਘੁੱਪ
ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ। 2 ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਭਵਨ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਰਹੇਂ ਬਣਾਇਆ। 3ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਫੇਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਖੜਹ੍ੀ ਰਹੀ।
4 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ
ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, 5 ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੰੂ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ ਤਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਹੋਵੇ 6 ਪਰ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਕ ਉੱਥੇ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ 7 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇ 8 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਤੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਵਨ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸੋ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੀ 9 ਤਾਂ ਵੀ
ਤੂੰ ਇਸ ਭਵਨ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ 10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਚਨ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਥਾਂ
ਉੱਿਠਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ
ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ
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ਇਹ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ 11ਅਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਹ ਨੇਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਸੀ।

ਹੈਕਲ ਨੰੂ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
1 ਰਾਜਾ 8:22-53

12ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ 13 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜ ਹੱਥ
ਲੰਮਾ, ਪੰਜ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਵਾ ਕੇ
ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ
ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ 14ਅਤੇ ਕਿਹਣ
ਲੱਗਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਨਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ
ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 15ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲਉਹ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ 16ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਚਨ
ਨੰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ
ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਕੇਵਲ
ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਚੱਲਣ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ 17ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਬਚਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਾ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। 18 ਪਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਵੇਖ, ਸਵਰਗ, ਸਗੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤੈਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਿਫਰ ਿਕਵੇਂ ਇਹ ਭਵਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ? 19 ਤਦ ਵੀ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ
ਕਰਅਤੇ ਉਸ ਦੁਹਾਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੁਣ ਲੈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 20 ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ ਅਰਥਾਤ ਇਸ
ਥਾਂ ਵੱਲ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੂੰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਗਂਾ
ਿਦਨ ਤੇ ਰਾਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਿਹਣ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੁਣੇਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਇਸ
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ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਕਰੇ 21 ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਸੁਣ ਲਈਂ
ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁਣ ਲਈਂ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ। 22ਜੇ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅੱਗੇ ਖਾਧੀ ਜਾਵ।ੇ 23 ਤਾਂ ਤੂੰ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਂ ਅਤੇਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੰੂ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੀਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੋੜੇਂ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾ
ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਵੀਂ 24ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇਰਾ
ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਵੱਲ
ਿਫਰਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 25 ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਮੋੜ ਿਲਆਵੀਂ। 26ਜਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਇਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ 27 ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ
ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਮੀਂਹ ਵਰਾਈਂ। 28 ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਜਾਂ ਬਵਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਔੜ
ਜਾਂ ਕੁੰਗੀ ਜਾਂ ਸਲਾ ਜਾਂ ਸੁੰਡੀ ਟੋਕਾ ਆ ਪਵ,ੇ ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ
ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੰੂ ਘੇਰ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਰੋਗ ਹੋਵੇ 29 ਤਾਂ ਿਜਹੜੀ
ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਨਰਾਸ਼ਾ ਨੰੂ
ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ ਅੱਡੇ 30 ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ
ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉਸ
ਦੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ ਦੇਈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨ
ਵਾਲਾ ਹੈਂ 31 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਭੂਮੀ
ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਿਜਹ ਨੰੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ
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ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ। 32ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਜਦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਲੰਮੀ
ਬਾਹਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ ਬੇਨਤੀ
ਕਰੇ 33ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਓਪਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਹਾਈ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਗਂਰ ਤੇਰਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਇਹ ਭਵਨ
ਿਜਹ ਨੰੂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 34 ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਿਕਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਿਜਸ ਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜੇਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਿਨੱਕਲੇ
ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਲ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 35 ਤਾਂ ਤੂੰ
ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੀਂ
36ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਵੈਰੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ 37 ਤਦ
ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤੇਰਾ ਿਧਆਨ
ਕਰ ਕੇ ਿਫਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦੀ
ਕੀਤੀ 38ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਿਲਆਏ
ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ ਵੱਲ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਵੱਲ ਜੋ ਤੂੰ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਵੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ 39 ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ
ਸੁਣ ਲਈਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਿਜਸ
ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ 40 ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੁਣ ਉਸ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਵੱਲ ਜੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਿਹਣ ਤੇ ਤੇਰੇ
ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣ 41 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਸਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਚੱਲ! ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੇਰੇ ਜਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰੂਪੀ ਿਲਬਾਸ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਤੇਰੀ ਭਿਲਆਈ
ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੋਣ l 42 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਮਸਹ
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ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋੜੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਨੰੂ ਚੇਤੇ
ਰੱਖੀਂ।

7
ਹੈਕਲ ਦਾ ਸਮਰਪਣ
1 ਰਾਜਾ 8:62-66

1 ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗ ਉੱਤਰੀ
ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨੰੂ ਭੱਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ 2 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ
ਸਕੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਸੀ।
3 ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਉਸ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਫਰਸ਼
ਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹ!ੈ 4ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ 5ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬਲ਼ਦ
ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੰੂ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ 6ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨਅਤੇ ਲੇਵੀ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈਗਾਉਣ
ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈਬਣਾਇਆਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਸਲਾਹੁਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਰਿਸੰਗੇ ਫੂਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹੇ 7 ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਨੇ ਉਸ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਜਸ
ਨੰੂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਲਈ
ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ 8ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸਣੇ ਜੋ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਸੀ ਲਬੋ ਹਮਾਥ ਦੇ ਲਾਘਂੇ ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਬ
ਨੰੂ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ 9ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾ-ਂਸਭਾ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
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ਅਤੇ ਪਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ 10ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇਈਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਉਸ
ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੰੂ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪਰਸੰਨ ਹੋਏ।

ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਣ
1 ਰਾਜਾ 9:1-9

11ਇਸਤਰਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਅਤੇਆਪਣੇ ਮਿਹਲਲਈਬਣਾਵੇ ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਫ਼ਲਹੋਇਆ 12ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਬਲੀਦਾਨ ਲਈ ਭਵਨ ਹੋਵੇ 13ਜੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਕਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਿਕ ਮੀਂਹ
ਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਿਟੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ ਿਕ ਦੇਸ ਨੰੂ ਚੱਟ ਲਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਭੇਜਾਂ 14ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ 15 ਹੁਣ ਿਜਹੜੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਇਸ
ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਗੇ 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ
ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਗੇ 17 ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਚੱਲੇਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਦੱਤਾ
ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੇਂ 18 ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ
ਨੰੂ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਲਈ ਤੈਨੰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
ਥੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ 19ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਛੱਡ ਿਦਓ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ 20 ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੋਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜੜਹ੍ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
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ਨਾਮ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ
ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਉਤ ਤੇ ਮਖ਼ੌਲ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ 21 ਭਾਵੇਂ ਇਹ
ਭਵਨ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਅਚਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖੇਗਾ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ? 22 ਤਦ
ਉਹਆਖਣਗੇ,ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕੀਤੀ,ਇਸਲਈਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਇਆਹੈ।

8
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਾਪਤੀਆਂ
1 ਰਾਜਾ 9:10-28

1 ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ
ਅਤੇਆਪਣਾ ਮਿਹਲ ਬਣਾਇਆਸੀ 2ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਹੀਰਾਮ
ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਸਨ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਉੱਥੇ
ਵਸਾਇਆ 3 ਸੁਲੇਮਾਨ ਹਮਾਥ ਸੋਬਾਹ ਨੰੂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਿਲਆ
4 ਉਸ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਤਦਮੋਰ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਨੰੂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਹਮਾਥ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ 5 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ
ਨੰੂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਬੈਤ-ਹੋਰੋਨ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕੰਧਾ,ਂ ਫਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਲਾਂ ਨਾਲ
ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਸਨ 6 ਨਾਲੇ ਬਆਲਾਥ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਜਹੜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਨਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 7 ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ
ਿਹੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ 8ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੰਤਾਨ
ਿਜਹੜੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬੇਗਾਰੀ
ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈ 9 ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ
ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਬੇਗਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਯੋਧੇ
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ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਸਨ 10 ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜੋ
ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਰਰ ਸਨ, ਉਹ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਨ। 11 ਸੁਲੇਮਾਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ
ਧੀ ਨੰੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ ਲੈ ਆਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪਿਵੱਤਰ
ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਆ ਿਗਆ ਹੈ 12ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਿਡਉੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਬਣਾਇਆਸੀ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲੱਗਾ 13ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫਰਜ਼
ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਸਬਤਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਅਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਅਤੇ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਿਤਉਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ
ਪਰਬ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ
ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ 14ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਾਜਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਿਨਤ ਨੇਮ ਉਸਤਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਐਉਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 15ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਜਾਜਕ
ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵਖੇ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਾ
ਹੋਏ 16ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ
ਉਸ ਦੇ ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਏਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਸੰਪੂਰਨ
ਹੋ ਿਗਆ। 17ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਸਯੋਨ-ਗਬਰ ਅਤੇ ਏਲੋਥ ਨੰੂ ਿਗਆ ਜੋ ਅਦੋਮ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਸਨ 18 ਅਤੇ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਲਾਹ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਫੀਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਛੇ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ
ਮਣ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ।

9
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ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਉਣਾ
1 ਰਾਜਾ 10:1-13

1 ਜਦ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਧੁੰਮ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਿਵੱਚ
ਪਰਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ
ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਸਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਈ ਅਤੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲਆਣ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
2ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਉਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲੋਂ
ਕੋਈਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਿਕਆ 3ਜਦ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ
ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਹਲ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ ਵੇਿਖਆ, 4 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ
ਪਿਹਰਾਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਿਪਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਸੀ
ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ 5ਉਹ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਸੱਚੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੁਣੀ
ਸੀ 6ਤਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕੇਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਿਜੰਨੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ
ਵੀ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ। ਤੂੰ ਉਸ ਧੁੰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ 7ਧੰਨ ਹਨ
ਤੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਜੋ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ! 8ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਦਆਲੂ ਹੈ ਿਕ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਿਬਠਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਸੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਇਸੇ
ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਂ 9ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਬੋਰੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ
ਪੱਥਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਾ ਿਮਿਲਆ 10ਅਤੇ ਹੀਰਾਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਤੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਜੋ ਓਫੀਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ
ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ 11ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ
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ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਰਾਗੀਆਂ ਲਈ ਬਰਬਤਾਂ ਤੇ ਰਬਾਬ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਕਦੀ ਵੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ 12ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਚਾਿਹਆਅਤੇ ਮੰਿਗਆ ਉਸ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਜੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਿਲਆਈ ਸੀ ਿਦੱਤਾ, ਸੋ ਉਹਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਮੁੜ ਗਈ।

ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਭੜਕ
13 ਿਜੰਨਾਂ ਸੋਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ

ਭਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸੀ 14ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਸੀ ਜੋ ਵਪਾਰੀ
ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਅਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ 15 ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੌ ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ
ਸੇਰ ਸੋਨਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਢਾਲ਼ ਨੰੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 16 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਸੌ ਢਾਲਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਢਾਲ਼ ਨੰੂ ਪੌਣੇ ਚਾਰ
ਸੇਰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਲਬਾਨਨੀ ਬਣ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ 17ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਮੜਹ੍ਵਾਇਆ 18ਅਤੇ
ਉਸ ਿਸੰਘਾਸਣ ਲਈ ਛੇ ਪੌਿਡਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਨ ਸੀ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ
ਢਾਸਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਢਾਸਿਣਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ 19ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਛੇਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਬਾਰਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ। ਿਕਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਿਵੱਚ
ਕਦੇ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਨਹੀਂ ਬਿਣਆ ਸੀ 20ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪੀਣ ਦੇ ਭਾਡੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਬਾਨਨੀ ਬਣ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਡੇਂ
ਵੀ ਖਾਲ਼ਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਦਂੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ 21 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ ਜੋ ਹੀਰਾਮ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੰੂ ਜਾਦਂੇ ਸਨ। ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਿਤੰਨੀਂ ਵਰਹੀਂ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਸੋਨਾ, ਚਾਦਂੀ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ, ਬਾਦਂਰ ਅਤੇ ਮੋਰ ਲੱਦ ਕੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ
22 ਸੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਿਜਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਗਆ 23ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ
ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
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ਮਨ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਸੁਣਨ 24ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਅਰਥਾਤ
ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਭਾਡੇਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਡੇਂ, ਬਸਤਰ, ਸ਼ਸਤਰ, ਮਸਾਲੇ,ਘੋੜੇ,ਅਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਨੰੂ
ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 25ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ
ਰਥਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤਬੇਲੇ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ
ਰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਿਖਆ 26ਅਤੇ ਉਹ
ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਸਗੋਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ
ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ 27ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਚਾਦਂੀ ਨੰੂ ਪੱਥਰ
ਵਾਗਂੂੰ ਅਤੇ ਿਦਆਰ ਨੰੂ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਉਨਾਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਾਗਂੂੰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਬੇਟ
ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 28ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਈ
ਘੋੜੇ ਿਲਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
1 ਰਾਜਾ 11:41-43

29ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲੋਨੀ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯੱਦੇ
ਗੈਬ ਬੀਨ ਦੀਆਂ ਦਿਰਸ਼ਟਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ? 30 ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 31 ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਦੱਿਬਆ ਿਗਆਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਲੱਗਾ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾਣਾ
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1ਤਾਂ ਰਹਬੁਆਮ ਸ਼ਕਮ ਨੰੂ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਜਾ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਫੇਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਜਦ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਮੁੜਆਇਆ 3ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆਤਾਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਆਏ ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 4 ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੰੂ ਔਖਾ ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
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ਿਪਤਾ ਦੀ ਉਸ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਰੀ ਜੂਲੇ ਨੰੂ ਜੋ ਉਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ
ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਕੁਝ ਹੌਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਗਂੇ 5 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ
ਗਏ 6 ਤਦ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਿਦਆ?ਂ
7ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ
ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਿਦਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ 8ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ।
9 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਈਏ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸ
ਜੂਲੇ ਨੰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਕੁਝ ਹੌਲਾ ਕਰ?ੋ 10 ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ
ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਨੰੂ ਭਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੌਲਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਿਕ ਮੇਰੀ
ਚੀਚੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟੀ ਹ!ੈ 11 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੂਲਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜੂਲੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਰਾਗਂਾ! ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਟਿਲਆਂ ਨਾਲ ਫੰਿਡਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬੱਛੂਆਂ ਨਾਲ
ਫੰਡਾਗਂਾ! 12 ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਰ
ਆਉਣਾ ਸੋ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਏ 13 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕੌੜਾ ਿਜਹਾ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ 14ਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਲਾ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਰਾਗਂਾ। ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਟਿਲਆਂ ਨਾਲ ਫੰਿਡਆ
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬੱਛੂਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਗਂਾ 15 ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਜੋ ਉਸ
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ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਨੀ ਅਹੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੰੂ ਆਖੀ ਸੀ
ਪੂਰਾ ਕਰੇ 16 ਜਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ
ਸ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵੰਡ ਿਵਹਾਰ? ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ,
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੰੂ ਚੱਲੇ ਜਾਓ! ਹੇ ਦਾਊਦ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ
ਸੰਭਾਲ! ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੰੂ ਚਲਾ ਿਗਆ 17 ਪਰ
ਉਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਰਹਬੁਆਮ
ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ 18 ਤਦ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਦੋਰਾਮ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜੋ
ਬੇਗ਼ਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਪਥਰਾਉ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ। ਤਦ ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਣ
ਲਈ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਥ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ 19 ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹ।ੈ
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ਸ਼ਮਆਯਾਹ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
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1 ਜਦ ਰਹਬੁਆਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੇਰ ਰਾਜ
ਨੰੂ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਲਈ ਮੋੜ ਲੈਣ 2 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਗਤ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੰੂਆਇਆ 3 ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਰਹਬੁਆਮ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ
ਹਨਆਖ ਿਕ 4ਯਹੋਵਾਹ ਐਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਈਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਜਾਓ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ
ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਮੁੜ ਗਏ।

ਰਹਬੁਆਮ ਨਗਰਾਂ ਨੰੂ ਿਦੜਹ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ
5 ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ

ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਏ 6 ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਬੈਤਲਹਮ,
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ਏਟਾਮ, ਤਕੋਆਹ 7 ਬੈਤ ਸੂਰ, ਸੋਕੋਹ, ਅਦੁੱਲਾਮ, 8 ਗਥ, ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ, ਜ਼ੀਫ,
9 ਅਦੋਰਇਮ, ਲਾਕੀਸ਼, ਅਜ਼ੇਕਾਹ, 10 ਸਾਰਾਹ, ਅੱਯਾਲੋਨ ਅਤੇ ਹਬਰੋਨ ਨੰੂ
ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ ਹਨ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਏ 11ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਰਸਦ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੈ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖੇ 12ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਢਾਲਾਂ
ਅਤੇ ਭਾਲੇ ਰਖਵਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਉਸ ਲਈ ਰਿਹ ਗਏ।

ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦਾ ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਆਉਣਾ
13 ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸਨ ਆਪ-ੋਆਪਣੀ

ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੇਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ
ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ,ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ 15ਅਤੇ ਉਸਆਪਣੀ
ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾ,ਂ ਬੱਕਿਰਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵੱਿਛਆਂ ਲਈ ਜਾਜਕ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 16ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਅਿਜਹੇ ਲੋਕੀ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ
ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ 17 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਬੁਆਮ
ਨੰੂ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ
ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ।

ਰਹਬੁਆਮ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ
18ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਰੀਮੋਥ ਦੀ ਅਤੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ

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

12
ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਿਮਸਰ ਦਾ ਹਮਲਾ
1 ਰਾਜਾ 14:25-28

1 ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਰਹਬੁਆਮ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ 2 ਫੇਰ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ
ਸੀ 3ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਰਥ ਅਤੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਲੂਬੀ,
ਸੂਕੀ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਣਿਗਣਤ ਸਨ
4ਉਸ ਨੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲੈ ਲਏ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਤੱਕ ਆ ਿਗਆ। 5 ਤਦ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨਬੀ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ
ਐਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤਹਾਨੰੂ ਸ਼ੀਸ਼ਕ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ 6 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹੈ
7 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ
ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨੰੂ ਆਇਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਕੁਝ ਿਰਹਾਈ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ
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ਪਵੇਗਾ 8ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੇਸ-ਦੇਸ
ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੈਣ 9 ਸੋ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੰੂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਿਗਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ
ਉਹ ਢਾਲਾਂ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ ਲੈ ਿਗਆ 10 ਤਾਂ ਰਹਬੁਆਮ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਸ਼ਾਹੀ ਿਨਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ। 11ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਨੰੂ ਜਾਦਂਾ ਸੀ ਤਾਂ ਿਨਗਾਹਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਨਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ 12 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਿਹਰ ਉਸ ਤੋਂ ਟਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ
ਸਨ।

ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
13 ਸੋ ਰਹਬੁਆਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।

ਰਹਬੁਆਮ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ
ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਆਮਾਹ ਅੰਮੋਨਣ
ਸੀ 14 ਉਸ ਨੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵੱਚ
ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਲਾਇਆ 15ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀ
ਉਹ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਨਬੀ ਅਤੇ ਇੱਦੋ ਗੈਬਦਾਨ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਕੁਲ ਪੱਤੀ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਖੇ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਰਹਬੁਆਮ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਦਾ
ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ 16 ਤਾਂ ਰਹਬੁਆਮ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ
ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਿਬਯਾਹ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

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

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

15
ਰਾਜਾ ਆਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ

1 ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਓਦੇਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਉੱਤੇ ਉਤਿਰਆ
2 ਉਹ ਆਸਾ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਆਸਾ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ।ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦ
ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਮਲੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ 3 ਹੁਣ
ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਬਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਸਖਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ 4 ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭ ਿਪਆ 5 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਅਤੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਨ 6 ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਿਵੱਚ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹਰ
ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਸੀ 7 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਢੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਮਲੇਗਾ! 8 ਜਦ
ਆਸਾ ਨੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਓਦੇਦ ਨਬੀ ਦੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਗ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਲਏ
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ਸਨ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੰੂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਡਉੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਫੇਰ ਬਣਵਾਇਆ 9 ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਨਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ 10ਉਹਆਸਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ
ਪੰਦਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 11ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲੁੱਟ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਿਲਆਏ ਸਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ
ਸੱਤ ਸੌ ਬਲ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਈ 12 ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ
ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ
ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭਾਲਣ 13ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ,
ਕੀ ਛੋਟਾ ਕੀ ਵੱਡਾ, ਕੀ ਮਨੱੁਖ ਕੀ ਔਰਤ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ 14ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਿਸੰਿਗਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। 15ਸਾਰਾ ਯਹੂਦਾਹ ਉਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਬਾਗ਼-ਬਾਗ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ
ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮਲ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਅਰਾਮ ਿਦੱਤਾ 16ਅਤੇ ਆਸਾ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਅਕਾਹ ਨੰੂ ਵੀ ਰਾਜਮਾਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀ ਲਈਇੱਕ ਅੱਤ ਿਘਣਾਉਣੀ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ
ਿਘਣਾਉਣੀ ਮੂਰਤ ਨੰੂ ਆਸਾ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ
ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ 17 ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਢਾਹੇ ਨਾ ਗਏ, ਤਾਂ
ਵੀ ਆਸਾ ਦਾ ਮਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ
ਿਰਹਾ। 18ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਸਨ ਨਾਲੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਿਲਆਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਆਪ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਚਾਦਂੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਭਾਡੇਂ 19ਅਤੇ
ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਂਤੀਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਈ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ
1 ਰਾਜਾ 15:17-22

1 ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੱਤੀਵੇਂ ਸਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ 2 ਤਾਂ ਆਸਾ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ
ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਨ-ਹਦਦ ਕੋਲ ਜੋ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 3ਉਹ ਨੇਮ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਆਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੋੜ ਲਵੇਂ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਆਵੇ 4 ਤਾਂ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ
ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਭੇਿਜਆ ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਈਯੋਨ ਅਤੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਅਬੇਲ-ਮਾਇਮ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 5 ਜਦ ਬਆਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ
ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਰਾਮਾਹ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 6 ਤਦ
ਆਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਮਾਹ
ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬਆਸ਼ਾ ਬਣਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ
ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗਬਾ ਅਤੇ ਿਮਸਪਾਹ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ।

ਹਨਾਨੀ ਨਬੀ
7 ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨਾਨੀ ਗੈਬ ਦਾਨ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ

ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ,ਇਸੇ ਕਾਰਨਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ 8 ਕੀ ਕੂਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਲੂਬੀਆਂ ਦੀ
ਸੈਨਾਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਥ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਬਹੁਤ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਸਨ? ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 9 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਿਫਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਿਦਲ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਿਵਖਾਵੇ।ਇਸ ਗੱਲ
ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹ!ੈ
10 ਤਦ ਆਸਾ ਨੇ ਉਸ ਗੈਬਦਾਨ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾ
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ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹਰਖ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਆਸਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ।

ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ
1 ਰਾਜਾ 15:23-24

11 ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਆਸਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਨ 12 ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਨਤਾਲੀਵੇਂ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ 13 ਤਦ ਆਸਾ ਮਰ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ। ਉਹ ਇੱਕਤਾਲੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਕੇ
ਮੋਇਆ 14 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉਸ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪੁਟਵਾਈ ਸੀ ਦੱਿਬਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉਸ ਕਫ਼ਨ ਿਵੱਚ
ਲਪੇਟ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਸੁਗੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ।

17
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦਾ ਰਾਜ

1 ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਾਇਆ 2 ਉਸ
ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਉਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਆਸਾ ਨੇ ਲਏ ਸਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤੀਆਂ 3 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਰਾਹਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਆਲਾਂ ਦਾ ਤਾਿਲਬ ਨਾ ਬਿਣਆ 4 ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ 5ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਯਹੂਦਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਕੋਲ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
6ਉਸ ਦਾ ਿਦਲ ਯਹੋਵਾਹ ਿਦਆਂ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ
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ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੰੂ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 7 ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਰਥਾਤ ਬਨਹਿਯਲ, ਓਬਦਯਾਹ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ,
ਨਥਾਨਏਲ ਅਤੇ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੰੂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ 8 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਵੀ ਸਨ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਨਥਨਯਾਹ,
ਜ਼ਬਦਯਾਹ, ਅਸਾਹੇਲ, ਸ਼ਮੀਰਾਮੋਥ, ਯੋਨਾਥਾਨ, ਅਦੋਨੀਯਾਹ, ਤੋਿਬਆਹ,
ਅਤੇ ਤੋਬ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਅਤੇ
ਯਹੋਰਾਮ ਜਾਜਕ ਸਨ 9 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨਾਲ
ਰੱਖ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਿਸਖਾਇਆਅਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ। 10 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਿਗਆਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ 11 ਅਤੇ ਕਈ ਫ਼ਿਲਸਤੀ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਅਤੇ ਭੇਟ ਿਵੱਚ ਚਾਦਂੀ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ
ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲਇੱਜੜ ਿਲਆਏਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ
ਮੇਂਢੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਬੱਕਰੇ 12ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਗੜਹ੍ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਏ 13ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ 14ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀ,ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਸਨ,
ਸਰਦਾਰ ਅਦਨਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ 15 ਉਸ
ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਯਹੋਹਾਨਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ
16 ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਿਜ਼ਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ ਸੀ ਿਜਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਵੱਡੇ
ਸੂਰਮੇ ਸਨ 17ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ ਅਲਯਾਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧਣੁੱਖ ਅਤੇ ਢਾਲ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਜੁਆਨ ਸਨ 18 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਹੇਠਾਂ ਯਹੋਜ਼ਾਬਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਆਨ ਸਨ
ਜੋ ਜੰਗ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ 19ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
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18
ਮੀਕਾਯਾਹ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਅਹਾਬ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ
1 ਰਾਜਾ 22:1-28

1ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਰਸ਼ਤਾ ਜੋਿੜਆ 2ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਅਹਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੰੂ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਢਗੇ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਿਰਆ 3 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਨੰੂ
ਚੱਲੇਂਗਾ? ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਤੇਹਾ ਮੈਂ, ਿਜਹੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਿਤਹੇ ਮੇਰੇ
ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਗਂੇ 4ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਪਿਹਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ
ਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕਰੀਂ 5 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ
ਚਾਰ ਸੌ ਮਨੱੁਖ ਸਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਾਮੋਥ
ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੇਈਏ? ਉਨਾਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਚੜਹ੍ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਨੰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ 6 ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕੋਈ
ਹੋਰ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ? 7 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੰੂਆਿਖਆ,ਅਜੇਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਕੜ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਭਿਲਆਈ
ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਅਗੰਮ ਵਾਚਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਿਯਮਲਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਮੀਕਾਯਾਹ ਹੈ।ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਆਖੇ 8ਤਦ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸਰੇ ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਯਮਲਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਲੈ ਆ 9ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ
ਬਸਤਰ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗੇ ਸੀ ਬੈਠੇ
ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗੰਮ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਨ 10 ਕਨਾਨਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਿਸੰਗ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਜਦ
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ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਧੱਸੀ ਜਾਓਗ!ੇ 11ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਗੰਮ
ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਨ ਿਕ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਤਹ ਪਾਓ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 12 ਉਹ ਹਲਕਾਰਾ
ਜੋ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੰੂ ਸੱਦਣ ਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਨੰੂ ਬੋਿਲਆ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੀਂ ਿਕ ਨਬੀ ਇੱਕ
ਮੂੰਹ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਭਿਲਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਭਿਲਆਈਬੋਲੀਂ। 13ਅੱਗੋਂ ਮੀਕਾਯਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਫ਼ਰਮਾਏਗਾ
ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਬੋਲਾਗਂਾ 14 ਸੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੀਕਾਯਾਹ, ਭਲਾ,ਅਸੀਂ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਰੁਕੇ ਰਹੀਏ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਚੜਹ੍ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹ
ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 15 ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਵਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਉੱਤੇ ਸਿਚਆਈ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਦੱਸੀਂ? 16 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਖੰਡ ਜਾਣਾ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਿਕ ਇਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਸੁਲਾਹ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇ 17 ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਿਲਆਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਵਾਚੇਗਾ?
18 ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ! ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਿਠਆਂ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਸੈਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਖੜਹ੍ੀ ਸੀ 19ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਆਿਖਆ,ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਨੰੂ ਕੌਣ ਭਰਮਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਕੋਲ
ਿਡੱਗ ਮਰ?ੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੋਿਲਆਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰਾਂ ਬੋਿਲਆ 20ਤਦ
ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਭਰਮਾਵਾਗਂਾ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕਸ ਤਰਾ?ਂ 21 ਉਸ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਿਵੱਚ
ਬਣਾਗਂਾ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੰੂ ਭਰਮਾ ਲਏਂਗਾ ਅਤੇ ਿਜੱਤੇਂਗਾ,
ਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ। 22 ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਾਂ ਨਬੀਆਂ
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ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਬੁਿਰਆਈ ਬੋਿਲਆ ਹ!ੈ 23ਤਾਂ ਕਨਾਨਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਣ
ਕੇ ਮੀਕਾਯਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਿਕਸ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਬੋਲੇ? 24 ਪਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਤੂੰ ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਲੱੁਕਣ ਨੰੂ ਵੜੇਂਗਾ
ਤਦ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ! 25 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੀਕਾਯਾਹ
ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਮੋਨ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼
ਕੋਲ ਮੋੜ ਲੈ ਜਾ l 26ਅਤੇ ਆਖ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੋੜੀ ਇਸ ਨੰੂ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਤੰਗੀ ਦੀ
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਦਓ! 27 ਪਰ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਓ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ,
ਨਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸੁਣ ਲਓ!।

ਅਹਾਬ ਦੀ ਮੌਤ
1 ਰਾਜਾ 22:29-35

28 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਨੰੂ ਚੜਹ੍ੇ 29 ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾਕੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾਵਂਾਗਂਾ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਬਸਤਰ ਪਾਈ ਰੱਖ। ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੇਸ ਵਟਾਕੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ 30 ਪਰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ
ਨਾ ਲਿੜਓ 31 ਜਦ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੰੂ ਮੁੜੇ ਪਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਿਚੱਲਾਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ
ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ 32ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ 33 ਅਤੇ ਿਕਸੇ
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਆਪਣਾ ਧਣੁੱਖ ਿਖੱਚ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ
ਸੰਜੋ ਦੇ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਤੀਰ ਮਾਿਰਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੋੜ
ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਚੱਲ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ 34ਅਤੇ
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ਲੜਾਈ ਉਸ ਿਦਨ ਵੱਧ ਗਈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਾਮੀਆਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਥ ਉੱਤੇ ਥੰਿਮਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੱੁਬਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਰ
ਿਗਆ।

19
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੰੂ ਨਬੀ ਦੀ ਫਟਕਾਰ

1 ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ
ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁਿੜਆ। 2 ਤਦ ਹਨਾਨੀ ਗੈਬਦਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਉਸ ਦੇ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ
ਕਰ?ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰਵਾਨ ਹੈ 3 ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਗੁਣ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਟੁੰਡਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਲਾਇਆ ਹ।ੈ

ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ
4 ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਬਏਰਸ਼ਬਾ

ਤੋਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਫਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੋਿੜਆ 5 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਆਈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ
6 ਅਤੇ ਿਨਆਈਂਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਨਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ
ਿਨਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ 7 ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਸੋ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਬੇ
ਿਨਆਈਂਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦੀ ਪੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਢੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 8ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵੀ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਆਵਂਾਂ ਅਤੇ
ਝਗਿੜਆਂ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਮੁੜੇ 9ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭੈਅ ਸਿਚਆਈ
ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ। 10 ਜਦ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ
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ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਂ ਿਬਧੀਆਂ ਜਾਂ ਿਨਆਵਂਾਂ
ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰ
ਉਤਰ।ੇ ਇਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ 11ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਅਮਰਯਾਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸਮਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਦਯਾਹ ਹੈ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁੱਦੇਦਾਰ ਹੋਣਗ।ੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

20
ਅਦੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ

1ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੋਆਬੀ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ
ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱੁਟ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ 2 ਤਾਂ
ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰ ਅਰਾਮ
ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦਲ ਤੇਰੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਉਹ
ਹਸਸੋਨ ਤਾਮਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ ਜੋ ਏਨ-ਗਦੀ ਹੈ 3 ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਭੈਅ ਖਾ
ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਰਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਡੌਂਡੀ
ਿਪਟਵਾਈ 4ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਨਾਲੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਏ
5ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਵੇਂ ਵੇਹੜੇ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ 6 ਉਸ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੂੰ
ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਐਨੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 7ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੂੰ
ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ ਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ? 8 ਸੋ ਉਹ
ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਐਉਂ ਆਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 9 ਿਕ ਜਦ ਕੋਈ ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇ ਿਜਵੇਂ
ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਿਨਆਂ ਜਾਂ ਬਵਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ
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ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕੜ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਬਚਾ ਦੇਵੇਂ 10ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ
ਿਕ ਅੰਮੋਨੀ ਅਤੇ ਮੋਆਬੀ ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੰੂ ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਹੱਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ ਸਗੋਂ
ਉਹ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ 11 ਵੇਖ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ
ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਬਦਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੰੂ ਿਮਲਖ਼
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਕੱਢਣ ਲਈਆਰਹੇ ਹਨ! 12ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਨਾਂ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕੀ ਕਰੀਏ
ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 13 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਿਚਆ,ਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਖੜਹ੍ੇ ਰਹ।ੇ 14 ਤਦ ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ
ਯਹਜ਼ੀਏਲ ਲੇਵੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਸਾਫ਼ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਤੇ ਬਨਾਯਾਹ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਯਈਏਲ ਦਾ ਪੜੋਤਾ ਤੇ ਮੱਤਨਯਾਹ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ
ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਿਰਆ 15 ਅਤੇ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਅਤੇ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ!ੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਉਂਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਡਰੋ,
ਨਾ ਘਬਰਾਓ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈ
16 ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸੀਸ ਦੀ
ਚੜਹ੍ਾਈ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਰੂਏਲ ਦੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਵਾਦੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓਗੇ 17 ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਥਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਂਗਾ, ਹੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਾਓ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਵੇਖਣਾ! ਨਾ ਡਰ,ੋ ਨਾ ਘਬਰਾਓ।
ਕੱਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ
18ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਿਸਰ ਿਨਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੁਿਕਆਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ
19ਅਤੇ ਕਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲੇਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਯਹੋਵਾਹਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਲੱਗੇ 20ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ
ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਕੋਆਹ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਿਗਆ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ
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ਸੁਣੋ! ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ।
ਉਸ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੋਗੇ 21 ਜਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈਗਵੱਈਯਾਂ ਨੰੂ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ,ੋ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਜੋ
ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ 22 ਜਦ ਉਹ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਆਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਛਿਹ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਹ ਮਾਰੇ
ਗਏ। 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੰਮੋਨੀ ਅਤੇ ਮੋਆਬੀ ਸੇਈਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ
ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਮੇਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸੇਈਰ
ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ
ਪਏ 24 ਅਤੇ ਜਦ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਲ
ਨੰੂ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਨਾ ਬਿਚਆ! 25 ਜਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟਣ
ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਲੋਥਾਂ ਉੱਤੋਂ ਐਨਾ ਮਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਿਮਲੀਆਂ ਿਕ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਲਜਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ
ਐਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਉਸ ਨੰੂ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ 26 ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਉਹ
ਬਰਾਕਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ
ਮੁਬਾਰਕ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਾਕਾਹ ਦੀ
ਵਾਦੀ ਹੈ 27ਤਦ ਉਹ ਮੁੜੇ, ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ
ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਮੁੜ
ਜਾਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੀ 28 ਸੋ ਉਹ
ਿਸਤਾਰਾ,ਂ ਬਰਬਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਆਏ 29 ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਉਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਦਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ
ਪੈ ਿਗਆ ਜਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 30 ਸੋ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਲੇ ਦੁਆਿਲਓਂ ਅਰਾਮ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ।

ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
1 ਰਾਜਾ 22:41-50
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31ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ। ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੈਂਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜ਼ੂਬਾਹ ਸੀ ਜੋ ਿਸ਼ਲਹੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ 32ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਿੜਆ
ਪਰ ਉਹੋ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ 33ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚੇ
ਸਥਾਨ ਢਾਹੇ ਨਾ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਿਦਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆਸੀ 34ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ
ਤੱਕ ਹਨਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ 35ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਹੁਤ
ਬੁਿਰਆਈਕਰਦਾ ਸੀ 36ਅਤੇ ਇਸਲਈਉਸਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਿਕ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੰੂ
ਜਾਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਸਯੋਨ-ਗਬਰ ਿਵੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ
37 ਤਦ ਦੋਦਾਵਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਮਾਰੇਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਗੰਮ ਵਾਿਚਆ ਿਕ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਕੀਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੰੂ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਿਜਹੇ ਟੁੱਟੇ ਿਕ
ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੰੂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

21
1ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਮਰ ਕੇਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਿਗਆਅਤੇ ਦਾਊਦ

ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਰਾਮ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 8:17-24

2 ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜੋ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਸਨ,
ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਯਹੀਏਲ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਅਜ਼ਰਯਾਹ, ਮੀਕਾਏਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਟਯਾਹ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ 3 ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਚਾਦਂੀ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਸਣੇ ਿਦੱਤੇ ਪਰ ਰਾਜ ਯਹੋਰਾਮ ਨੰੂ
ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ 4 ਜਦ ਯਹੋਰਾਮ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰ ਿਲਆ ਤਾਂ ਉਹ
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ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੰੂ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ 5ਯਹੋਰਾਮ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਹ ਬੱਤੀ
ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 6ਅਤੇ ਉਹ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਗਂੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਹਾਬ ਦੀ ਧੀ ਉਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ 7 ਫੇਰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਨਾ
ਨਾ ਚਾਿਹਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ
ਵਾਿਰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 8ਉਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਦੋਮੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਲਆ 9 ਤਾਂ
ਯਹੋਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਥਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਦੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਥਾਂ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਘੇਰ ਿਲਆ ਸੀ ਮਾਿਰਆ 10 ਸੋ ਅਦੋਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ
ਅਧੀਨਤਾਈ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਲਬਨਾਹ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। 11ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਉਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਭਚਾਰੀ ਬਣਾਇਆਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਭੁਲੇਖੇ
ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ 12 ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨਬੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਐਉਂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆ ਹੈਂ 13ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ
ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਭਚਾਰੀ
ਬਣਾਇਆ ਿਜਵੇਂ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਅੰਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸਨ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ 14 ਸੋ
ਵੇਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਸਾਰੀ ਿਮਲਖ਼ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ 15 ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਦਂਰਾਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੇਰੀਆਂਆਦਂਰਾਂ ਉਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਿਨੱਤ ਪਰ੍ਤੀ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ!ਂ 16ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਰਾਮ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੂਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਰਿਹੰਦੇ
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ਸਨ ਰੂਹ ਨੰੂ ਪਰੇਿਰਆ ਹੈ 17 ਸੋ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆ
ਵੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨੰੂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ,ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਯਹੋਆਹਾਜ਼
ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਿਰਹਾ
18ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਦਂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਿਬਮਾਰੀ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ 19ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਆਦਂਰਾਂ ਿਨੱਕਲ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਲਈ ਬਾਲਦੇ ਸਨ 20ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਬਨਾਂ ਮਾਤਮ
ਕੂਚ ਕਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਪਰ
ਸ਼ਾਹੀ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਦੱਿਬਆ।

22
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 8:25-29; 9:21-28

1 ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੰੂ
ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜੱਥੇ ਨੇ ਜੋ ਅਰਬੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਕਤਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਸੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ 2ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਿਬਆਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਅਥਲਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਆਮਰੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ 3ਉਹ ਵੀ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ
ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹ ਨੰੂ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੀ
ਸੀ 4 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਿਜਵੇਂ ਅਹਾਬ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਦੇ ਉਹੀ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ 5ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਉੱਤੇ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਸਣੇ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਲੜਨ ਲਈ
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ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਯੋਰਾਮ ਨੰੂ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ 6 ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਫੱਟਾਂ
ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੰੂ ਰਾਮਾਹ
ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਅਹਾਬ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਨੰੂ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਿਬਮਾਰ ਸੀ। 7 ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਨਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਉਹ ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦ ਉਹ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਿਨਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੇਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਯਹੋਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ। 8 ਜਦ ਯੇਹੂ ਅਹਾਬ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕਤਲ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ 9ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੰੂ ਲੱਿਭਆ ਿਜਹੜਾ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਲੁੱਿਕਆਹੋਇਆਸੀ ਸੋ ਉਹਉਸ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਯੇਹੂ ਕੋਲ ਿਲਆਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਿਬਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਆਖਣ
ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਿਰਹਾ ਸੋ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਾ ਰਹੀ।

ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਰਾਣੀ ਅਥਲਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 11:1-3

10 ਜਦ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ 11 ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਯਹੋਸ਼ਬਥ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼
ਨੰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਚੋਰੀ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਦਾਈ ਨੰੂ ਸੌਂਣ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਸੋ ਯਹੋਰਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੀ ਧੀ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਯਹੋਸ਼ਬਥ ਨੇ ਜੋ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਭੈਣ
ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਅਥਲਯਾਹ ਤੋਂ ਅਿਜਹਾ ਲੁਕਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ
ਸਕੀ 12ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਲੱੁਿਕਆ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਅਥਲਯਾਹ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ।
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23
ਅਥਲਯਾਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਿਵਦਰੋਹ
2 ਰਾਜਾ 11:4-16

1 ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕਿੜਆਂ
ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਅਰਥਾਤ ਯਰੋਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਤੇ ਯਹੋਹਾਨਾਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਤੇ ਓਬੇਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਤੇ ਅਦਾਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਮਅਸੇਯਾਹ ਤੇ ਿਜ਼ਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਫਾਟ ਨੰੂਆਪਣੇ ਨਾਲਇੱਕ ਨੇਮ ਿਵੱਚ
ਿਮਲਾਇਆ 2 ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ 3 ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ,
ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਰਾਜ
ਕਰੇਗਾ 4 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ
ਸਬਤ ਨੰੂ ਆ ਕੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਹੋਣ 5ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ
ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਬੁਿਨਆਦ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵੇਹਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ 6ਪਰਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਬਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ
ਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਆਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨਪਰਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਰਨ 7ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਘੇਰੀਂ
ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰਆਵੇ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰਆਉਂਿਦਆਂ ਜਾਿਂਦਆਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਓ 8ਸੋ ਲੇਵੀਆਂ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਸਬਤ ਨੰੂ
ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਸਬਤ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਸਨ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਸੀ 9ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਰਛੇ, ਫਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਢਾਲਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸਨ ਸ-ੌਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆ,ਂ 10ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜੇ ਸਨ ਭਵਨ
ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੂੰਿਜਓ ਲੈ ਕੇ ਭਵਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਖੂੰਜੇ ਤੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਾਭੇਂ-ਲਾਭੇਂ
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ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 11 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ
ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਨਾਮਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਸੋ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਨੰੂ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ! 12ਜਦ
ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਦੌੜ-ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਪਮਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। 13ਜਦ
ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਥੰਮਹ੍ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ
ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸੋ ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਿਦੱਤੀ ਬੋਲੀ, ਗਦਰ ਵੇ ਗਦਰ! 14 ਤਦ ਯਹੋਯਾਦਾ
ਜਾਜਕ ਨੇ ਸ-ੌਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ
ਉਹ ਨੰੂ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈਉਹਦੇ ਿਪੱਛੇਆਵੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ 15 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ।

ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ
2 ਰਾਜਾ 11:17-20

16 ਫੇਰ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣ 17 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ
ਬਆਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮੱਤਾਨ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ
18ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੰੂ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਹੇਠ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਥਾਿਪਆ
ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਨੰਦਤਾਈ ਤੇ ਗਾਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ 19 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਨ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ
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ਕੋਈ ਜਣਾ ਜੋ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੜੇ 20 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ-ੌਸੌ
ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਹ
ਉੱਚੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੰੂ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ 21 ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਮਨ ਸੀ। ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਥਲਯਾਹ ਨੰੂ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ।

24
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 12:1-16

1 ਜਦ ਯੋਆਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ
ਨੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਸੀਬਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਦੀ ਸੀ 2ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕਦੇ ਜੀਵਨ
ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ 3ਯਹੋਯਾਦਾ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ
ਜੰਮੀਆਂ 4 ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ 5 ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੰੂ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ-ਜਾ
ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਲਈ ਚਾਦਂੀ ਇਕੱਠੀ ਕਿਰਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ
ਵੀ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ 6 ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਪਰ੍ਧਾਨ ਨੰੂ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਤੂੰ ਲੇਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਿਕਉਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਕ
ਉਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਭਾ ਉੱਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮਸੂਲ ਿਲਆਇਆ ਕਰਨ? 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ
ਔਰਤ ਅਥਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਮੋਘ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਆਲਾਂ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਨ 8 ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ
ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ 9ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਡੌਂਡੀ ਿਪਟਵਾਈ ਿਕ
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ਲੋਕੀ ਉਹ ਮਸੂਲ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਿਲਆਉਣ 10 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਲਆ ਕੇ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ
ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਿਲਆ 11 ਜਦ ਸੰਦੂਕ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਕਿਰੰਿਦਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਿਜਆਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਰਕਮ
ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਦੂਕ
ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਖਵਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ 12 ਫੇਰ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣਾਂ
ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈਅਤੇ ਲੁਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠਠੇਿਰਆਂ ਨੰੂ ਵੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਆ 13 ਸੋ ਕਾਰੀਗਰ
ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਭਵਨ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
14 ਜਦ ਉਹ ਨੰੂ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਚਾਦਂੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਭਾਡੇਂ ਅਰਥਾਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ
ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਦੇ ਭਾਡੇਂ ਅਤੇ ਕੌਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਭਾਡੇਂ ਬਣੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹੋਮ
ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਰਹ।ੇ

ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪਤਨ
15 ਯਹੋਯਾਦਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਸਮਾ ਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਜਸ

ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ 16ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਦੱਿਬਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
17ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਮੱਥਾ
ਟੇਿਕਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ 18 ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
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ਉੱਤੇ ਕਿਹਰ ਆ ਿਪਆ 19 ਤਾਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ
ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਨਾ ਲਾਇਆ 20 ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਉੱਤੇ ਉੱਤਿਰਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ
ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 21 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ 22ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੰੂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਿਖਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮਰਨ
ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਨੰੂ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲਵੇ!।

ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
23ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ

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

25
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਮਸਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 14:2-6

1 ਅਮਸਯਾਹ ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਉਨੱਤੀ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਯਹੋਅੱਦਾਨ ਸੀ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸੀ 2ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 3ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ
ਪੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ। 4 ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹ
ਨੇ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਅਿਜਹਾ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਪਤਾ ਨਾ ਮਾਰੇ
ਜਾਣ, ਨਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਪ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵ।ੇ

ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ
1 ਰਾਜਾ 14:7

5ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਿਵੱਚ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸ-ੌਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਗਿਣਆ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਚੋਣਵੇਂ ਜੁਆਨ ਵੇਖੇ ਿਜਹੜੇ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਜੋਗ ਸਨ
ਅਤੇ ਬਰਛੀ ਤੇ ਢਾਲ਼ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ 6ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸੌ ਿਕਨਤਾਰ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਕੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ 7 ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ 8 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਜਾਓ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਾਵੇਗਾ
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ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਢਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ 9ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਪਰ ਸੌ ਿਕਨਤਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਸੈਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਤਦ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸੈਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਰਖ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਧਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜੇ 11ਅਤੇ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਲੂਣ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵੱਲ ਿਗਆ ਤੇ ਸੇਈਰ
ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ 12 ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਯਹੂਦੀ
ਿਜਉਂਦਾ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਥੱਲੇ ਐਉਂ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਾਿਰਆਂ
ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ 13 ਪਰ ਉਸ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ
ਮੋੜ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ ਬੈਤ-
ਹੋਰੋਨ ਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ
ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੱੁਟ ਲੈ ਗਏ। 14 ਜਦੋਂ ਅਮਸਯਾਹ
ਅਦੋਮੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਿੜਆ ਤਾਂ ਸੇਈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਲੈਂਦਾ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ 15ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ੋਧ ਅਮਸਯਾਹ ਤੇ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਿਕਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹ,ੋ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ
ਛੁਡਾਇਆ? 16ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਕਹਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹ?ੈ ਚੁੱਪ ਰਿਹ ਤੂੰ ਿਕਉਂ
ਮਾਰ ਖਾਵੇਂ? ਤਦ ਉਹ ਨਬੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਠਾਿਣਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
2 ਰਾਜਾ 14:8-20
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17ਤਦਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇਇਸਰਾਏਲਦੇ ਰਾਜੇ
ਯਹੋਆਸ਼ ਨੰੂ ਜੋ ਯੇਹੂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ
ਿਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਆਹਮ-ੋਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀਏ 18 ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ
ਿਕ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਨੇ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਿਦਆਰ ਨੰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜੋ
ਲਬਾਨਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਨੰੂ ਿਮੱਧ ਛੱਿਡਆ 19 ਤੂੰ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਅਦੋਮ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਘਮੰਡ ਤੈਨੰੂ
ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।ਘਰੇ ਰਿਹ। ਭਲਾ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਿਬਪਤਾ ਨੰੂ ਛੇੜੇਂ ਤੇ ਿਡੱਗੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਯਹੂਦਾਹ ਵੀ?। 20 ਪਰ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ
ਦੇਵੇ ਿਕ ਉਹ ਅਦੋਮ ਿਦਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਦੇ ਸਨ 21 ਤਦ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਹੈ ਆਹਮ-ੋਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ
22ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਰ ਿਗਆਅਤੇ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਨੰੂ
ਭੱਜਾ 23ਇਸਰਾਏਲਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਨੰੂ ਜੋ
ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਿਵੱਚ ਫੜਹ੍ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵਿੜਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸੌ ਹੱਥ ਢਾਹ ਿਦੱਤੀ 24ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਡੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਓਬੇਦ-
ਅਦੋਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੰੂ ਮੁਿੜਆ। 25ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਮਸਯਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਸ਼ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ 26ਅਤੇ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ? 27 ਜਦ ਤੋਂ ਅਮਸਯਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ
ਤੋਂ ਿਫਿਰਆ ਤਦੋਂ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਸੋ
ਉਹ ਲਾਕੀਸ਼ ਨੰੂ ਭੱਜ ਿਗਆ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕੀਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਦਮੀ
ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ 28ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਏ
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ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰੂ ਦੱਿਬਆ।

26
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 14:21-22; 15:1-7

1ਤਦਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਨੰੂ ਜੋ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਥਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ 2ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੌ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਏਲੋਥ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ
ਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਿਮਲਾ ਿਦੱਤਾ 3 ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਵੰਜਾ ਸਾਲ ਰਾਜ
ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਕਾਲਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸੀ 4ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 5 ਉਹ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਖੋਜੀ ਿਰਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ।
6 ਉਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਗਥ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ
ਯਬਨਹਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੀ ਕੰਧ ਨੰੂ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਏ 7ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਤੇ
ਉਨਾਂ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਗੂਰ-ਬਆਲ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਊਨੀਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ 8ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਿਦੱਤੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲਾਘਂੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਤਕੜਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ 9ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਕੋਨੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅਤੇ
ਵਾਦੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੱਕਾ
ਕੀਤਾ 10 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਲਾਬ
ਪੁਟਵਾਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੇਟ ਿਵੱਚ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਸਨ
ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਨ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਾੜੀ ਉਹ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। 11 ਨਾਲੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਯੋਿਧਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਸੀ ਜੋ ਯੁੱਧ ਲਈ ਯਈਏਲ ਿਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਮਅਸੇਯਾਹ
ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨਨਯਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਜੋ
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ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਿਨੱਕਲਦੀ ਸੀ 12ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਗਣਤੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਸੀ
13ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਾਿਬਆਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਯੋਿਧਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਸੀ ਿਤੰਨ ਲੱਖ ਸਾਢੇ
ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸੂਰਮੇ ਿਜਹੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ 14ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਲਈ ਢਾਲਾ,ਂ ਬਰਛੇ,
ਟੋਪ ਸੰਜੋਆਂ ਤੇ ਧਣੁੱਖ ਤੇ ਗੋਪੀਏ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ 15 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਕਸਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਵਗਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ
ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਿਗਆ।

ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਘਮੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
16 ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਿਦਲ ਐਨਾ ਹੰਕਾਿਰਆ

ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਿਵਗੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ
ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਧੂਪ
ਧੁਖਾਉਣ ਲੱਗਾ 17 ਤਦ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਜਾਜਕ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਸੀ ਜਾਜਕ ਸਨ ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਮਨੱੁਖ ਸਨ 18ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ
ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ! ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਰਥਾਤ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਵੱਤਰ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
19 ਤਦ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ
ਧੂਪਦਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਹਰਖ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋੜਹ੍
ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਿਲਆ 20ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜਹ੍ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਉਹ
ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਿਢਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹ ਨੰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ 21 ਸੋ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
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ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕੋੜਹ੍ੀ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਕੋੜਹ੍ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਿਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ 22ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਮੋਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਿਲਖੇ 23ਸੋ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ
ਦੇ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਕੋੜਹ੍ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

27
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਯੋਥਾਮ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 15:32-38

1ਯੋਥਾਮ ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਰੂਸ਼ਾ ਸੀ
ਜੋ ਸਾਦੋਕ ਦੀ ਧੀ ਸੀ 2 ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ,
ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵਿੜਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਿਵਗੜੀ
ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ 3ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਫਾਟਕ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਓਫ਼ਲ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ 4 ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਟ ਤੇ ਬੁਰਜ ਬਣਵਾਏ
5 ਉਹ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜੱਿਤਆ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਸਾਲ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌ ਿਕਨਤਾਰ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਪੰਝੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ
ਕਣਕ ਅਤੇ ਪੰਝੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਜੌਂ ਉਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਨਾ ਹੀ ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਨੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ 6 ਸੋ ਯੋਥਾਮ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਠੀਕ ਕੀਤੇ
ਸਨ 7ਅਤੇ ਯੋਥਾਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਨ 8 ਉਹ ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 9ਅਤੇ ਯੋਥਾਮ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ
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ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਿਗਆ,ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਦਾਊਦਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

28
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 16:1-4

1ਆਹਾਜ਼ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਲ਼ਾਂ
ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਸਗੋਂ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਿਰਆਅਤੇ ਬਆਲੀਮ ਦੀਆਂ ਢਾਲੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਵਾਈਆਂ 3ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਉਸ ਨੇ ਿਹੰਨਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਿਰਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਜਲਾਇਆ 4 ਉਹ ਉੱਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਟੱਿਲਆਂ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ।

ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
2 ਰਾਜਾ 16:5

5ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਜੱਿਥਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਲੈਆਏਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ 6ਅਤੇ ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਕਤਲ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ 7ਅਤੇ ਿਜ਼ਕਰੀ ਨੇ ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਮਅਸੇਯਾਹ
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੰੂ ਅਤੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਹਾਕਮਅਜ਼ਰੀਕਾਮ ਨੰੂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ
ਅਲਕਾਨਾਹ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ।

ਨਬੀ ਓਦੇਦ



2 ਇਿਤਹਾਸ 28:8 lvii 2 ਇਿਤਹਾਸ 28:15

8ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ
ਨੰੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲੱੁਟ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਲੁੱਟ ਨੰੂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ 9 ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ ਿਜਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਓਦੇਦ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਿਗਆ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਨੰੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ
ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪੁੱਿਜਆ! 10 ਹੁਣ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੰੂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦਬਾਈ ਰੱਖੋਗੇ? ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੀ ਪਾਪ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਸਰ ਨਹੀਂ? 11 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਬੰਧੂਆਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਫੜ ਿਲਆ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਕੇ ਮੋੜ ਿਦਓ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ 12 ਤਦ ਇਫ਼ਰਾਈਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਹਾਨਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਮਸ਼ੀਲੇਮੋਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਕਯਾਹ
ਅਤੇ ਸ਼ੱਲੂਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਹਦਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਾਸਾ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਹੜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ 13ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧੂਆਂ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਸਕੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਾਪੀ ਬਣਾਗਂੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੱੁਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪ
ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਹਰ
ਹੈ 14ਸੋ ਉਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਧੂਆਂ ਅਤੇ ਲੱੁਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨੰੂ ਸਰਦਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ 15ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਿਲਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨੰਗੇ ਸਨ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ
ਪਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਿਲੱਸੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਗਿਧਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਖਜ਼ੂਰਾਂ
ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪਏ।
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ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣਾ
2 ਰਾਜਾ 16:7-9

16ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਹਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ
ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 17ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਅਦੋਮੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਹੱਲਾ ਕਰ
ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਗਏ 18ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ
ਵੀ ਬੇਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕੇ
ਬੈਤ ਸ਼ਮਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਯਾਲੋਨ ਅਤੇ ਗਦੇਰੋਥ ਅਤੇ ਸੋਕੋਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਨੰੂ
ਅਤੇ ਿਤਮਨਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਗਮਜ਼ੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਲੈ
ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ 19 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ
ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਅਵਾਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ
ਸੀ 20ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਤਲਗਥ ਿਪਲਨਅਸਰਉਹਦੇ ਕੋਲਆਇਆ
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ 21 ਭਾਵੇਂ
ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ
ਹੋਈ।

ਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
22ਆਪਣੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਆਹਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ

ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ 23 ਉਸ ਨੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਸੀ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਰਾਮ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਲਈ
ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਾਗਂਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ 24 ਤਾਂ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਵਨ ਦੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਨੰੂ
ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬੂਿਹਆਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਿਵੱਚ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ 25ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਦੇ
ਲਈ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਹਰਖ ਿਦਲਾਇਆ 26 ਉਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਮੁੱਢ ਤੋਂ
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ਅੰਤ ਤੱਕ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ 27ਆਹਾਜ਼ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ
ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਏ। ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

29
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 18:1-3

1 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਉਨੱਤੀ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਿਬਯਾਹ
ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ 2ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ
ਸੀ।

ਹੈਕਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ
3ਉਸ ਨੇਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ

ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਖੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ 4ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕੀਤਾ 5 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਲੇਵੀਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ!ੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇਸ
ਭਵਨ ਨੰੂ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਲ਼ ਨੰੂ ਕੱਢ
ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਿਲਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਕਰ ਿਦੱਤੀ 7 ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਡਉੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਿਦੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਧੁਖਾਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ
ਚੜਹ੍ਾਈ 8ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਿਹਰ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਆ
ਿਪਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹੌਲ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ
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ਅਤੇ ਿਧਤਕਾਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ
9ਵੇਖ,ੋਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ
ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਹਨ 10 ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ
ਦਾ ਘੋਰ ਕਿਹਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ 11 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਿਢੱਲੇ ਨਾ
ਪੈਣਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਓ। 12 ਤਦ
ਇਹ ਲੇਵੀ ਉੱਠੇ ਅਰਥਾਤ ਕਹਾਥੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਮਾਸਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਥ ਅਤੇ
ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਏਲ ਅਤੇ ਮਰਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਬਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀਸ਼
ਅਤੇ ਯਹਲਲਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਅਤੇ ਗੇਰਸ਼ੋਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜ਼ੰਮਾਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ ਅਤੇ ਯੋਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਦਨ 13ਅਤੇ ਅਲੀਸਾਫ਼ਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਸ਼ਮਰੀ, ਿਯਏਲ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਮੱਤਨਯਾਹ 14ਅਤੇ
ਹੇਮਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੀਏਲ ਅਤੇ ਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਯਦੂਥੂਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਮਅਯਾਹ
ਅਤੇ ਉੱਜ਼ੀਏਲ 15 ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਾਕ
ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਏ 16 ਅਤੇ
ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ
ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਗਏਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਲ਼ ਕੁਚੈਲ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੱਭੀ ਬਾਹਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਲੈਆਏ ਤਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਕਦਰੋਨ ਦੇ ਤਲਾਬ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ 17ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਡਉੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।ੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਿਲਆ ਸੋ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ
ਦੀ ਸੋਲਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ 18 ਤਦ ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਨੰੂ
ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਨੰੂ, ਉਸ ਦੀ ਚੜਹ੍ਤ ਦੀ
ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ 19ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਭਾਿਂਡਆਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਆਹਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
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ਵੇਖੋ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਹੈਕਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਪਣ

20 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੰੂ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ 21 ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਬਲ਼ਦ,
ਸੱਤ ਛੱਤਰ,ੇ ਸੱਤ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਬੱਕਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਲਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਬਲੀ ਨੰੂ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ
ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲੀ
ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਓ 22 ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੰੂ ਕੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਨੰੂ
ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਛੱਿਤਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕੱਿਟਆ ਅਤੇ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਲਹੂ ਨੰੂ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ 23 ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਕਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ
ਸਭਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਲਈ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ 24 ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੰੂ ਪਾਪ
ਬਲੀ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਭੇਟ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਲੋਂ ਚੜਹ੍ਾਈ ਜਾਵੇ 25ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਲੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਛੈਿਣਆ,ਂ ਿਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਬਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਹ੍ੇ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਦਾਊਦ
ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੈਬਦਾਨ ਗਾਦ ਅਤੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ 26 ਤਾਂ
ਲੇਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਨਰਿਸੰਗੇ ਫੂਕਦੇ ਸਨ
27ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਗੀਤ ਨਰਿਸੰਿਗਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 28ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ, ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਉਣ
ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਰਿਸੰਿਗਆਂ ਵਾਲੇ ਨਰਿਸੰਗੇ ਫੂਕਣ ਲੱਗ।ੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ
ਦਾ ਜਲਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ 29 ਜਦ ਉਹ ਹੋਮ
ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ 30 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਗੈਬਦਾਨ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
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ਉਸਤਤ ਗਾਓ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਸੀਸ ਿਨਵਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ 31 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹਆਖਣਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਿਲਆਓ। ਤਦ ਸਭਾ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ
ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਲਆਦਂੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਜਹ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਪਰੇਿਰਆ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਿਲਆਇਆ 32ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਜੋ ਸਭਾ
ਿਲਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਹ ਸੀ, ਸੱਤਰ ਬਲ਼ਦ, ਇੱਕ ਸੌ ਛੱਤਰੇ ਅਤੇ ਦੋ
ਸੌ ਭੇਡਾ,ਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਸਨ 33ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਇਹ ਸਨਅਰਥਾਤ ਛੇ ਸੌ ਬਲ਼ਦਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 34ਪਰ
ਜਾਜਕ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਨਾ ਲਾਹ ਸਕੇ,ਇਸ
ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੇਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ
ਕੰਮ ਨਾ ਮੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ
ਕਰ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੇਵੀਆਪਣੇਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਿਸੱਧੇ ਿਦਲ ਦੇ ਸਨ 35ਨਾਲੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੇ
ਚੜਹ੍ਾਿਵਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸਣ,ੇ ਸੋ ਪਰ੍ਬੰਧ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਇਆ 36 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਏ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

30
ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ

1 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ, ਨਾਲੇ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਵੱਲ ਵੀ ਪੱਤ ਿਲਖ ਭੇਜੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਸਾਹ ਕਰਨ
ਨੰੂ ਆਉਣਾ 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਸਭਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਪਸਾਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ 3 ਉਹ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੰੂ ਨਾ ਮਨਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ 4ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ 5ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
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ਿਕ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੋਂ ਦਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਡੌਂਡੀ ਿਪਟਵਾਈ ਜਾਵੇ
ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਸਾਹ
ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿਜਵੇਂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਸੀ 6 ਸੋ ਹਲਕਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ
ਮੁੜੋ ਿਜਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੀਏ ਵੱਲ ਿਜਹੜਾ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਿਗਆ ਹੈ
ਫੇਰ ਮੁੜੇ 7ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਭੈਜਲ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ 8 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹੱਠੀਏ ਨਾ ਬਣੋ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆਓ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਿਹਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ 9 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਫੇਰ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਸ ਜੋਗ ਬਣਨਗੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਦਆਲੂ ਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ 10 ਸੋ ਹਲਕਾਰੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਜਾਣ
ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਠੱਠੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ 11 ਤਾਂ ਵੀ ਆਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ
ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਮਨੱੁਖ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ
12ਨਾਲੇ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਦਲ ਕਰ ਦੇਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ
ਸੀ ਮੰਨ ਲੈਣ।

ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
13ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ

ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀ
ਹੋ ਗਈ 14 ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
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ਸਨ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰਦਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਕਦਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ 15 ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਦਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼
ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਨੰੂ ਕੱਿਟਆ ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਿਮੰਿਦਆਂ
ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹੋਮ
ਬਲੀਆਂ ਿਲਆਏ 16 ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਮੂਸਾ
ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਿਛੜਿਕਆ 17 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਬਥੇਰੇ ਅਿਜਹੇ
ਸਨ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ੁੱਧਾਂ ਲਈ ਪਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਕੱਟਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ 18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਨੰੂ ਿਲਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਾ ਖਾਧਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈਇਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 19 ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਨੇਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਿਦਲਲਾਇਆਹੈ ਅਰਥਾਤਯਹੋਵਾਹ ਉਸਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ
ਹੋਵੇ 20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ
21ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਸੱਤ ਿਦਨ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕ
ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਗਾ-ਗਾ ਕੇ ਿਨੱਤ-ਿਨੱਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 22 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨਾਲ
ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਿਦਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸੋ ਉਹ
ਪਰਬ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਦਂੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹ।ੇ

ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
23 ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸੱਤ ਿਦਨ ਹੋਰ ਪਰਬ ਮਨਾਈਏ

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

31
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ

1 ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਗੋਂ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਵੀ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ
ਨੰੂ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਿਣਆਂ ਵਾਸਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਗਏ 2 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ, ਹਰਇੱਕ ਨੰੂ ਉਸ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਾਤ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ 3 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਿਹੱਸਾ
ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਤਾਂ
ਅਤੇ ਅਮੱਿਸਆਅਤੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ 4ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ
ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਤਕੜੇ ਰਿਹਣ 5 ਜਦ
ਇਹ ਗੱਲ ਿਖੱਲਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮ,ੈ ਤਾਜ਼ਾ
ਤੇਲ, ਸ਼ਿਹਦ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ
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ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਿਲਆਉਣ ਲੱਗੇ 6 ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਜੋ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਲ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ
ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ
7ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਢੇਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ
ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ 8 ਜਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਨਾਂ
ਢੇਰਾਂ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਮੁਬਾਰਕ
ਆਿਖਆ। 9 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨਾਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਪੁੱਿਛਆ 10 ਤਾਂ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਦੋਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ
ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਦ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਿਲਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਖਾਦਂੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਢੇਰ
ਸਾਰਾ ਬਚ ਵੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਬਰਕਤ
ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਹੈ 11 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 12ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਲਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨਨਯਾਹ ਲੇਵੀ ਹਾਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਮਈਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ
ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 13ਯਹੀਏਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਜ਼ਯਾਹ ਅਤੇ ਨਹਥ ਅਤੇ ਅਸਾਹੇਲ
ਅਤੇ ਯਰੀਮੋਥ ਅਤੇ ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਲੀਏਲ ਅਤੇ ਿਯਸਮਕਯਾਹ ਅਤੇ ਮਹਥ
ਅਤੇ ਬਨਾਯਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਕਮ
ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਾਨਨਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮਈ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ 14ਅਤੇ ਿਯਮਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਰੇ ਲੇਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨਦੇ
ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਨਯੁਕਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੋਵੇ 15 ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਏਦਨ ਅਤੇ ਿਮਨਯਾਮੀਨ
ਅਤੇ ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਅਤੇ ਅਮਰਯਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਿਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕੀ
ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੀ ਛੋਟਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਿਦਆ
ਕਰਨ 16 ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਦੇਣ ਿਜਹੜੇ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ
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ਉੱਪਰ ਦੇ ਜੋ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਿਗਣੇ ਗਏ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਆਪ-ੋ
ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂੇ ਸਨ 17ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਕੁਲਪੱਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਗਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਲੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜੋ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ
ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ 18ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਔਰਤਾਂ
ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲਪੱਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣੇ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸਨ
19 ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਕਈਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਜੋ ਲੇਵੀਆਂ
ਦੀ ਕੁਲਪੱਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣੇ ਗਏ ਸਨ ਿਹੱਸੇ ਦੇਣ 20ਸੋ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ 21ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ
ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਤ ਸੇਵਾ, ਿਬਵਸਥਾ
ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ
ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ।

32
ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹਮਲਾ
2 ਰਾਜਾ 18:13-37; 19:14-19; 2 ਰਾਜਾ 19:35-37; ਯਸਾ

36:1-22; 37:8-38
1 ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

ਸਨਹੇਰੀਬ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਸਫ਼ੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਦਾ
ਜਤਨ ਕੀਤਾ 2 ਤਾਂ ਜਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸਨਹੇਰੀਬ ਆਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ 3 ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਿਮਆਂ
ਨੰੂ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ
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4 ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਿਮਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ
ਉਸ ਨਦੀ ਨੰੂ ਜੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਿਕਉਂ ਲੈਣ? 5 ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਿਹੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ
ਬੁਰਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਧ ਬਣਾਈ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਮੱਲੋ ਨੰੂ ਪੱਿਕਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ
ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ 6 ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, 7 ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਬਹਾਦੁਰੀ
ਕਰ!ੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਹੈਣ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ
ਡਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ 8 ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ 9ਉਸ ਦੇ
ਮਗਰੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹੈਣ ਸਣੇ ਲਾਕੀਸ਼
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਸਨਇਹਆਖਣਲਈ ਭੇਜੇ 10 ਿਕ ਸਨਹੇਰੀਬ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਿਕਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬੱਝੇ ਬੈਠੇ
ਹ?ੋ 11 ਕੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਤੇਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਭਰਮਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ? 12 ਕੀ ਇਸੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧੂਪ ਧੁਖਾਓ? 13 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਮੈਂ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਨਾਂ
ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ? 14 ਉਨਾਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਉੱਕਾ
ਹੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਿਣਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਿਕਆ
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ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੁਡਾ ਲਵ?ੇ 15 ਹੁਣ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਭੁਲਾਵ!ੇ ਉਹ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਛੁਡਾ
ਸਿਕਆ ਹੋਵੇ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਵੇਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੇਗਾ?
16ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ 17ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈਇਸ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਵੀ ਿਲਖੀਆਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ
ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ
ਹੈ ਓਵੇਂ ਹੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ
ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ 18 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਿਫ਼ਕਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਲੈ ਲੈਣ 19 ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਧਰਤੀ
ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਵਾਗਂਰ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣਤ
ਹਨ। 20 ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ
ਨੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ 21 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ
ਦੂਤ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ
ਨੰੂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਮੁੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ 22 ਐਉਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੰੂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੰੂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ 23ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਿਲਆਏਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਿਲਆਏ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ
ਹੋ ਿਗਆ।
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ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਘਮੰਡ
2 ਰਾਜਾ 20:1-3; ਯਸਾ 38:1-3; 39:1-8

24 ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਿਜਹਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਰਨ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦੱਤਾ 25 ਪਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਤਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸਮਾ ਿਗਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰ ਭੜਿਕਆ 26ਜਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਫੜੀ ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹਰ ਨਾ ਿਪਆ।

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਭੜਕ
27 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ

ਚਾਦਂੀ-ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ, ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੀਆਂ
ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ 28 ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਾਧੇ
ਲਈ ਕੋਠੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ
ਲਈ ਵਾੜੇ ਬਣਾਏ l 29 ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ
ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਗਾਈਂਆਂ ਬਲ਼ਦ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਨ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਹ ਦੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ l 30ਇਸੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਗੀਹੋਨ
ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੋਤੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਿਸੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ
ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ l 31 ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦੀ
ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਹਾਲ
ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਕਰੇ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹ।ੈ

ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
2 ਰਾਜਾ 20:20-21

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

33
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 21:1-9

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

ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੁਆਰਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ
10 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ

ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ 11ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਿਲਆਇਆ ਿਜਹੜੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੰੂ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥ
ਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਨੰੂ ਲੈ ਗਏ 12 ਜਦ ਉਹ ਔਕੜ ਿਵੱਚ
ਿਪਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ
13 ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਤਰਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸੁਣ
ਿਲਆ।ਉਹ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆਤਾਂ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ 14ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਨੇ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਗੀਹੋਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਮੱਛੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਲਾਘਂੇ ਤੱਕ
ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਓਫ਼ਲ ਨੰੂ ਘੇਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ
15 ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਓਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੁੱਤ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤਾ 16 ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਚੜਹ੍ਾਏ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ 17 ਤਾਂ
ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉੱਿਚਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਵਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ 18 ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਗੈਬਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ
ਿਲਖੇ ਹਨ।
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ਮੱਨਸ਼ਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
2 ਰਾਜਾ 21:17-18

19ਉਹ ਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਨੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ
ਅਤੇ ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ,
ਇਹ ਹੋਜ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ 20 ਤਾਂ ਮਨੱਸ਼ਹ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮੋਨ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਮੋਨ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 21:19-26

21ਜਦਆਮੋਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 22ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਮੱਨਸ਼ਹ ਨੇ
ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਆਮੋਨ ਨੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ
23 ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹੀ ਆਮੋਨ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਿਗਆ 24 ਸੋ
ਉਹ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਦੇ ਿਵੱਚੇ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 25 ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਮੋਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ।

34
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 22:1-2

1 ਜਦ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 2ਉਸ ਨੇ ਉਹੋ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁਿੜਆ।

ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ
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3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਾਲ ਜਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤਾਿਲਬ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
4ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਵੱਢ
ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੰਡ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੀਹ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਖਲਾਿਰਆ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ
ਸਨ 5ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾੜੀਆ,ਂ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ 6ਉਸ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ,
ਇਫ਼ਰਾਈਮਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਗੋਂ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਿਦਆਂ ਥੇਹਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ 7ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਟੁੰਡ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਘੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਮੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਪੀਪਾ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ
ਨੰੂ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਮੁਿੜਆ।

ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਿਮਲਣਾ
2 ਰਾਜਾ 22:3-20

8ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਜਦ ਉਹ ਦੇਸ ਅਤੇ ਭਵਨ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ
ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਫਾਨ ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਮਅਸੇਯਾਹ ਅਤੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਿਲਖਾਰੀ ਨੰੂ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ 9 ਤਾਂ
ਉਹ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਪਰ੍ਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਦਂੀ ਿਜਹੜੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਦਰਬਾਨ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕੀਏ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ
ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ 10ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਕਿਰੰਿਦਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕਿਰੰਿਦਆਂ
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ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਭਵਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ 11 ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੰੂ ਤਰਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ
ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਦੱਤਾ ਸੀ
ਸ਼ਤੀਰ ਬਣਾਉਣ 12ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਯਹਥ ਅਤੇ ਓਬਦਯਾਹ ਲੇਵੀ ਮਰਾਰੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ
ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੇਵੀ ਵਾਿਜਆਂ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਗੁਣੀਏ
ਸਨ 13ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਖਾਰੀ ਅਤੇ
ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਸਨ 14 ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਚਾਦਂੀ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਦਂੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਿਹਲਕੀਯਾਹ
ਜਾਜਕ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਜਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਸੀ ਲੱਭੀ 15 ਤਾਂ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਿਲਖਾਰੀ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਮੈਨੰੂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ
ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸ਼ਾਫਾਨ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ 16ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਿਜੰਮੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ 17ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਦਂੀ
ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ 18 ਤਾਂ ਸ਼ਾਫਾਨ ਿਲਖਾਰੀ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਫੜਹ੍ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ
ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੜਹ੍ਆ 19 ਫੇਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ
20 ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨੰੂ ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਕਾਮ ਨੰੂ ਅਤੇ ਮੀਕਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੋਨ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਿਲਖਾਰੀ ਨੰੂ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਿਹਲੂਏ
ਅਸਾਯਾਹ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ 21 ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਹਨ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ ਲੱਭੀ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ
ੋਧ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭੜਿਕਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
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ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ
ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ 22 ਤਾਂ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਲਦਾਹ ਨਬੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਿਜਹੜੀ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ
ਰਖਵਾਲੇ ਤਾਕਹਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹਸਰਾਹ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ੱਲੂਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ (ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ) ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 23 ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਇਹ ਆਖਣਾ, 24 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹ,ੈ - ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਉਣ
ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀ
ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਹ੍ੀ ਹੈ 25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ੋਧ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ੋਧ
ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਝਗੇਾ ਨਹੀਂ 26 ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੰੂ
ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਇਹ ਕਹੋ
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਐਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ 27ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਜਦ ਤੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹ,ੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ 28 ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਨਾਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ
ਫੇਰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਿਲਆਏ।

ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਿਗਆ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ
2 ਰਾਜਾ 23:1-20

29 ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾ
ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 30 ਿਫਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਨੰੂ ਉਤਾਹਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜਹ੍ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਈਆਂ
31ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਆਪਣੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇਮ
ਬੰਿਨਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮ,ੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਜੋ
ਉਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਗਂੇ 32 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚ ਲੱਭੇ ਸਨ ਇਸ ਨੇਮ
ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 33ਤਾਂ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਿਜਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨਉਨਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਾਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟ।ੇ

35
ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ
2 ਰਾਜਾ 23:21-23

1 ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਸਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਧਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਪਸਾਹ ਕੱਿਟਆ। 2ਉਸ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ 3 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਉਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨੰੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਮੋਿਢਆਂ ਉੱਤੇ
ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ।ੋ 4 ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ
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ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਵੋ 5ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਹੋਵੇ 6 ਅਤੇ ਪਸਾਹ
ਨੰੂ ਵੱਢੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ
ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਕਰ।ੋ 7ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਨੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਜੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸਨਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਛੱਤਰੇ ਲੇਲੇ
ਪਸਾਹ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ
ਵਿਹੜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ। 8 ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ
ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ
ਅਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਯਹੀਏਲ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ
ਜਾਜਕਾਂ ਨੰੂ ਪਸਾਹ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਸੌ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਵਿਹੜੇ
ਿਦੱਤੇ 9 ਅਤੇ ਕਾਨਨਯਾਹ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਅਤੇ ਨਥਨਏਲ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ
ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਅਤੇ ਯਹੀਏਲ ਅਤੇ ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ
ਲਈ ਲੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਵਿਹੜੇ ਿਦੱਤ।ੇ 10ਸੋ
ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਆਪਣੀ-
ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ। 11 ਉਨਾਂ ਨੇ
ਪਸਾਹ ਨੰੂ ਕੱਿਟਆ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਖੱਲਾਂ ਲਾਹੀਆਂ 12 ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਭੇਟ
ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਿੜਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। 13 ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ
ਨੰੂ ਿਬਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਭੰੁਿਨਆ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗਾ,ਂ
ਤਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ
ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ। 14 ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸੋ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ, 15 ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਦੀ
ਵੰਸ਼ ਦੇ ਗਵੱਯੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੇਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੈਬਦਾਨ
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ਯਦੂਥੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ
ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ
ਨਾ ਿਪਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ।
16 ਸੋ ਉਸ ਿਦਨ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸਾਹ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 17ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ
ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਸਾਹ ਨੰੂ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਰਬ ਨੰੂ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ। 18ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਪਸਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸਮੂਏਲ ਨਬੀ ਦੇ
ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਗਈਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਿਜਹੀ
ਪਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਿਜਹੜੀ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਜਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ
ਮਨਾਈ। 19ਇਹ ਪਸਾਹ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਮਨਾਈ
ਗਈ।

ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ
2 ਰਾਜਾ 23:28-30

20ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਭਵਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਕੋਹ ਨੇ ਕਰਕਮੀਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ ਫ਼ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਹੈ ਲੜਨ
ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਿਲਆ। 21 ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਮੈਨੰੂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਸੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ
ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰਮਤੇ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ 22ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭੇਸ
ਬਦਿਲਆ ਅਤੇ ਨਕੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲੀ ਸੀ ਨਾ
ਸੁਣੀ ਸਗੋਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮਿਗੱਦੋ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ 23 ਤਾਂ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ
ਨੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਤੀਰ ਮਾਿਰਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਕੱਢ ਲੈ ਚੱਲੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਿਗਆਹਾਂ 24ਸੋ ਉਸ
ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰਥ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਥ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਅਤੇ



2 ਇਿਤਹਾਸ 35:25 lxxx 2 ਇਿਤਹਾਸ 36:7

ਉਹ ਨੰੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਲੈ ਗਏ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੇ
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਲਈ ਦੇ ਸੋਗ ਕੀਤਾ। 25 ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਉੱਤੇ ਵੈਣ ਪਾਏ
ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਰਾਗਣਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਗ ਦੇ ਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ
ਦਸਤੂਰ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਸਆਿਪਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ
ਹਨ 26ਅਤੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ 27ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਦ
ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉੱਤੇ
ਿਲਖੀਆਂ ਹਨ l

36
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 23:30-35

1 ਤਦ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਥਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ 2ਅਤੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਤੇਈਆਂ
ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 3ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋੜਾ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਸੋਨਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲਾ ਿਦੱਤਾ
l 4 ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਅਲਯਾਕੀਮ ਨੰੂ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਨਕੋਹ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 23:36-24:7

5 ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਪੱਚੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਿਗਆਰਾਂ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ 6 ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ
ਬਾਬਲ ਨੰੂ ਲਈ ਿਗਆ 7ਅਤੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਭਾਿਂਡਆਂ
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ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਡੇਂ ਵੀ ਲੈ ਿਗਆਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਿਦੱਤਾ 8 ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਇਆ ਿਗਆ, ਵੇਖੋ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਨ ਤਦ ਉਸ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 24:8-17

9ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦਸ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ 10ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ
ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਭਾਿਂਡਆਂ
ਸਣੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਨੰੂ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।

ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ
2 ਰਾਜਾ 24:18-20; ਿਯਰਿਮਯਾਹ 52:1-3

11 ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਇੱਕੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਗਆਰਾਂ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 12 ਉਸ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ 13ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਆਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਉਹ
ਆਕੜਬਾਜ਼ ਹੋ ਿਗਆਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਠਰ ਕਰ ਿਲਆਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁਿੜਆ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਤਨ
2 ਰਾਜਾ 25:1-21; ਿਯਰਿਮਯਾਹ 52:3-11

14 ਨਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਤਂ-
ਭਾਤਂ ਦੀਆਂ ਬੇਇਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਕੰਮ
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੰੂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਸਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 15ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਤਨ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਮ ਉੱਤੇ ਤਰਸ
ਆਉਂਦਾ ਸੀ 16 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਠੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ,
ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹਾ ਭੜਿਕਆ ਿਕ
ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਿਰਹਾ 17 ਤਦ ਉਹ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ
ਿਲਆਇਆ ਿਜਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਜੁਆਨ ਨਾ ਕੁਆਰੀ, ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਵੱਡੀ
ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
18ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਡੇਂ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕੀ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਬਾਬਲ ਨੰੂ ਲੈ ਿਗਆ 19ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੰੂ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਲ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਸਾੜ ਿਦੱਤ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ 20ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੰੂ ਲੈ ਿਗਆਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਟਿਹਲੂਏ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਫ਼ਾਰਸ
ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਬਿਣਆ 21 ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵ,ੇ ਿਜੰਨਾਂ ਿਚਰ ਿਕ ਦੇਸ ਆਪਣੇ
ਸਬਤਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾ ਭੋਗੇ। ਿਵਰਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਉਹ ਸਬਤ ਮਨਾਉਂਦੇ
ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ।

ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਅਜ਼ਰਾ 1:1-4

22ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਜੋ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਕੋਰਸ਼ ਨੰੂ ਪਰੇਿਰਆ ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ
ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, 23 ਫ਼ਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼
ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਰਾਜ ਮੈਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵਾ।ਂ ਹੁਣ ਉਹ
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ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰ ਪਵੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ।
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