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2 Kings
2 ਰਾਿਜਆਂ
ਭੂਿਮਕਾ
ਦੋਵਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇੱਥੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ
ਿਵਰਤਾਂਤ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋਂ ਹੀ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ
ਿਵਰਤਾਂਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚ
ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: (1) ਨੌਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 721
ਈ. ਪੂ. ਿਵਚ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ
ਦੋਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਤੇ (2) ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਜ ਦੇ
ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 586 ਈ. ਪੂ. ਿਵਚ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੁਆਰਾ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਿਜੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਯਹੂਦਾ ਰਾਜ
ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਬਾਬੁਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯਹੂਦਾ
ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਿਗਦਲਯਾਹ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਕੀਮ ਦਾ ਬਾਬੁਲ ਦੀ
ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸਨ । ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋੜ੍ਹ ਸੀ ।
ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਿਵਰਤਾਂਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਜੋ ਨਬੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ
ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਉਤਰਾ ਆਿਧਕਾਰੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਹੈ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ 1:1 - 17:41
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ 1:1 - 8:15
ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ 8:16 - 17:4
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦਾ ਪਤਨ 17:5 - 41
ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਰਾਜ 18:1 - 25:30
ਿਹਜਕੀਯਾਹ ਤੋਂ ਯੋਸੀਯਾਹ ਤੱਕ 17:1 - 21:26
ਯੋਸੀਯਾਹ ਦਾ ਰਾਜ 22:1 - 23:30
ਯਹੂਦਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜੇ 23:31 - 24:20
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਤਨ 25:1 - 30
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ਏਲੀਯਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
੧ ਅਹਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਆਬ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਿਗਆ
। ੨ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਜਾਲੀਦਾਰ ਤਾਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਿਗਆ । ਸੋ ਉਸ ਨੇ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ
ਬਆਲ-ਜਬੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, “ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ?
” ੩ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਠ ਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਹ, “ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਰੋਨ ਦੇ
ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ-ਜਬੂਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ? ੪ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਿਬਸਤਰ ਤੇ ਤੂੰ ਿਪਆ ਹੈ,ਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਠੇਂਗਾ ਸਗੋਂ
ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ ।” ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਤੁਰ ਿਪਆ । ੫ ਜਦ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਮੁੜ ਕੇ
ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਮੁੜ ਆਏ ? ”
੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ‘ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ-ਜਬੂਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ
ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈਂ ?’ ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਿਬਸਤਰ ਤੇ ਤੂੰ ਿਪਆ ਹੈ,ਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ
ਨਹੀਂ ਠੇਂਗਾ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ । ੭ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ? ੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇੱਕ ਜੱਤ ਵਾਲਾ
ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹ ਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ।”
ਤਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਉਹ ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਹੈ ।” ੯ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ, ਤਦ ਉਹ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਿਟੱਲੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ
ਬੈਠਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦ,ੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਹੈ ਿਕ ਉਤਰ ਆ ।” ੧੦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ
ਪੰਜਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਤਦ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੧ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ । ਉਸ ਉਹ ਨੂੰ ਤਰ
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ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਛੇਤੀ
ਉਤਰ ਆ । ੧੨ ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ
। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਨੂੰ
ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੩ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਤੀਸਰੇ ਪੰਜਾਹ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਹਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ
ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੇੜੇ ਿਗਆ ਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਏ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ
ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਹਾਂ
ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ । ੧੪ ਵੇਖ, ਅਕਾਸ਼ੋਂ
ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਹਾਂ
ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੋਵੇ
।” ੧੫ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰ ।” ਤਦ ਉਹ ਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਉਤਰ ਿਗਆ
। ੧੬ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੂੰ ਜੋ ਅਕਰੋਨ ਦੇ
ਦੇਵਤੇ ਬਆਲ-ਜਬੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ, ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਸ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕੇਂ ? ਇਸ
ਲਈ ਿਜਸ ਿਬਸਤਰ ਤੇ ਤੂੰ ਿਪਆ ਹੈ,ਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਠੇਂਗਾ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ
ਮਰੇਂਗਾ ।” ੧੭ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ
ਦੁਆਰਾ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ
ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਸਾਲ ਯਹੋਰਾਮ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੧੮ ਹੁਣ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਬਾਕੀ
ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ?
੨
ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ
੧ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ
ਸੀ, ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਿਗਲਗਾਲ ਤੋਂ ਚੱਿਲਆ । ੨ ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ
ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਿਹਰ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਬੈਤਏਲ ਤੱਕ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ।” ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ !” ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੈਤਏਲ
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ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਗਏ । ੩ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਜ ਤੇਰੇ
ਿਸਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ ? ” ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ । ਚੁੱਪ
ਰਹੋ ।” ੪ ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਿਹਰ
ਜਾਈਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ !” ਸੋ
ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਆਏ । ੫ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ ? ” ਉਸ ਆਿਖਆ, “ਮੈਨੂੰ
ਪਤਾ ਹੈ । ਚੁੱਪ ਰਹੋ ।” ੬ ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਿਹਰ
ਜਾਈਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । ਪਰ ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
“ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ।” ਸੋ
ਓਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰ ਪਏ । ੭ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਜਣੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ
ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ । ੮ ਤਦ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲਈ, ਉਹ ਨੂੰ ਵਲ੍ਹੇਟ ਕੇ
ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਟ ਕੇ ਇੱਧਰ- ਧਰ ਹੋ ਿਗਆ, ਤਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ
ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ । ੯ ਿਫਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਸ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ ? ”
ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੋਿਲਆ, “ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਿਹੱਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ !” ੧੦ ਉਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਔਖੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਹੈ । ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖੇਂ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੧ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ, ਥੇ ਇੱਕ ਅਗਨ ਰੱਥ ਤੇ ਅਗਨ ਘੋੜੇ ਿਦੱਸੇ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ
। ੧੨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਚੀ ਿਦੱਤੀ ਬੋਿਲਆ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ! ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰਥੀ !” ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਉਹ
ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋ ਿਹੱਸੇ ਕੀਤੇ
। ੧੩ ਉਸ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਵੀ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਤੋਂ ਿਡੱਗੀ ਸੀ, ਚੁੱਕ
ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ । ੧੪ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਦੜੀ
ਿਜਹੜੀ ਏਲੀਯਾਹ ਤੋਂ ਿਡੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ
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ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ? ” ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਟ ਕੇ ਇੱਧਰ- ਧਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ
ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ । ੧੫ ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ
ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ, “ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇ ਠਿਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।” ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ । ੧੬ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਸੂਰਬੀਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋ ਉਹ
ਤੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ । ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਿਕਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਖੱਡ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ? ” ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੇਜੋ ।” ੧੭ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਜਦ ਕੀਤੀ ਿਕ
ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਭੇਜ ਿਦਓ ।” ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਪੰਜਾਹ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੇ ਤੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਲੱਿਭਆ ।
੧੮ ਜਦ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਿਵੱਚ ਹੀ ਠਿਹਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਨਾ
ਜਾਇਓ ।”
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ
੧੯ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਕੰਨ੍ਹੇ
ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਤੇ
ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਿਜਹੀ ਹੈ ।” ੨੦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਂਡਾ ਿਲਆ
ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਿਦਓ ।” ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ । ੨੧ ਉਹ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਮੌਤ ਜਾਂ ਬੰਜਰਪਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ।” ੨੨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਿਗਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ । ੨੩ ਉਹ
ਥੋਂ ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਮਖੌਲ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਚਿੜ੍ਹਆ ਜਾ ਗੰਜੇ ਿਸਰ ਵਾਿਲਆ ਚਿੜ੍ਹਆ ਜਾ ਗੰਜੇ ਿਸਰ ਵਾਿਲਆ ।”
੨੪ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਿਰੱਛਣੀਆਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬਆਲੀ ਮੁੰਿਡਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਛੱਿਡਆ । ੨੫ ਥੋਂ ਉਹ ਕਰਮਲ
ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਥੋਂ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ ।
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੩
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਰਾਮ
੧ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਅਹਾਬ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੨ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਿਪਉ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਬਆਲ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੱਢ ਛੱਿਡਆ ।
੩ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਿਚੰਬਿੜਆ ਿਰਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ ।
ਮੋਆਬ ਤੇ ਿਜੱਤ
੪ ਮੋਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੇਿਲਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਭੇਡੂਆਂ ਦੀ ਨ ਿਦੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ।
੫ ਜਦੋਂ ਅਹਾਬ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਮੋਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ
ਬਾਗੀ ਹੋ ਿਗਆ । ੬ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਰਾਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕੀਤੀ । ੭ ਉਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਮੋਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ । ਕੀ ਤੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂਗਾ ? ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਤੇਰੇ ਘੋਿੜਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ।” ੮ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਿਕਹੜੇ
ਪਾਿਸਓਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ ? ” ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਅਦੋਮ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵੱਲੋਂ ।”
੯ ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਰ
ਪਏ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ
ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛ-ੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਿਕਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੧੦ ਤਦ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹਾਏ, ਹਾਏ ! ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਤੰਨਾਂ
ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ।” ੧੧ ਪਰ
ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਇੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ? ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਾਫਾਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜਾ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈ । ੧੨ ਤਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ।” ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ
ਤੇ ਅਦੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ । ੧੩ ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
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ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੇ
ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ।” ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਆਬ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ।” ੧੪ ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ
ਬੋਿਲਆ, “ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ
ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਿਲਹਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ।” ੧੫ ਪਰ ਹੁਣ
ਿਕਸੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਜਦੋਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹ ਦੇ ਤੇ
ਆਉਂਦਾ ਸੀ । ੧੬ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਟੋਏ ਹੀ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਿਦਓ । ੧੭ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਮੀਂਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘਾਟੀ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ । ੧੮ ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਉਹ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ । ੧੯ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਤਮ ਸ਼ਿਹਰ ਢਾਹ
ਛੱਡੋਗੇ, ਹਰ ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦੇਵੋਗੇ
ਅਤੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਿਵਗਾੜ ਿਦਓਗੇ । ੨੦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ
ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਦੋਮ ਦੇ ਪਾਿਸਓਂ ਪਾਣੀ ਆ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ । ੨੧ ਜਦ ਸਾਰੇ ਮੋਆਬੀਆਂ ਨੇ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਰੇ
ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੇ
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ । ੨੨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਠੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਮੋਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਲਹੂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਦੱਸਦਾ
ਸੀ । ੨੩ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲੇ, “ਇਹ ਤਾਂ ਲਹੂ ਹੈ ਰਾਜਾ ਨਾਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ । ਹਾਂ,
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ । ਹੇ ਮੋਆਬ, ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਨੂੰ
ਤੁਰ ਪਓ ।” ੨੪ ਜਦ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਠ ਕੇ ਮੋਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ
ਨੱਠ ਤੁਰੇ । ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮੋਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।
੨੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਿਟਆ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
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ਪੂਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਿਦੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਰ-ਹਰਾਸਥ
ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਗੋਪੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ
ਮਾਿਰਆ । ੨੬ ਜਦੋਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ ਿਕ
ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ । ੨੭ ਤਦ
ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ
ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਕਰੋਪ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ ।
੪
ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਧਵਾ
੧ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੇਰਾ ਦਾਸ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਲੈਣਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ । ੨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ ? ” ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਤੇਰੀ
ਦਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ।” ੩ ਤਾਂ ਉਹ
ਬੋਿਲਆ, “ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਲੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਾ ਹੋਣ । ੪ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਲਈ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੀਂ
। ਿਜਹੜਾ ਭਰ ਜਾਏ ਉਹ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ ।” ੫ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਚੱਲੀ
ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ । ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ । ੬ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਂਡਾ ਿਲਆ ।” ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ । ੭ ਤਦ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਜਾ
ਕੇ ਤੇਲ ਵੇਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਰਓ ।”
ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਨੇਮ ਦੀ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਧਨੀ ਔਰਤ
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੮ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸ਼ੂਨੇਮ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ
ਲੰਿਘਆ, ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤਵੰਤੀ ਔਰਤ ਸੀ । ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ । ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਉਧਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ
ਉਧਰੇ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ੯ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਿਸਓਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ੧੦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਚੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ
ਥੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਜਾ, ਇੱਕ ਮੇਜ,਼ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਥੇ ਰਿਹ ਸਕੇਗਾ ।”
੧੧ ਇੱਕ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਧਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ
ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੇ ਹੀ ਲੇਿਟਆ । ੧੨ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦ,” ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ । ੧੩ ਉਸ ਨੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਵੇਖ ਤੂੰ ਜੋ ਐਨੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ? ਪਰ
ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦੀ ਹਾਂ ।” ੧੪ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਿਕਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ਅੱਗੋਂ ਗੇਹਾਜੀ ਬੋਿਲਆ, “ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਉਹ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪਤੀ ਿਬਰਧ ਹੈ ।” ੧੫ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਦ ।” ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਆ ਖੜ੍ਹੀ
ਹੋਈ । ੧੬ ਤਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਐਸੇ ਰੁੱਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ।” ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਆਪਣੀ
ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ।” ੧੭ ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਸੇ ਰੁੱਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ ।
੧੮ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਕੋਲ ਵਾਿਢਆਂ
ਵੱਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੧੯ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, “ਹਾਏ
ਮੇਰਾ ਿਸਰ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਿਸਰ !” ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਉਹ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ।” ੨੦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ
ਅੰਦਰ ਲੈ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਪਿਹਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਗੋਿਡਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ, ਫੇਰ
ਮਰ ਿਗਆ । ੨੧ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਮੰਜੇ
ਤੇ ਿਲਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ । ੨੨ ਉਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਜੁਆਨਾਂ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਾਲੇ ਇੱਕ
ਗਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂ
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।” ੨੩ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਅੱਜ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਂ ਨਾ ਨਵਾਂ ਚੰਦ
ਹੈ ਨਾ ਸਬਤ ? ” ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ੨੪ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਗਧੇ
ਤੇ ਕਾਠੀ ਕੱਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੱਕ ਲੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ।
ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀ ਹੱਕਣ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਾ ਕਰੀਂ
।” ੨੫ ਸੋ ਉਹ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਕਰਮਲ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੇ
ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਓਹ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਹੈ ।” ੨੬ ਤੂੰ ਹੁਣ ਭੱਜ
ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਿਕ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈਂ ? ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਰਾਜੀ
ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ? ਬਾਲਕ ਰਾਜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ? ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਹੈ ।”
੨੭ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ
ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਗੇਹਾਜੀ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਨੂੰ ਰਿਹਣ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਆ ।” ੨੮ ਤਦ ਉਹ
ਬੋਲੀ, “ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਿਗਆ ਸੀ ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ? ” ੨੯ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
“ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ
ਫੜ । ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਨਾਮ ਨਾ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ
ਆਦਮੀ ਪਰਨਾਮ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਤਰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ । ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ
ਮੇਰੀ ਲਾਠੀ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ ।” ੩੦ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, “ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਤੇ
ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ ।” ਸੋ ਉਹ ਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ
ਿਪਆ । ੩੧ ਗੇਹਾਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਰ ਿਗਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਠੀ
ਰੱਖੀ ਪਰ ਨਾ ਅਵਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਸੁਰਤ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਿਗਆ । ੩੨ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਵੇਖੋ ਬਾਲਕ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਿਪਆ
ਸੀ । ੩੩ ਉਹ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ । ੩੪ ਤਦ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਲਕ ਤੇ
ਲੇਟ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਪਸਰ
ਿਗਆ ਤਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਨੱਘਾ ਹੋ ਿਗਆ । ੩੫ ਫੇਰ ਉਹ ਿਠਆ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਧਰ ਉਧਰ ਟਿਹਿਲਆ ਤਦ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ
ਪਸਰ ਿਗਆ ਤੇ ਬਾਲਕ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਛੱਿਕਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
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ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ । ੩੬ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਗੇਹਾਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਨੂੰ
ਸੱਦ ਲੈ ।” ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਈ
ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ।” ੩੭ ਤਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਈ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਿਡੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਨਵਾਇਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਗਈ ।
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ
੩੮ ਫੇਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ, ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਦੇਗ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਭਾਜੀ ਉਬਾਲ ।” ੩੯ ਇੱਕ ਜਣਾ
ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਭਾਜੀ ਲੈਣ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਵੇਲ ਲੱਭੀ,
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਕੱਦੂ ਤੋੜ ਕੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆ ਿਗਆ ਤਦ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੪੦ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਭਾਜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਉਹ ਚੀਕ ਠੇ ਿਕ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ, ਦੇਗ ਿਵੱਚ
ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ! ਅਤੇ ਉਹ ਖਾ ਨਾ ਸਕੇ । ੪੧ ਪਰ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਆਟਾ ਿਲਆਓ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ,” ਤਦ ਆਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਦਓ ਿਕ ਉਹ
ਖਾਣ ਅਤੇ ਦੇਗ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੀ । ੪੨ ਬਆਲ-ਸ਼ਲੀਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਂ ਦੀਆਂ
ਵੀਹ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਿਸੱਟੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ।
ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਖਾਣ ।” ੪੩ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਸੌ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ” ਅੱਗੋਂ
ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਖਾਣ ।” ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡਣਗੇ । ੪੪ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
।
੫
ਨਅਮਾਨ ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
੧ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਅਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹ ਿਦੱਤੀ ਸੀ । ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਪਰ
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ਕੋੜ੍ਹੀ ਸੀ । ੨ ਅਰਾਮੀ ਜੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਿਨੱਕਲੇ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਨਅਮਾਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ
ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ । ੩ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜੇਕਰ
ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਕੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ।” ੪ ਿਕਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ
ਹੈ । ੫ ਤਦ ਨਅਮਾਨ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਚੱਲਾ ਜਾ । ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਭੇਜਾਂਗਾ ।” ਸੋ ਉਹ ਤੁਰ
ਿਪਆ ਤੇ ਦਸ ਤੋੜੇ ਚਾਂਦੀ, ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਿਮਸਕਾਲ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਦਸ ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ । ੬ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿਚੱਠੀ ਿਲਆਇਆ
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ
ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਅਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ
ਕੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਿਗਆ ਕਰ ਦੇਵੇਂ । ੭ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਿਚੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਰਾਂ
ਜਾਂ ਿਜਉਂਦਾ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਕੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹਸ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।” ੮ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਿਕਉਂ ਪਾੜੇ ਹਨ ? ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ । ੯ ਸੋ ਨਅਮਾਨ
ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ । ੧੦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਜਾ ਤੇ ਯਰਦਨ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ
ਕੋੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ । ੧੧ ਪਰ ਨਅਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ
ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਲੱਗਾ, “ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ
ਕੇ ਉਸ ਕੋੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ
। ੧੨ ਕੀ ਦੰਿਮਸਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਬਾਨਾਹ ਤੇ ਫਰ ਫਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ” ਸੋ ਉਹ ਮੁਿੜਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ।
੧੩ ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ, ਜੇ
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ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ
? ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਨਹਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਤਾਂ ਿਕੰਨਾ ਵਧ
ਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ” ੧੪ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਕਿਹਣ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਹ ਨੇ ਯਰਦਨ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਸੱਤ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਦੀ ਦੇਹ ਛੋਟੇ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆ । ੧੫ ਤਾਂ ਉਹ
ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, “ਵੇਖ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ
ਦੀ ਇੱਕ ਭੇਂਟ ਕਬੂਲ ਕਰ ।” ੧੬ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸਹੁੰ ਿਜਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ।” ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ
ਕੀਤੀ । ੧੭ ਤਦ ਨਅਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੋ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿਮੱਟੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ
ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਤੇ ਨਾ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ
। ੧੮ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ
ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੰਮੋਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਢਾਸਣਾ
ਲਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਿਰੰਮੋਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੀਸ ਿਨਵਾਂਵਾ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਰੰਮੋਨ ਦੇ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਸੀਸ ਿਨਵਾਂਵਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ।”
੧੯ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਰਿਹ ।” ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੨੦ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਨਅਮਾਨ ਅਰਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ
ਕੁਝ ਉਹ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ । ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ
।” ੨੧ ਤਾਂ ਗੇਹਾਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਅਮਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਿਗਆ । ਜਦ ਨਅਮਾਨ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, “ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ? ” ੨੨ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਜੁਆਨ ਇਫਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ
ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਬਸਤਰ
ਦੇ ਦੇ ।” ੨੩ ਨਅਮਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋ ਤੋੜੇ ਲੈ ।” ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਥੈਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦੋ ਤੋੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਬਸਤਰਾਂ

2 ਰਾਿਜਆਂ ੫:੨੪

14

2 ਰਾਿਜਆਂ ੬:੮

ਸਮੇਤ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ । ੨੪ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਿਟੱਲੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਚੱਲੇ ਗਏ । ੨੫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਿਛਆ,
“ਗੇਹਾਜੀ ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ? ” ਉਹ ਬੋਿਲਆ, “ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਇਧਰ ਉਧਰ
ਿਕਤੇ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ।” ੨੬ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ?
ਕੀ ਚਾਂਦੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਸਤਰ, ਜੈਤੂਨ, ਬਾਗਾਂ, ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ, ਇੱਜੜਾਂ, ਵੱਗਾਂ,
ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ? ੨੭ ਇਸ ਲਈ ਨਅਮਾਨ ਦਾ
ਕੋੜ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਫ ਵਰਗਾ
ਿਚੱਟਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ ।”
੬
ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰਨਾ
੧ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਇਹ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ । ੨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਰਦਨ ਤੱਕ
ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਿਕ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਥੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੱਲੀ ਿਲਆਵੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ
ਬਣਾਈਏ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਹ ਸਕੀਏ । ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਾਓ । ੩ ਤਦ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ
। ੪ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਯਰਦਨ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ । ੫ ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਟਾਹਣਾ ਵੱਢਿਦਆਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗ
ਕੇ ਿਲਆਂਦੀ ਸੀ । ੬ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਿਡੱਿਗਆ
? ” ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ
ਵੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਲੋਹਾ ਤਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ । ੭ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
“ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ।”
ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ
੮ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਿਕੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ।
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੯ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਧਰ ਅਰਾਮੀ ਆ ਰਹੇ
ਹਨ । ੧੦ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ
ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ । ੧੧ ਤਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਨ ਘਬਰਾ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਿਕ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੱਲ ਹੈ
? ” ੧੨ ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਰਾਜਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ ।” ੧੩ ਤਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ
ਆਵਾਂ । ਿਫਰ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦੋਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੧੪ ਸੋ
ਉਹ ਨੇ ਘੋਿੜਆਂ, ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਓਧਰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ । ੧੫ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਦਾ
ਸੇਵਕ ਸਵੇਰੇ ਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇੱਕ ਫੌਜ ਨੇ
ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਰੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ? ੧੬ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, “ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਹਨ ।” ੧੭ ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਗਨ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਰੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੧੮ ਜਦ
ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਰ ਦੇ । ਉਸ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ
ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਿਨ੍ਹਆ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੯ ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ।” ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ
ਆਓ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਸੋ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ । ੨੦ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਵੜੇ ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖਣ । ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ।
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੨੧ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ? ੨੨ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀਂ । ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਧਣੁਖ
ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਂਗਾ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਿਕ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ
ਚਲੇ ਜਾਣ । ੨੩ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸੁਆਮੀ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਦਲ ਫੇਰ ਕਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਆਏ ।
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
੨੪ ਪਰ ਇਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਨ-ਹਦਦ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਘੇਰ
ਿਲਆ । ੨੫ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਿਖਆ, ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਗਧੇ ਦਾ ਿਸਰ ਅੱਸੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ
ਿਵੱਠ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸੇਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਿਵਕਣ ਲੱਗ ਿਪਆ । ੨੬ ਤਦ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੰਧ ਤੇ ਘੁੰਮ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ
ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਬਚਾ
ਲਓ । ੨੭ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, “ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਬਚਾਵਾਂ ? ਕੀ ਖਲਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਾਖ ਦੇ ਚੁਬੱਚੇ ਤੋਂ ? ” ੨੮ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ? ” ਉਹ ਬੋਲੀ, “ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਖਾ ਲਵਾਗੀਆਂ । ੨੯ ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਖਾ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਕ ਉਹ
ਨੂੰ ਖਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਆਪਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਿਲਆ ।” ੩੦ ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਉਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਕੰਧ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਦਆਂ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਟਾਟ ਹੈ । ੩੧ ਉਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਫਾਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਿਸਰ ਉਹ ਦੇ ਤਨ ਤੇ
ਰਿਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ
ਕੇ ਕਰੇ । ੩੨ ਜਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ
ਸਨ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
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ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਸ ਖੂਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਣੇ
ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ? ਵੇਖ,ੋ ਜਦ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ
ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਿਖਓ । ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ? ਨਹੀਂ ? ੩੩ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕ ਵੇਖੋ, ਉਹ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਕਉਂ ਕਰਾਂ ?
੭
੧ ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ । ਯਹੋਵਾਹ
ਅਿਜਹਾ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੱਲ ਇਸੇ ਸਮੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਦਸ ਸੇਰ
ਮੈਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਵੀਹ ਸੇਰ ਜੌਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ । ੨ ਤਦ ਉਸ
ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਿਜਹ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰਾਜਾ ਢਾਸਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ
ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਤਦ
ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇਂਗਾ ।
ਅਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ
੩ ਹੁਣ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਾਰ ਕੋੜ੍ਹੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਿਕਉਂ ਮਰੀਏ ? ” ੪ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ
ਿਕ ਚੱਲੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੇ ਮਰਾਂਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਥੇ ਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ
ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਜੀਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ । ੫ ਤਦ ਉਹ
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਠੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਅਰਾਮੀਆਂ
ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹੱਦ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ । ੬ ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ
ਰੱਥਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਘੋਿੜਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਵੇਖੋ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਹੱਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਤੇ
ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ । ੭ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠ ਕੇ ਭੱਜ
ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬ,ੂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਅਰਥਾਤ ਡੇਰੇ ਿਜਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜੇ । ੮ ਜਦ
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ਉਹ ਕੋੜ੍ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਵੜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਥੋਂ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਾ ਰੱਖੇ,
ਿਫਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ।
੯ ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਹੈ । ਅੱਜ ਦਾ ਿਦਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹਾਂ
। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਠਿਹਰੇ ਰਹੀਏ ਤਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਆਵੇਗੀ,
ਹੁਣ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸੀਏ । ੧੦ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੜੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਥੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਨਾ ਆਦਮੀ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਗਧੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ
। ੧੧ ਤਦ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖਬਰ
ਿਦੱਤੀ । ੧੨ ਤਦ ਰਾਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਕੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਲੁਕਣ ਲਈ ਗਏ ਹਨ ਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਜਾਈਏ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਆ ਵੜਨਗੇ । ੧੩ ਤਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘੋਿੜਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਲੋਕ
ਪੰਜ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ( ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਬਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ) ੧੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ
ਰੱਥ ਤੇ ਘੋੜੇ ਲਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਭੇਿਜਆ ਤੇ ਆਿਖਆ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ । ੧੫ ਤਦ ਉਹ ਯਰਦਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਕੱਪਿੜਆਂ ਤੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਿਪਆ
ਸੀ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਿਦੱਤੀ । ੧੬ ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ
ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਿਟਆ । ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਦਾ
ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਸ ਸੇਰ ਅਤੇ ਜੌਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀਹ ਸੇਰ ਹੋ ਗਏ । ੧੭ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਉਹ ਢਾਸਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਾਟਕ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਮੱਿਧਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਰ ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ
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ਆਿਖਆ ਸੀ, ਜਦ ਰਾਜਾ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ । ੧੮ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਸਮੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਜੌਂ
ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀਹ ਸੇਰ ਅਤੇ ਮੈਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਸ ਸੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਤਵੇਂ ਹੀ
ਹੋਇਆ । ੧੯ ਉਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ
ਵੇਖ, ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ
ਗੱਲ ਹੋ ਸੱਕਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਵੇਖ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ,ਂ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇਂਗਾ ।
੨੦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਮੱਿਧਆਂ ਿਗਆ ਤੇ ਮਰ ਿਗਆ ।
੮
ਸ਼ੂਨੰਮੀ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
੧ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਜੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਠ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਾ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਤੂੰ
ਵੱਸ ਸੱਕੇਂ ਥੇ ਵੱਸ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ । ੨ ਤਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਠ ਕੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਕਿਹਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਥੇ ਵੱਸੀ । ੩ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ
ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਔਰਤ ਫਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੜ
ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਕੋਲ
ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਗਈ । ੪ ਤਦ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੇਹਾਜੀ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ । ੫ ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਆਿਲਆ, ਤਦ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ
ਔਰਤ ਿਜਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਿਜੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ । ਤਦ ਗੇਹਾਜੀ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ! ਹੇ ਰਾਜਾ ! ਇਹ ਓਹੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੀ
ਹੈ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਿਜੰਦਾ ਕੀਤਾ । ੬ ਜਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ । ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ
ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ ਛੱਿਡਆ, ਉਸ ਸਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖੇਤ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ।”
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ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ
੭ ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੰਿਮਸਕ ਿਵੱਚ ਆਇਆ । ਉਸ ਸਮੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਬਨ-ਹਦਦ ਿਬਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਜਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ । ੮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, “ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ? ” ੯ ਤਦ
ਹਜ਼ਾਏਲ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੰਿਮਸਕ ਦੀ ਹਰ ਤਮ ਵਸਤੂ
ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚਾਲੀਆਂ ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਨ-ਹਦਦ ਨੇ ਇਹ
ਆਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ
? ੧੦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ
ਤਾਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ
। ੧੧ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਨ ਰੋ ਿਪਆ । ੧੨ ਤਦ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਿਕਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ? ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਉਸ ਬਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇਂਗਾ । ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਿਕਿਲ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇਂਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਮਾਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਟਕਾ-ਪਟਕਾ ਕੇ ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸੁੱਟੇਂਗਾ । ੧੩ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰ
ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਕੁੱਤੇ ਸਮਾਨ ਹੈ । ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਿਕ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ? ਪਰ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਤੇ
ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਂਗਾ । ੧੪ ਫੇਰ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ
ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, “ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਿਖਆ ਹੈ ? ”
ਤਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ । ੧੫ ਅਗਲੇ
ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਿਭਉਂ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਉਸ ਦੇ
ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੋਰਾਮ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 21:1-20)
੧੬ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ
ਜਦ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ
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ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੧੭ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਹ ਬੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲ
ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੧੮ ਅਤੇ ਉਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਹਾਬ ਦੀ ਧੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ । ੧੯ ਫੇਰ
ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ
ਚਾਿਹਆ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ
ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਿਰਸ ਿਦਆਂਗਾ । ੨੦ ਉਸ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਦੋਮ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੀ ਅਧੀਨਤਾਈ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ
ਬਣਾ ਿਲਆ । ੨੧ ਤਦ ਯੋਰਾਮ ਸਈਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਥ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠ ਕੇ ਅਦੋਮੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਘੇਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਲੋਕ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ । ੨੨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦੋਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ
ਅਧੀਨਤਾਈ ਤੋ ਬਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਿਲਬਨਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਬਾਗੀ
ਹੋ ਿਗਆ । ੨੩ ਯੋਰਾਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ,
ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੨੪ ਯੋਰਾਮ ਮਰ ਕੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ । ਉਹ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 22:1-6)
੨੫ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ
ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
। ੨੬ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਬਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਅਥਲਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਮਰੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ । ੨੭ ਉਹ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਿਰਆ, ਉਹ ਨੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਿਕਉ ਜੋ ਉਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ
ਜਵਾਈ ਸੀ । ੨੮ ਉਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ
ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ
ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ । ੨੯ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਯੋਰਾਮ ਮੁੜ ਿਗਆ ਿਕ ਿਯਜ਼ਰਏਲ
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ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਿਜਹੜੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ
ਨਾਲ ਲੜਨ ਸਮੇ ਰਾਮਾਹ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਸਨ । ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ
ਲਈ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਸੀ ।
੯
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਯੇਹੂ ਦਾ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
੧ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ, ਤੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਅਤੇ ਰਾਮੋਥਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਜਾ । ੨ ਜਦ ਤੂੰ ਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦ ਿਨਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਠਾ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਈਂ । ੩ ਫੇਰ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਈਂ ਅਤੇ ਆਖੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤਦ ਤੂੰ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ
ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਠਿਹਰੀਂ । ੪ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੁਆਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹ
ਜੁਆਨ ਨਬੀ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਨੂੰ ਿਗਆ । ੫ ਜਦ ਉਹ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ,
ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸਰਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੇਹੂ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਦੇ ਲਈ
? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਰੇ ਲਈ । ੬ ਤਦ ਉਹ ਠ ਕੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਤੇਲ ਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੭ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਸੁਆਮੀ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਂ ਤਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਬੀਆਂ ਦੇ
ਲਹੂ ਦਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਭ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਈਜ਼ਬਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਵਾਂ
। ੮ ਅਹਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਹਾਬ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਲੜਕੇ
ਨੂੰ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੱਟ ਿਦਆਂਗਾ । ੯ ਮੈਂ
ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਅਹੀਯਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਆਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ । ੧੦ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੀ
ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਫੇਰ
ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭੱਜ ਿਗਆ । ੧੧ ਤਦ ਯੇਹੂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋਲ
ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ? ਇਹ ਬਾਵਰਾ
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ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ? ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ । ੧੨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ । ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅਿਜਹਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ । ੧੩ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਿਵਛਾਏ
ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯੇਹੂ ਰਾਜਾ ਹੈ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਰਾਮ ਦਾ ਕਤਲ
੧੪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਨਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੇ ਯੋਰਾਮ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੋਰਾਮ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮੋਥ-ਿਗਲਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ।
੧੫ ਪਰ ਯੋਰਾਮ ਰਾਜਾ ਮੁੜ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਖਮਾਂ
ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਿਜਹੜੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜਿਦਆਂ
ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਸਨ । ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਚਾਰ
ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਨੂੰ
ਖਬਰ ਨਾ ਿਲਜਾਵੇ । ੧੬ ਅਤੇ ਯੇਹੂ ਰੱਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਨੂੰ ਿਗਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯੋਰਾਮ ਥੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ
ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੧੭ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਪਿਹਰੇ
ਵਾਲਾ ਬੁਰਜ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਯੇਹੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਆਉਂਿਦਆ
ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ । ਯੋਰਾਮ ਨੇ ਿਕਹਾ,
ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਘੱਲ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ,
“ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ ? ” ੧੮ ਿਫਰ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਬੋਿਲਆ, ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ ? ” ਅਤੇ ਯੇਹੂ ਬੋਿਲਆ,
“ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ ।” ਪਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਿਗਆ ਪਰ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਮੁਿੜਆ । ੧੯ ਤਦ
ਉਹ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, “ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ ? ” ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ
ਕੀ ? ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲ ।” ੨੦ ਤਦ ਪਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਿਸਆ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ
ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਿਗਆ ਪਰ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਹੱਕਣਾ ਿਨਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ
ਦੇ ਹੱਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੨੧ ਤਦ
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ਯੋਰਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੋੜ ਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਰੱਥ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ । ਤਦ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੋਰਾਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਗਏ ਅਤੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ
ਨਬੋਥ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾ ਿਮਲੇ । ੨੨ ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ
ਯੋਰਾਮ ਨੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਬੋਿਲਆ, “ਯੇਹੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੈ ? ” ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀਆਂ ਿਵਭਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਦ ਤੱਕ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ
? ੨੩ ਤਦ ਯੋਰਾਮ ਨੇ ਵਾਗਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਭੱਜ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਧੋਖਾ ਹੈ ! ਭੱਜ । ੨੪ ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਣੁਖ
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਖੱਿਚਆ ਅਤੇ ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮਾਿਰਆ, ਤੀਰ ਉਹ
ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ।
੨੫ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਿਬਦਕਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲੀ ਨਬੋਥ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਚੇਤੇ ਕਰ ਿਕ ਜਦ
ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ । ੨੬ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ
ਹੀ ਨਬੋਥ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਕਤਲ
੨੭ ਜਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਰਾਹ
ਤੋਂ ਭੱਿਜਆ, ਪਰ ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਕੇ ਿਕਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ । ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਿਯਬਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਮਾਿਰਆ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਿਗੱਦੋ ਤੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਥੇ ਮਰ ਿਗਆ । ੨੮ ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਨੌਕਰ ਉਹ
ਨੂੰ ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ । ੨੯ ਅਹਾਬ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਗਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
ਰਾਣੀ ਈਜ਼ਬਲ ਦਾ ਕਤਲ
੩੦ ਜਦ ਯੇਹੂ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਵਿੜਆ ਅਤੇ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਿਸੰਗਾਰ
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ਕੇ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ । ੩੧ ਜਦ ਯੇਹੂ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਉਹ
ਬੋਲੀ, ਹੇ ਿਜ਼ਮਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਹਨ ? ੩੨ ਉਸ
ਨੇ ਿਖੜਕੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਹੈ ? ਕੌਣ ? ਅਤੇ ਦੋ
ਿਤੰਨ ਖੋਿਜਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ । ੩੩ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੂੰ
ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਿਦਓ । ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਿਛੱਟੇ
ਕੰਧ ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਛੱਿਡਆ
। ੩੪ ਤਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ
ਸਰਾਪੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਬ ਿਦਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੀ ਧੀ
ਹੈ । ੩੫ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਗਏ ਪਰ ਖੋਪੜੀ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਿਮਿਲਆ । ੩੬ ਤਦ ਉਹ
ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਏਲੀਯਾਹ ਿਤਸ਼ਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਕੁੱਤੇ ਈਜ਼ਬਲ ਦਾ ਮਾਸ
ਖਾਣਗੇ । ੩੭ ਅਤੇ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਲੋਥ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਪਈ
ਹੋਈ ਖਾਦ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਹ ਨਾ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹ ਈਜ਼ਬਲ ਹੈ ।
੧੦
ਅਹਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਨਾਸ
੧ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਅਹਾਬ ਦੇ ਸੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਯੇਹੂ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਹਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪੱਤਰੀਆਂ ਿਲਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ । ੨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਥ, ਘੋੜੇ, ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ
ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਹਿਥਆਰ ਵੀ ਹਨ । ੩ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ
ਲਾਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਿਬਠਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਜੁੱਧ ਕਰੋ । ੪ ਤਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਕੇ ਆਖਣ
ਲੱਗੇ, ਵੇਖ,ੋ ਦੋ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ
ਹੋਵਾਂਗੇ ? ੫ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਹਾਕਮ
ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ
ਕਰਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ । ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ
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ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰੋ । ੬ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਿਚੱਠੀ
ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਿਸਰ ਲਾਹ ਛੱਡੋ ਅਤੇ
ਕੱਲ ਇਸੇ ਕੁਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਓ । ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ
ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਨ, ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਪਾਲਦੇ ਸਨ । ੭ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਿਚੱਠੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਸੱਤਰਾਂ ਜਿਣਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ
ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ । ੮ ਤਦ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਿਲਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਢੇਰ ਲਾ
ਕੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ । ੯ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ
ਧਰਮੀ ਹੋ । ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ ? ੧੦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਜੋ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਿਕ ਉਹ
ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਏਲੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ । ੧੧ ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਯਜ਼ਰਏਲ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂ
ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਿਰਹਾ ।
ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ
੧੨ ਤਦ ਉਹ ਠ ਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਪਆ । ਉਹ ਅਯਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨ
ਕਤਰਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਤੇ ਸੀ । ੧੩ ਅਤੇ ਥੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਿਮਲ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਿਲਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ? ਅੱਗੋਂ
ਉਹ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਣੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ । ੧੪ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਫੜ ਲਵੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਬਆਲੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨ ਕਤਰਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਟੋਏ ਕੋਲ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ । ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ।
ਅਹਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ
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੧੫ ਫੇਰ ਉਹ ਥੋਂ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਨਾਦਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਨਾਮ ਕਰ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਠੀਕ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ? ਅੱਗੋਂ
ਯਹੋਨਾਦਾਬ ਬੋਿਲਆ, ਠੀਕ ਹੈ । ਸੋ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ । ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੇ ਿਬਠਾ
ਿਲਆ ੧੬ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ
ਵੇਖ । ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰੱਥ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੭ ਜਦ ਉਹ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਦ ਅਹਾਬ ਦੇ ਿਜੰਨੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਛੱਿਡਆ
।
ਬਆਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ
੧੮ ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਅਹਾਬ ਨੇ ਬਆਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਿਜਹੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ, ਯੇਹੂ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ । ੧੯ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਆਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ,
ਸਾਿਰਆਂ ਉਪਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਿਲਆਓ ।
ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹ ਨਾ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਆਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ
ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਨਾ ਬਚੇਗਾ । ਪਰ ਯੇਹੂ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ
ਉਪਾਸਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੨੦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਬਆਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਦੀ
ਕੀਤੀ । ੨੧ ਯੇਹੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਉਪਾਸਕ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨਾ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜਾ ਨਾ
ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦਾ ਮੰਦਰ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਭਰ ਿਗਆ । ੨੨ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀਆ ਸੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਬਆਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਸਕਾਂ
ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ
। ੨੩ ਤਦ ਯੇਹੂ ਰੇਕਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਨਾਦਾਬ ਨਾਲ ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰੋ
ਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਕੇਵਲ
ਬਆਲ ਦੇ ਹੀ ਉਪਾਸਕ ਹੋਣ । ੨੪ ਜਦ ਉਹ ਭੇਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਦ ਯੇਹੂ ਨੇ ਅੱਸੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠਿਹਰਾ
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ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । ੨੫ ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀ
ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਿਕਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੇਹੂ ਨੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਵੜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਓ । ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਿਨੱਕਲ ਨਾ
ਸਕੇ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਗਏ । ੨੬ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸਨ ਕੱਢ ਕੇ
ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ । ੨੭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਆਲ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਬਆਲ
ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਪਖਾਨਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ । ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਹੈ । ੨੮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇਹੂ ਨੇ ਬਆਲ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ
। ੨੯ ਤਦ ਵੀ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਯੇਹੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਿਛਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬੈਤਾਏਲ ਦੇ ਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸਨ । ੩੦ ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ
ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ । ੩੧ ਪਰ ਯੇਹੂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ
ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ । ੩੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ
ਮਾਿਰਆ । ੩੩ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਗਾਦੀਆਂ ਤੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਤੇ ਮੱਨਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਰਨੋਨ ਦੀ
ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ । ੩੪ ਯੇਹੂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ
ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੩੫ ਯੇਹੂ
ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਅਹਾਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ । ੩੬ ਉਹ ਸਮਾਂ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯੇਹੂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
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ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਠਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ।
੧੧
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਥਲਯਾਹ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 22:10—23:15)
੧ ਜਦ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ
ਿਗਆ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੨ ਪਰ
ਯੋਰਾਮ ਰਾਜਾ ਦੀ ਧੀ ਯਹੋਸ਼ਬਾ ਨੇ ਜੋ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਅਹਜ਼ਯਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਸਨ ਬਚਾ ਿਲਆ । ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਦਾਈ ਸਮੇਤ ਅੱਗੋਂ ਅਿਜਹਾ ਲੁਕਾਇਆ ਿਕ
ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਨਾ ਿਗਆ । ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲ
ਲੁੱਿਕਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਅਥਲਯਾਹ ਦੇਸ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । ੪ ਪਰੰਤੂ ਸਤਵੇਂ
ਸਾਲ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ
। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨ੍ਹਆਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖੁਵਾਈ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਵਖਾਇਆ
। ੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਸਬਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣਗੇ । ੬ ਇੱਕ
ਿਤਹਾਈ ਸੂਰ ਨਾਮਕ ਫਾਟਕ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ
ਪਾਸੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਲ ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਦੇਣਾ । ੭ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਜੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਿਜਹੜੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਰਿਹ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ । ੮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੁਫੇਿਰਓਂ ਘੇਰੀ ਰੱਿਖਓ ਅਤੇ ਜੇ
ਕੋਈ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰਬਾਹਰ ਆਉਂਿਦਆਂ ਜਾਂਿਦਆਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ । ੯ ਤਦ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਿਗਆ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸਬਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਸਨ, ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਆਏ । ੧੦ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਰਛੇ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸਨ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ । ੧੧ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿਥਆਰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਕੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ । ੧੨ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
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ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਮੁਕਟ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ
ਪੱਤਰ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਮਸਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਰਾਜਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ ! ।”
੧੩ ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਿਣਆ ਤਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ
ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਈ । ੧੪ ਜਦ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਦ ਵੇਖ,ੋ ਰੀਤੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ
ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਥਲਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਚੀ ਿਦੱਤੀ
ਬੋਲੀ, ਗਦਰ ਵੇ ਗਦਰ ! ੧੫ ਤਦ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਨੇ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ
ਨੂੰ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ । ੧੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਗਈ, ਿਜਸ ਰਾਹ ਘੋੜੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਥੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ।
ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 23:16-21)
੧੭ ਯਹੋਯਾਦਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨੇਮ
ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੀ
ਨੇਮ ਬੰਿਨ੍ਹਆ । ੧੮ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਆਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ । ਉਹ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮੱਤਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠਿਹਰਾਏ ੧੯ ਉਹ ਨੇ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ । ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਫਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ।
੨੦ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਥਲਯਾਹ
ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਮਨ
ਹੋ ਿਗਆ । ੨੧ ਜਦ ਯਹੋਆਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ
।
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੧੨
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼
(2 ਇਿਤਹਾਸ 24:1-16)
੧ ਯੇਹੂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਯਹੋਆਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਬਯਾਹ ਸੀ, ਜੋ
ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਦੀ ਸੀ । ੨ ਯਹੋਆਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਯਾਦਾ
ਜਾਜਕ ਉਹ ਨੂੰ ਿਸਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ । ੩ ਤਦ ਵੀ ਚੇ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਢਾਏ ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ
ਸਨ । ੪ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਿਪਆ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ
ਜਾਵੇ ਅਰਥਾਤ ਿਗਿਣਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਰੁਿਪਆ
ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ ।
੫ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਪਿਹਚਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਾਂ-ਫੁੱਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ
। ੬ ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਆਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੇਈਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੇ ਭਵਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ । ੭ ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਆਸ਼ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਜਾਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਰੁਿਪਆ ਨਾ ਲਵੋ ਪਰ ਭਵਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਲਈ
ਦੇਵੋ । ੮ ਇਸ ਲਈ ਜਾਜਕਾ ਨੇ ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਂਦੀ
ਲਵਾਂਗ,ੇ ਨਾ ਭਵਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ । ੯ ਤਦ ਯਹੋਯਾਦਾ
ਜਾਜਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਿਲਆ, ਉਹ ਦੇ ਢੱਕਣ ਿਵੱਚ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਟਕਾਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਵੜਨ
ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕ ਜੋ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ
ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਿਪਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੰਦੇ ਸਨ । ੧੦ ਜਦ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਰੁਿਪਆ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤਦ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ ਥੇ ਆ ਕੇ
ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਸੀ, ਥੈਲੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਕੇ ਿਗਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ੧੧ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜੋ ਤੋਿਲਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰਖਾਣਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
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ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ੧੨ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਥਰ
ਕੱਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ
ਲੱਕੜ ਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਜੋ ਭਵਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੇ ਿਦੰਦੇ ਸਨ । ੧੩ ਪਰ ਜੋ ਰੁਿਪਆ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ
ਿਪਆਲੇ, ਗੁਲਤਰਾਸ਼, ਬਾਟਾਂ, ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ
ਬਣਾਏ ਗਏ । ੧੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਿਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ । ੧੫ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਿਪਆ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਿਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ।
੧੬ ਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਿਪਆ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਿਪਆ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ । ੧੭ ਤਦ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਥ ਨਾਲ
ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ । ਤਦ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋਿੜਆ ਿਕ
ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ । ੧੮ ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼
ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਪਉਦਾਿਦਆਂ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ, ਯਹੋਰਾਮ ਅਤੇ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ
ਿਜੰਨਾ ਸੋਨਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਤਦ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ । ੧੯ ਯੋਆਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੨੦ ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਨੇ ਠ ਕੇ ਮਤਾ
ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਨੂੰ ਿਮੱਲੋ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਸੱਲਾ ਦੀ ਢਾਲ ਤੇ ਹੈ
ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ । ੨੧ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਿਸਮਾਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਜਾਕਾਰ
ਅਤੇ ਸ਼ੋਮੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਜ਼ਾਬਾਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ
ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
।
੧੩
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਹਾਜ਼
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੧ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੇਈਵੇਂ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਯੇਹੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੨ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ
ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਿਡਆ । ੩ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ
ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਨ-ਹਦਦ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ । ੪ ਤਦ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਮਨਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨ੍ਹੇਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਉਹ ਅਨ੍ਹੇਰ ਿਜਹੜਾ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ
ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ । ੫ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ,
ਉਹ ਅਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠੋਂ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਿਣਆਂ
ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ੬ ਿਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ
ਸਨ । ੭ ਉਹ ਨੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸ ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸ
ਹਜ਼ਾਰ ਿਪਆਿਦਆਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਰਾਮ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਮੱਧ-ਿਮੱਧ ਕੇ ਿਮੱਟੀ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੮ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੯ ਤਦ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼
੧੦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਂਤੀਵੇਂ ਸਾਲ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਸ਼ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੧੧ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ
। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ । ੧੨ ਯੋਆਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ
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ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲਿੜਆ, ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੧੩ ਤਦ ਯੋਆਸ਼
ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਉਸ
ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ, ਯੋਆਸ਼ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ।
ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ
੧੪ ਿਫਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਨ
ਵਾਲਾ ਸੀ । ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ! ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਥੀ । ੧੫ ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਧਣੁਖ
ਤੇ ਬਾਣ ਲੈ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਣੁਖ ਤੇ ਬਾਣ ਲੈ ਲਏ । ੧੬ ਤਦ ਉਹ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਧਣੁਖ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ । ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਫੇਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ । ੧੭ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ, ਉਸ ਨੇ
ਖੋਲ੍ਹੀ । ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਬਾਣ ਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ ।
ਤਦ ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਜੱਤ ਦਾ ਬਾਣ ਸਗੋਂ ਅਰਾਮ ਤੇ ਿਜੱਤ ਦਾ
ਬਾਣ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅਫੇਕ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਮਾਰੇਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਦਾ
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੮ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਲੈ ਲਏ
। ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਸੋ ਉਸ ਨੇ
ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਮਾਿਰਆ, ਤਦ ਠਿਹਰ ਿਗਆ । ੧੯ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਨ ਉਸ ਦੇ
ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਿਲਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਿਤੰਨ
ਵਾਰੀ ਹੀ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰੇਂਗਾ । ੨੦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ । ਮੋਆਬੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੇ ।
੨੧ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਦੇਿਖਆ । ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ
ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਾ ਕੇ ਛੋਿਹਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਉਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ
।
ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜੁੱਧ
੨੨ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ੨੩ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਯਾਵਾਨ

2 ਰਾਿਜਆਂ ੧੩:੨੪

35

2 ਰਾਿਜਆਂ ੧੪:੮

ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ । ੨੪ ਤਦ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਏਲ ਮਰ ਿਗਆ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਹਦਦ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੨੫ ਅਤੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਸ਼
ਨੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨ-ਹਦਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਫੇਰ ਖੋਹ ਲਏ, ਜੋ ਉਹ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੁੱਧ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਏ ਸਨ । ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਯੋਆਸ਼
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੈ ਿਲਆ ।
੧੪
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 25:1-24)
੧ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਸਾਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਮਸਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
੨ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਹ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨੱਤੀ
ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਅੱਦੀਨ ਸੀ,
ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸੀ । ੩ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ । ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਯੋਆਸ਼ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ । ੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਢਾਿਹਆ । ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧੂਪ
ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ । ੫ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ
ਹੋ ਿਗਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਆਪਿਣਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ,
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ । ੬ ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ, ਅਿਜਹਾ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਪਤਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ
ਪਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ । ੭ ਉਹ ਨੇ
ਲੂਣ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਦੋਮੀ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾ ਨੂੰ ਜੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲੈ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕਤੇਲ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈ
। ੮ ਤਦ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਯੇਹੂ ਦਾ
ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
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ਹੁਣ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀਏ । ੯ ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ
ਿਕ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਨੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਿਦਆਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ
ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਨੌਰ ਜੋ
ਲਬਾਨੋਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਨੂੰ ਿਮੱਧ ਛੱਿਡਆ ।
੧੦ ਤੂੰ ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ । ਘਰ
ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਘੁਮੰਡ ਕਰ । ਭਲਾ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਿਬਪਤਾ ਨੂੰ ਛੇੜੇਂ ਤੇ ਿਡੱਗੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਯਹੂਦਾਹ ਵੀ ? ੧੧ ਪਰ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਦ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਬੈਤ-ਸ਼ਮਸ਼ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ
। ੧੨ ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਾਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ
ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਭੱਜਾ । ੧੩ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਸ਼ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਅਹਜ਼ਯਾਹ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ
ਬੈਤ-ਸ਼ਮਸ਼ ਿਵੱਚ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਵਿੜਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਇਫਰਾਈਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸੌ
ਹੱਥ ਢਾਹ ਿਦੱਤੀ । ੧੪ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ, ਗੁਲਾਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ । ੧੫ ਯਹੋਆਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਅਮਸਯਾਹ ਨਾਲ ਲਿੜਆ, ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੧੬ ਯਹੋਆਸ਼ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ
ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਦੀ ਮੌਤ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 25:25-28)
੧੭ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਆਸ਼ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ
। ੧੮ ਅਮਸਯਾਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ, ਕੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੧੯ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤਦ ਉਹ ਲਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਿਜਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
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ਨੇ ਲਕੀਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਥੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ ।
੨੦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ । ੨੧ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ
ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ । ੨੨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਜਾ
ਿਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਏਲਥ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਯਹੂਦਾਹ
ਿਵੱਚ ਿਮਲਾ ਿਲਆ ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
੨੩ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਸਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਪੰਦਰਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯੋਆਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕਤਾਲੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
। ੨੪ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਸੀ
। ਉਹ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ । ੨੫ ਉਸ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਅਿਮੱਤਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਗਥ ਹੇਫਰ ਦਾ
ਸੀ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਮਾਥ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਿਫਰ ਪੁਚਾ ਿਦੱਤਾ । ੨੬ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ
ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਿਨਰਬੰਧ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ।
੨੭ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਨਾਮ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ । ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ
ਹੱਥੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ । ੨੮ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਦੰਿਮਸਕ
ਅਤੇ ਹਮਾਥ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਨ, ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਮੋੜ ਿਲਆ ਕੀ
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੨੯ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ, ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
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੧੫
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ਰਯਾਹ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 26:1-23)
੧ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਤਾਈਵੇਂ ਸਾਲ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਸਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੨ ਜਦ ਉਹ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਵੰਜਾ
ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਕਾਲਯਾਹ ਸੀ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੀ ਸੀ । ੩ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ
ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ । ੪ ਤਾਂ ਵੀ ਚੇ ਥਾਂ ਢਾਏ
ਨਾ ਗਏ । ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧੂਪ
ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ । ੫ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਮਰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੋੜ੍ਹੀ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ,
ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਦਾ ਸੀ । ੬ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੭ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬ
ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜ਼ਕਰਯਾਹ
੮ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠੱਤੀਵੇਂ ਸਾਲ ਯਾਰਾਬੁਆਮ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ,
ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੯ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਉਸ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ,
ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ । ੧੦ ਤਦ ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੁਮ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ
ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੧੧ ਵੇਖ,ੋ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ
ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ
ਹੋਈ ਹੈ । ੧੨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਯੇਹੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ
ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ।
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ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੱਲੁਮ
੧੩ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਤਾਲੀਵੇਂ ਸਾਲ ਯਾਬੇਸ਼
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੁਮ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਮਹੀਨਾ
ਭਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੧੪ ਤਦ ਗਾਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਹੇਮ ਿਤਰਸਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ, ਯਾਬੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਲੁਮ ਨੂੰ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ
। ੧੫ ਸ਼ੱਲੁਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਵੇਖੋ, ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
੧੬ ਤਦ ਮਨਹੇਮ ਨੇ ਿਤਰਸਾਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਿਤਫਸਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਟਕ
ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਥੇ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਿਦੱਤਾ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਨਹੇਮ
੧੭ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਤਾਲੀਵੇਂ ਸਾਲ ਗਾਦੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਮਨਹੇਮ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ਉਹ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ
ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੧੮ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ । ਉਹ ਨੇ ਨਾਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ
। ੧੯ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੂਲ ਉਸ ਦੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਨਹੇਮ ਨੇ ਪੂਲ
ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਿਕਲੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਂਦੀ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰ ਕਰ ਦੇਵੇ । ੨੦ ਮਨਹੇਮ ਨੇ ਉਹ
ਚਾਂਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਪੱਛੇ ਪੰਜਾਹ
ਰੁਪਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇ । ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਿਪੱਠ ਮੋੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਠਿਹਿਰਆ । ੨੧ ਮਨਹੇਮ ਦੀ ਬਾਕੀ
ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ
ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੨੨ ਮਨਹੇਮ ਮਰ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ, ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹਯਾਹ ਉਹ ਦੇ
ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਕਹਯਾਹ
੨੩ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਸਾਲ ਮਨਹੇਮ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਪਕਹਯਾਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ
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ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੨੪ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ । ਉਹ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ
ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ । ੨੫ ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ
ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਗੋਬ ਅਤੇ
ਅਰਯੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ, ਿਗਲਆਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ
। ੨੬ ਪਕਹਯਾਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪਕਹ
੨੭ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਵੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਰਮਲਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੨੮ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋਿੜਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ
। ੨੯ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪਕਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਤਗਲਥ
ਿਪਲਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਈਯੋਨ, ਆਬੇਲ-ਬੈਤ-ਮਆਕਾਹ, ਯਾਨੋਆਹ, ਕਦਸ਼,
ਹਾਸੋਰ, ਿਗਲਆਦ, ਗਾਲੀਲ ਅਤੇ ਨਫਤਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ । ੩੦ ਏਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ ਨੇ
ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ,
ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ
ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੩੧ ਪਕਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੋਥਾਮ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 27:1-9)
੩੨ ਰਮਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਸਾਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਥਾਮ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
੩੩ ਜਦ ਉਹ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਰੂਸ਼ਾ
ਸੀ, ਜੋ ਸਾਦੋਕ ਦੀ ਧੀ ਸੀ । ੩੪ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਜ਼ੀਯਾਹ ਨੇ
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ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਠੀਕ ਸੀ । ੩੫ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਿਹਆ । ਅੱਜ ਤੱਕ
ਲੋਕ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਉਸ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਲਾ ਫਾਟਕ ਬਣਾਇਆ । ੩੬ ਯੋਥਾਮ ਦੀ ਬਾਕੀ
ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਤਹਾਸ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੩੭ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਸੀਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ । ੩੮ ਯੋਥਾਮ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਸੌਂ
ਿਗਆ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ
ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
੧੬
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਹਾਜ਼
(2 ਇਿਤਹਾਸ 28:1-27)
੧ ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਤਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਯੋਥਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੨ ਆਹਾਜ਼ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ,
ਜਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ
। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਠੀਕ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੩ ਪਰ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਿਰਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ
ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਵਾਇਆ । ੪ ਉਹ ਿਚਆਂ
ਥਾਵਾਂ, ਿਟੱਿਲਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਧੂਫ਼
ਧੁਖਾਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ੫ ਤਦ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਸੀਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਨੇ ਲੜਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਨਾ ਸਕੇ । ੬ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਸੀਨ ਨੇ ਏਲਥ ਨੂੰ ਿਫਰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਏਲਥ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਏਲਥ
ਿਵੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ । ੭ ਤਦ ਆਹਾਜ਼
ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਤਗਲਥ ਿਪਲਸਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
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ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ । ੮ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ
ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ, ਲੈ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਭੇਜੀ । ੯ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਅਤੇ ਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਸੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੦ ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਤਗਲਥ ਿਪਲਸਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਜਗਵੇਦੀ ਵੇਖੀ, ਜੋ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਊਰੀਯਾਹ
ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ । ੧੧ ਊਰੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਦੰਿਮਸ਼ਕ
ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆਿਗਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਹਾਜ਼
ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਊਰੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ
ਿਲਆ । ੧੨ ਜਦ ਰਾਜਾ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਤੋਂ ਮੁਿੜਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ । ੧੩ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਬਲੀ ਸਾੜੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਂਟ ਡੋਹਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਿਛੜਿਕਆ । ੧੪ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤਰ ਵੱਲ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ । ੧੫ ਆਹਾਜ਼
ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਊਰੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੋਮ
ਬਲੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਂਟ, ਰਾਜਾ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਂਟ,
ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਵੱਡੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰ । ਹੋਮ ਬਲੀ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ਕਰ, ਪਰ
ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ । ੧੬ ਊਰੀਯਾਹ
ਜਾਜਕ ਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ । ੧੭ ਤਦ
ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ
ਹੌਦ ਨੂੰ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਗਰੀ ਹੌਦ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ
ਥੱਲੇ ਸਨ, ਲਾਹ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ । ੧੮ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਛੱਿਤਆ
ਹੋਇਆ ਰਾਹ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
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ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੯ ਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ,
ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੨੦ ਆਹਾਜ਼ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਿਫਰ ਉਸ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
੧੭
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਸ਼ੇਆ
੧ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਸਾਲ ਏਲਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ,
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲ
ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੨ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ
ਸੀ, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਨ
। ੩ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਲਮਨਸਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਹੋਸ਼ੇਆ ਉਸ
ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਿਦੱਤਾ । ੪ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਤ
ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ
ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ।
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦਾ ਪਤਨ
੫ ਤਦ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਿਖਆ । ੬ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਨੌਵੇਂ
ਸਾਲ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ
ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਹ ਿਵੱਚ ਤੇ ਗੋਜ਼ਾਨ ਦੀ ਨਦੀ
ਹਾਬੋਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵਸਾ ਿਦੱਤਾ । ੭ ਇਸ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫਰਊਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ
ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਭੈ ਮੰਿਨਆ ।
੮ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ । ੯ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
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ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਮਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਚੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਏ । ੧੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੇ ਿਟੱਲੇ ਤੇ ਤੇ ਹਰੇਕ
ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ
। ੧੧ ਥੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਭੈੜੇ ਸਨ ੧੨ ਅਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ
ਨਾ ਕਿਰਓ । ੧੩ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਿਚਤਾਰਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕ ਆਪਿਣਆਂ
ਭੈਿੜਆ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਸ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ
ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ, ਮੇਿਰਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ
। ੧੪ ਤਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਢੀਠ ਹੋ ਗਏ । ੧੫ ਪਰ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ
ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਆਂ
ਸਨ, ਓਹ ਨੇ ਰੱਿਦਆ ਅਤੇ ਿਨਕੰਮੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਿਨਕੰਮੇ ਹੋ
ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ
। ੧੬ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਵੱਛੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ
ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੁੱਤ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ
ਬਆਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ । ੧੭ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਪੁਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਤੋਂ
ਕੰਮ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਿਵੱਕ ਗਏ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ । ੧੮ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਅੱਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਦੂਰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਛੁੱਿਟਆ । ੧੯ ਯਹੂਦਾਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ । ੨੦ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
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ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਰੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੨੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਉਤਰੀ ਰਾਜ -ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੂੰ
ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ । ੨੨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਿਡਆ । ੨੩ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨਬੀਆਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ । ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ
ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਜਾਣਾ
੨੪ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਾਬਲ, ਕੂਥਾਹ, ਅੱਵਾ, ਹਮਾਥ ਅਤੇ ਸਫਰਵਇਮ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ ਕੇ, ਸਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਵਸਾਇਆ ।
ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ
। ੨੫ ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਪਿਹਲ ਥੇ ਵੱਸੇ ਤਦ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਰ
ਭੇਜੇ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ । ੨੬ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
। ੨੭ ਤਦ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਿਕ
ਉਹ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਰੀਤ ਿਸਖਾਉਣ
। ੨੮ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ
ਬਣਾ ਕੇ ਿਲਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਆ ਕੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ੨੯ ਤਦ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ੋ ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ, ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀਆਂ
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ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ।
੩੦ ਬਾਬਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੋਥ ਬਨੋਥ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੂਥ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ
ਨੇਰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਮਾਥ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੀਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
। ੩੧ ਅੱਵੀਆਂ ਨੇ ਿਨਬਹਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਤਾਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰਵੀਆਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਦਰਮਲਕ ਅਤੇ ਅਨਮਲਕ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਫਰਵਇਮ
ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ੩੨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ
ਦੇ ਜਾਜਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਣਾ ਲਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ
ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਂਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ੩੩ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ
ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ
ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ੩੪ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿਹਲੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਜਾਂ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਰੱਿਖਆ ਸੀ ।
੩੫ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੇਮ ਬੱਧਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਮੰਿਨਓ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਓ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਰਓ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਇਓ । ੩੬ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ
ਵੱਡੇ ਬਲ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ
ਿਲਆਇਆ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਇਓ । ੩੭ ਅਤੇ ਜੋ ਿਬਧੀਆਂ, ਆਿਗਆਵਾਂ, ਿਬਵਸਥਾ
ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਲਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਿਨਓ
ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਮੰਿਨਓ । ੩੮ ਿਜਹੜਾ ਨੇਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ।
੩੯ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਿਨਓ ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ । ੪੦ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ
ਪਿਹਲੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ੪੧ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈ
ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਪੁਰਖੇ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ।
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੧੮
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 29:1,2, 31:1)
੧ ਿਫਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਏਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਯਹੂਦਾਹ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੨ ਜਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨੱਤੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀ
ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ । ੩ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸੇ ਤਰਾਂ ਓਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ
ਸੀ । ੪ ਉਸ ਨੇ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਥੰਮ੍ਹਾ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ
ਿਦੱਤੇ, ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ
ਸੀ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੁਸ਼ਤਾਨ ਰੱਿਖਆ ।
੫ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਐਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗਾ
ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੬ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਚੰਬਿੜਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੁਰਨੋਂ ਨਾ ਹਿਟਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਿਰਹਾ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ । ੭ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਉਹ ਿਗਆ ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਫਲ
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਨਾ ਿਰਹਾ । ੮ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਫਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ
ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਮਾਿਰਆ । ੯ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਏਲਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਰਾਜ
ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਲਮਨਸਰ
ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ । ੧੦ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾ
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ । ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇਵੇਂ
ਸਾਲ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਸ਼ੇਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ, ਸਾਮਿਰਯਾ
ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ । ੧੧ ਸੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ
ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਗੋਜ਼ਾਨ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਹਾਬੋਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵਸਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ
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ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ।
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 32:1-19; ਯਸਾਯਾਹ 36:1-22)
੧੩ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਚੌਧਵੇਂ ਸਾਲ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਲੈ ਿਲਆ । ੧੪ ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ
ਲਾਕੀਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ । ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾ
। ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ । ਸੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਤੰਨ ਸੌ
ਤੋੜੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤੀਹ ਤੋੜੇ ਸੋਨਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਲਈ ਠਿਹਰਾ
ਿਦੱਤਾ । ੧੫ ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਖਜਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲੀ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੀ । ੧੬ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬੂਿਹਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਥਮ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਸੋਨਾ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਮੜ੍ਹਵਾਇਆ ਸੀ, ਲਹਾ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ । ੧੭ ਤਾਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਤਰਤਾਨ,
ਰਬਸਾਰੀਸ ਅਤੇ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੂੰ ਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਰਾਜਾ ਵੱਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ । ਸੋ ਉਹ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਤਲਾਓ ਦੀ ਖਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਧੋਬੀਆਂ ਦੇ ਮਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ,
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏੇ ੧੮ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ ਜੋ ਮਿਹਲ ਦਾ ਮੁਖਿਤਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬਨਾਹ ਮੁਨੀਮ
ਅਤੇ ਆਸਾਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ ਿਲਖਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਏ । ੧੯ ਤਾਂ
ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ ? ੨੦ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਿਕ ਜੁੱਧ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਤੇ ਬਲ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਇਆਂ ਹੈਂ ? ੨੧ ਹੁਣ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਅਰਥਾਤ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਛੱਡੇਗਾ । ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਫਰਊਨ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਏਹੋ ਜੇਹਾ ਹੀ ਹੈ ।
੨੨ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
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ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਓਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਚੇ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਸ ਜਗਵੇਦੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਕਰੋ ? ੨੩ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ । ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜੇ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰ ਿਬਠਾ ਸੱਕੇਂ । ੨੪ ਫੇਰ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੌਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਵੇਂ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ
ਸੱਕੇਂਗਾ ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿਮਸਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ੨੫ ਕੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ
ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇ ! ੨੬ ਤਦ
ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ, ਸ਼ਬਨਾ ਅਤੇ ਯੋਆਹ ਨੇ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਰਾਮੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਦਆਂ ਜੋ ਕੰਧ ਤੇ ਹਨ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਇਬਰਾਨੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ । ੨੭ ਪਰ
ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਕੋਲ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ
ਮਲ ਖਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂਤ ਪੀਣ ? ੨੮ ਤਦ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਿਵੱਚ ਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਵੋ ! ੨੯ ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ
ਨਹੀਂ ਸੱਕੇਗਾ । ੩੦ ਨਾ ਹੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਵੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੩੧ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਨਾ
ਸੁਿਣਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ । ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਾਖ
ਦੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੁਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ । ੩੨ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਵਾਂਗੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਨਵੀਂ
ਮੈਅ ਦਾ ਦੇਸ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ
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ਦਾ ਦੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਓ । ਪਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਦੀ ਨਾ ਸੁਿਣਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭਰਮਾਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ । ੩੩ ਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ
ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੀ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ? ੩੪ ਹਮਾਥ ਅਤੇ ਅਰਪਾਦ
ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ? ਸਫ਼ਰਵਇਮ, ਹੇਠਾ ਅਤੇ ਇੱਵਾਹ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ?
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ? ੩੫ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ
ਿਲਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵੇ ? ੩੬ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ
ਵੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ੩੭ ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ ਜੋ ਮਿਹਲ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੀ, ਸਬਨਾ ਮੁਨੀਮ ਅਤੇ
ਆਸਾਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ ਿਲਖਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ।
੧੯
ਰਾਜਾ ਦਾ ਯਸਾਯਾਹ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣਾ
(ਯਸਾਯਾਹ 37:1-7)
੧ ਜਦੋਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਟਾਟ ਵਲ੍ਹੇਿਟਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ।
੨ ਅਤੇ ਅਲਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਹਲ ਦਾ ਮੁਖਿਤਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਾ ਮੁਨੀਮ
ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਟ ਪੁਆ ਕੇ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ
ਨਬੀ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ । ੩ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਦਨ ਦੁੱਖ, ਘੂਰ ਅਤੇ ਬੇਪਤੀ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਜਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੪ ਕੀ ਪਤਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ
ਸੁਆਮੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ
ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਿਝੜਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਬਿਚਆਂ ਖੁਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋ ਰਿਹ ਗਏ
ਹਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ । ੫ ਸੋ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਆਏ । ੬ ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ
ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਿਖਓ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ
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ਤੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਫ਼ਰ
ਬਿਕਆ ਹੈ, ਨਾ ਡਰੀਂ । ੭ ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਰੂਹ ਪਾਵਾਂਗਾ ਿਕ
ਉਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸੇ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਡੇਗ ਿਦਆਂਗਾ ।
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੀ ਧਮਕੀ
(ਯਸਾਯਾਹ 37:8-20)
੮ ਸੋ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਮੁੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਲਬਨਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਜੁੱਧ ਕਰਿਦਆਂ ਪਾਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ
ਠ ਿਗਆ ਹੈ । ੯ ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਤਰਹਾਕਾਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਇਹ
ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਵੇਖ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਇਹ
ਆਖ ਕੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਵੱਲ ਫੇਰ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ । ੧੦ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਿਖਓ ਿਕ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ
ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੧ ਵੇਖ ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ । ਕੀ ਤੂੰ
ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ ? ੧੨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ
ਗੋਜ਼ਾਨ, ਹਾਰਾਨ, ਰਸ਼ਫ਼ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੱਲਾਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਨ,
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ? ੧੩ ਹਮਾਥ ਦਾ
ਰਾਜਾ, ਅਰਪਾਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰਵਇਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ, ਹੇਨਾ ਅਤੇ ਇੱਵਾਹ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ? ੧੪ ਜਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰ
ਲੈ ਕੇ ਪਿੜ੍ਹਆ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ । ੧੫ ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਿਬਰਾਜਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ
ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ । ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ । ੧੬ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ ਅਤੇ ਸੁਣ ! ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਅਤੇ ਵੇਖ
! ਤੂੰ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਖਵਾ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ । ੧੭ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧੮ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ,
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ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸਨ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੯ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਰਾਜ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ।
ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
(ਯਸਾਯਾਹ 37:21-38)
੨੦ ਤਦ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਿਜਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ
ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ । ੨੧ ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ ਬਚਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ,
ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ੨੨ ਤੂੰ ਿਕਸਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ
ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸਨੂੰ ਕੁਫ਼ਰ ਬਿਕਆ ? ਿਕਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼
ਚੀ ਕੀਤੀ ? ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਘੁਮੰਡ ਨਾਲ,
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ । ੨੩ ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੁ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਿਲਆਂ
ਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਤੱਕ
ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਚੇ ਤੋਂ ਚੇ ਿਦਆਰ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਸਰੂ ਵੱਢ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਟੀਸੀ ਦੇ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਬਣ
ਵਾੜੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿੜਆ । ੨੪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ
ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ । ੨੫ ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ
ਠਾਣ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ?
ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੜ੍ਹ ਵਾਿਲਆਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਪੁਜਾੜ
ਕੇ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡੇਂ । ੨੬ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਿਨਰਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਘਾਬਰ
ਗਏ ਅਤੇ ਿਵਅਕੁਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਅਤੇ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਵਰਗੇ
ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਦਾ ਘਾਹ ਅਤੇ ਅੰਨ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ । ੨੭ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ
ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਖਝਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ੨੮ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਖਝਣਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰੌਲਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਕੇਲ
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ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਮ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਰਾਹ ਤੂੰ
ਆਇਆ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੈਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ । ੨੯ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਖਾਓ ਜੋ ਿਕਰੇ ਹੋਏ ਬੀ ਤੋਂ ਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਹ ਜੋ
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਵ,ੇ ਤਦ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਬੀਜੋ ਤੇ ਵੱਢ,ੋ ਅੰਗੂਰੀ
ਬਾਗ ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਓ । ੩੦ ਤਦ ਉਹ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਫਲ ਿਲਆਉਣਗੇ
। ੩੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬਕੀਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਕੱਲਣਗੇ । ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਣਖ ਇਹ ਕਰੇਗੀ । ੩੨ ਇਸ ਲਈ ਅੱਸ਼ੂਰ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਥੇ ਬਾਣ ਚਲਾਵੇਗਾ । ਨਾ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਧਾਵਾ
ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾਵੇਗਾ । ੩੩ ਿਜਹੜੇ ਰਾਹ ਉਹ ਆਇਆ
ਉਸੇ ਰਾਹ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੩੪ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਮੱਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਨਿਮੱਤ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਾਂਗਾ । ੩੫ ਿਫਰ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਚਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਜਦ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਠੇ, ਤਾਂ
ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਭ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਸਨ । ੩੬ ਸੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਨਹੇਰੀਬ ਥੋਂ
ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀਨਵਾਹ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਰਹਾ । ੩੭ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਿਨਸਰੋਕ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ,
ਤਾਂ ਅਦਰਮਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਸਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਅਰਾਰਾਤ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਰ ਹਦੋਨੇ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ
ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
੨੦
ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੱਚਣਾ
(ਯਸਾਯਾਹ 38:1-8, 21, 22; 2 ਇਿਤਹਾਸ 32:24-26)
੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ
ਆਮੋਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ
ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇਂਗਾ । ੨ ਤਦ ਉਹ ਨੇ
ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ । ੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
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ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਮੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਿਦਲ
ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਓਹੋ
ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ । ੪ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਕ
ਯਸਾਯਾਹ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ । ੫ ਿਕ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਖ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ ।
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਿਦਹਾੜੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਜਾਏਂਗਾ । ੬ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਮੱਤ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਾਂਗਾ । ੭ ਤਾਂ
ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁਪਰੀ ਲਓ । ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫੋੜੇ ਤੇ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ । ੮ ਫੇਰ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ
ਯਸਾਯਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਿਦਹਾੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ? ੯ ਤਦ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ
ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਸ ਦਰਜੇ
ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦਸ ਦਰਜੇ ਿਪਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ? ੧੦ ਤਾਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦਾ ਦਸ ਦਰਜੇ ਅਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ
ਹੈ । ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਸ ਦਰਜੇ ਿਪਛਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ । ੧੧ ਿਫਰ ਯਸਾਯਾਹ
ਨਬੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਧੁੱਪ
ਘੜੀ ਿਵੱਚ ਦਸ ਦਰਜੇ ਅਰਥਾਤ ਿਜੰਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਢਲ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ, ਓਨ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਿਪੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ।
ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ
(ਯਸਾਯਾਹ 39:1-8)
੧੨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਲਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰੋਦਕ-ਬਲਦਾਨ ਨੇ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਅਤੇ ਿਚੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਸੀ
ਿਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ । ੧੩ ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ, ਚਾਂਦੀ,
ਸੋਨਾ, ਮਸਾਲਾ, ਖ਼ਾਲਸ ਤੇਲ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਖਾਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ
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ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਸੀ । ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੁਝ
ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਵਖਾਇਆ । ੧੪ ਤਦ
ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ? ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਆਏ, ਬਾਬਲ ਤੋਂ । ੧੫ ਤਾਂ ਉਸ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵੇਿਖਆ ? ਤਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ।
ਮੇਿਰਆਂ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਵਖਾਈ ।
੧੬ ਤਦ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੁਣ ਲੈ ! ੧੭ ਵੇਖ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਲ ਨੂੰ
ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਿਡਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ।
੧੮ ਅਤੇ ਤੇਿਰਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣਗੇ,
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਓਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਖੋਜੇ
ਬਣਨਗੇ । ੧੯ ਅੱਗੋਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਲਾਹ ਤੇ ਸਿਚਆਈ ਰਹੇਗੀ ?
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 32:32, 33)
੨੦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ
ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਿਲਆਂਦਾ ਕੀ
ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ
? ੨੧ ਸੋ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
੨੧
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਨੱਸ਼ਹ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 33:1-20)
੧ ਜਦ ਮਨੱਸ਼ਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ
ਪਚਵੰਜਾ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਹਫਸੀਬਾਹ ਸੀ । ੨ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
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ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ । ੩ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾ ਿਲਆ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਆਲ ਦੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੁੰਡ ਬਣਾਏ, ਿਜਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ
ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ । ੪ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਰੱਖਾਂਗਾ । ੫ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਵਹਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲਈ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ । ੬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਫਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਟੂਣੇ ਟੋਟਕੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ
ਵਾਲੇ ਆਤਿਮਆਂ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਪ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ । ੭ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਅਸ਼ੇਰਾਹ
ਦੇਵੀ ਦੇ ਚੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਿਲਆ,
ਸਦਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗਾ । ੮ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਉਸ
ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਿਗਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ
ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ । ੯ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਧਆਨ ਨਾ ਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਕਾਇਆ ਿਕ ਓਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਭੀ ਭੈੜੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ । ੧੦ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੋਿਲਆ, ੧੧ ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਇਹ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਨ ਵਧ ਕੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਯਹੂਦਾਹ
ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ । ੧੨ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ
ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨ ਵੱਜ ਪੈਣਗੇ । ੧੩ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਜਰੀਬ
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ਅਤੇ ਆਹਾਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸਾਹਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ
ਪੁੰਝਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂੰਝ ਕੇ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।
੧੪ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਖੁਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਣਗੇ । ੧੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਰਹੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ
। ੧੬ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਿਬੰਨ੍ਹਾਂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਪਾਪ
ਕਰਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਿਨਰਦੋਸ਼ਾਂ
ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਐਨਾ ਬਾਹਲਾ ਵਹਾਇਆ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਸਿਰਓਂ ਦੂਜੇ
ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਭਰ ਛੱਿਡਆ । ੧੭ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਭੋ ਕੁਝ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੧੮ ਫੇਰ
ਮਨੱਸ਼ਹ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਦੇ ਬਾਗ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਆਮੋਨ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਮੋਨ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 33:21-25)
੧੯ ਜਦ ਆਮੋਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ੁੱਲਮਥ
ਸੀ ਜੋ ਯਾਟਬਾਹੀ ਹਾਰੂਸ ਦੀ ਧੀ ਸੀ । ੨੦ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਉ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਸੀ । ੨੧ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਿਰਆ ਿਜਹ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਪਉ
ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਦੇ ਿਪਉ
ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ । ੨੨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ
ਨਾ ਤੁਿਰਆ । ੨੩ ਅਤੇ ਆਮੋਨ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ
ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਦੇ ਿਵੱਚੇ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ । ੨੪ ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮੋਨ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸੀਯਾਹ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ । ੨੫ ਅਤੇ ਆਮੋਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ
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ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ੨੬ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਜ਼ਾ ਦੇ
ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸੀਯਾਹ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ ।
੨੨
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯੋਸੀਯਾਹ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 34:1,2)
੧ ਜਦ ਯੋਸੀਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਯਦੀਦਾਹ ਸੀ ਜੋ ਬਾਸਕਥੀ ਅਦਾਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ । ੨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਓਹੋ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਿੜਆ ।
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਮਲਣਾ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 34:8-28)
੩ ਯੋਸੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਸਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਫਾਨ ਮੁਨੀਮ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੇਿਜਆ । ੪ ਭਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ
ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਫਾਟਕ ਦੇ ਪਿਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਗਣੇ ੫ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰੰਿਦਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਣ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਵੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰੰਿਦਆਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਜੋ ਭਵਨ ਦੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚ ਹਨ । ੬ ਅਰਥਾਤ ਤਰਖਾਣਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਭਵਨ
ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ । ੭ ਪਰ ਜੋ ਚਾਂਦੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖਰੇ ਸਨ । ੮ ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਾਜਕ ਨੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਿਲਖਾਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸ਼ਾਫਾਨ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ । ੯ ਤਦ ਸ਼ਾਫਾਨ ਿਲਖਾਰੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਫੇਰ ਇਹ ਖਬਰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ
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ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰੰਿਦਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਵੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧੦ ਤਦ ਸ਼ਾਫਾਨ
ਿਲਖਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਮੈਨੂੰ
ਫੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੜ੍ਹਆ । ੧੧ ਤਾਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜੇ । ੧੨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਹਲਕੀਯਾਹ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਕਾਮ ਅਤੇ ਮੀਕਾਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬੋਰ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਿਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਟਿਹਲੂਏ ਅਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਗਆ
ਿਦੱਤੀ ਿਕ ੧੩ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵਖੇ ਜੋ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਵੱਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭੜਿਕਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਜੋ
ਸਾਡੇ ਿਵਖੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਨੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਿਣਆ । ੧੪ ਸੋ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ,
ਅਹੀਕਾਮ, ਅਕਬੋਰ, ਸ਼ਾਫਾਨ ਅਤੇ ਅਸਾਯਾਹ ਹੁਲਦਾਹ ਨਬੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ
ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਲੁੱਮ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸੀ ਜੋ ਿਤਕਵਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹਰਹਸ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ
ਜੋ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਵਾਲਾ ਸੀ । ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਮਸ਼ਨਹ
ਨਾਮੀ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
। ੧੫ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ
ਆਖਣਾ । ੧੬ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ । ੧੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ । ਸੋ
ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭੜਕੇਗਾ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੮ ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਿਖਓ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ । ੧੯ ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਉਹ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ
ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਾਪੇ
ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
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ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੨੦ ਇਸ ਕਾਰਨ
ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਫਨਾਇਆ
ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ
ਤੇ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣਗੀਆਂ । ਉਹ ਫੇਰ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ
ਿਲਆਏ ।
੨੩
ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 34:3-7,29-33)
੧ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ । ੨ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕ,
ਨਬੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਕੰਨੀਂ ਪਾਈਆਂ । ੩ ਤਦ ਰਾਜਾ ਥੜੇ ਦੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਿਲਆ ।
੪ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਬਆਲ ਅਤੇ
ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਦਰੋਨ
ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਬੈਤਏਲ ਲੈ
ਿਗਆ । ੫ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਜੋ ਬਆਲ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ
ਲਈ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ । ੬ ਅਤੇ ਉਸ ਟੁੰਡਦੇਵੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਦਰੋਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੀਪੂੰ
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ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੀਪੂੰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ।
੭ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਮਿਲੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਕੋਲ ਸਨ ਿਜੱਥੇ
ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਟੁੰਡ ਦੇ ਲਈ ਪੜਦੇ ਬੁਣਦੀਆਂ ਸਨ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ । ੮ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਗਬਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ
ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਈ ਸੀ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਖੱਬੇ
ਹੱਥ ਸੀ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ । ੯ ਤਾਂ ਵੀ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਨਾ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਬੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ੧੦ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਤੋਫ਼ਥ ਨੂੰ ਜੋ ਬਨੀ
ਿਹੰਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਹੈ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ
ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੋਲਕ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘਾਵੇ । ੧੧ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਲਈ ਅਰਪਣ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕੋਲੋਂ ਨਾਥਾਨ-ਮਲਕ ਖੋਜੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ
ਦੇ ਲਾਿਗਓਂ ਜੋ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ । ਉਹ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰਥਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਫੂਕ ਿਦੱਤਾ । ੧੨ ਅਤੇ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਆਹਾਜ਼ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ
ਛੱਤ ਤੇ ਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਵਹਿੜਆਂ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਢਾਹ ਛੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਂ ਚੁੱਕਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਿਕਦਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਤਾ । ੧੩ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦੇ ਪਰਬਤ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸੀਦੋਨੀਆਂ ਦੀ
ਿਘਣਾਉਣੀ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਅਤੇ ਮੋਆਬੀਆਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਦੇਵ ਕਮੋਸ਼ ਅਤੇ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਦੇਵ ਿਮਲਕੋਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ੧੪ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਥਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੫ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ
ਜੋ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾ ਥਾਂ ਜੋ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੇ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸੋ
ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਚਾ ਥਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਢਾਹ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇ ਥਾਂ ਨੂੰ
ਫੂਕ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਹ ਕੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ
ਫੂਕ ਛੱਿਡਆ । ੧੬ ਅਤੇ ਜਦ ਯੋਸੀਯਾਹ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜ
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ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਡੱਠੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਢਵਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਿਜਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੧੭ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਓਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ? ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ
ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਬੈਤਏਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਕੀਤੇ ਹਨ । ੧੮ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਸਰਾਮ ਕਰਨ ਿਦਓ । ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੇ । ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ
ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤੀਆਂ
। ੧੯ ਨਾਲੇ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਭ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ
। ੨੦ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਥੇ ਸਨ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਫੇਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ ।
ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਿਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 35:1-9)
੨੧ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆਂ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਮਨਾਓ
੨੨ ਿਨਆਂਈਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂਉਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ
ਪਸਾਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ । ੨੩ ਪਰ ਯੋਸੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਅਠਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਪਸਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਈ
ਗਈ ।
ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ
੨੪ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਰੂਹਾਂ ਸਨ, ਿਦਓ ਯਾਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਮੂਰਤਾਂ, ਬੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਦੱਸੇ ਸਨ, ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਜੋ ਉਸ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ
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ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ । ੨੫ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਆਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਾਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਲ ਿਫਿਰਆ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਿਠਆ । ੨੬ ਿਫਰ ਵੀ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ
ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ
ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਡਾਢੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਭੜਿਕਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁਿੜਆ । ੨੭ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਓਵੇਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ
ਪਰੇ ਹਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਰੱਦਾਂਗਾ ।
ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 35:20—36:1)
੨੮ ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ
ਹੈ ? ੨੯ ਉਸੇ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਕੋਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਤ ਦੇ ਦਿਰਆ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯੋਸੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਉਸ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਿਫ਼ਰਉਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਮਿਗੱਦੋ ਕੋਲ ਮਾਰ ਛੱਿਡਆ । ੩੦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਟਿਹਲੂਏ ਉਹ ਨੂੰ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਇੱਕ ਰਥ ਿਵੱਚ ਮਿਗੱਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਕੇ ਸੇ
ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਲਆ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਆਹਾਜ਼
(2 ਇਿਤਹਾਸ 36:2-4)
੩੧ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਜਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਤੇਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਹਮੂਟਲ ਸੀ ਜੋ ਿਲਬਨਾਹ ਦੇ ਿਯਰਮਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ । ੩੨ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ
ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ । ੩੩ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਕੋਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ ਜੋ ਹਮਾਥ
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ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਦੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋੜਾ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾ
ਿਦੱਤਾ । ੩੪ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਕੋਹ ਨੇ ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ ਨੂੰ ਉਹ
ਦੇ ਿਪਉ ਯੋਸੀਯਾਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਆਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ ਜੋ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਥੇ ਮਰ ਿਗਆ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਮ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 36:5-8)
੩੫ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ
ਦੇਸ ਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ
ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨਕੋਹ ਨੂੰ ਦੇਵੇ । ੩੬ ਜਦ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ
ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਗਆਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜ਼ਬੂਦਾਹ ਸੀ ਜੋ ਰੂਮਾਹ ਦੇ ਪਦਾਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ । ੩੭ ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ ।
੨੪
੧ ਉਹ ਦੇ ਿਦਨੀਂ ਬੁਕਦ-ਨੱਸਰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਉਹ ਦਾ ਦਾਸ ਬਿਣਆ ਿਰਹਾ ਤਦ ਉਹ ਿਫਰ ਕੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਿਗਆ ੨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ
ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਜੱਥੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਜੱਥੇ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾਸ
ਕਰੇ । ੩ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ
ਜੋ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਪਰੇ ਹਟਾ ਦੇਵੇ । ੪ ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦੋਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਭੀ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਬਹਾਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਬੇਦੋਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਭਰ ਛੱਿਡਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ।
੫ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
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? ੬ ਸੋ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੭ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਫੇਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਤ ਦੇ ਦਿਰਆ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਦਾ ਸੀ ਲੈ ਿਲਆ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਨ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 36:9, 10)
੮ ਜਦ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਠਾਰਾਂ ਵਿਰਹਾਂ ਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਹੁਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅਲਨਾਥਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ । ੯ ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਓਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ । ੧੦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਘੇਿਰਆ
ਿਗਆ । ੧੧ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦ-ਨੱਸਰ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ
ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਚਾਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸਨ । ੧੨ ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ । ੧੩ ਤਾਂ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਥੋਂ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੱਭੋ ਭਾਂਡੇ
ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ
ਉਸ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ । ੧੪ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂ,ੰ ਸਾਿਰਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਸਾਿਰਆਂ ਬਲਵੰਤ ਜੋਿਧਆਂ ਨੂੰ
ਅਰਥਾਤ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਧੂਏ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ
ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅਤੀ ਕੰਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਾ
ਿਰਹਾ । ੧੫ ਨਾਲੇ ਉਹ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਰਾਜਾ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ
ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ । ੧੬ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਸੂਰ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਲੋਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ
ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣੀ ਜੋਧੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ
ਕੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ । ੧੭ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਚਾਚੇ
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ਮੱਤਨਯਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ
ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਸਦਕੀਯਾਹ
(2 ਇਿਤਹਾਸ 36:11,12)
੧੮ ਜਦ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਗਆਰਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ
ਨਾਉਂ ਹਮੂਟਲ ਸੀ ਜੋ ਿਲਬਨਾਹ ਦੇ ਿਯਰਮਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ । ੧੯ ਅਤੇ ਸਭ
ਕੁਝ ਜੋ ਯਹੋਯਾਕੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਭੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭੈੜਾ ਸੀ । ੨੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ
ਕੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਿਗਆ ।
੨੫
ਹੈਕਲ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼
(ਿਯਰਿਮਯਾਹ 52:12-23)
੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਿਦਨ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦ-ਨੱਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ
ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਮ ਦਮਾ ਬਣਾਇਆ । ੨ ਅਤੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਿਗਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਘੇਿਰਆ ਿਰਹਾ । ੩ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੌਵੇਂ
ਿਦਹਾੜੇ ਜਦ ਕਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਡਾਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ
ਨਾ ਰਹੀ । ੪ ਤਦ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਿੜਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਜੋ
ਫਾਟਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋਧੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਭੱਜ ਗਏ
ਜਦ ਕਸਦੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਿਗਆ
। ੫ ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ
ਮਦਾਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਖੰਡ
ਖੁੰਡ ਗਈ । ੬ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ । ੭ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਿਹਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਸਦਕੀਯਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਛੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ
ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ । ੮ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ
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ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦ-ਨੱਸਰ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਵਰਹਾ ਸੀ
ਸ਼ਾਹੀ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਚਾਕਰ
ਸੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ । ੯ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾ
ਮਿਹਲ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ, ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ
ਘਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਫੂਕ ਿਦੱਤਾ । ੧੦ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਨੇ ਜੋ
ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ
ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ । ੧੧ ਅਤੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
ਭਗੌੜੇ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਨਾਲੇ ਦਲ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਿਗਆ । ੧੨ ਪਰ
ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦੇਸ ਦੇ ਅੱਤੀ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਦਾਖ ਦੇ
ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨ ਹੋਣ । ੧੩ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਓਹਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੌਦ ਨੂੰ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਕਸਦੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਓਹ
ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਤਲ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ । ੧੪ ਅਤੇ ਤਸਲੇ, ਕੜਛੇ, ਗੁਲਤਰਾਸ਼,
ਕੌਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਓਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਓਹ ਲੈ ਗਏ । ੧੫ ਅਤੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਟੇ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ
ਅਤੇ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਨ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਲੈ ਿਗਆ ।
੧੬ ਰਹੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ, ਵੱਡਾ ਹੌਦ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਓਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਿਪੱਤਲ ਤੋਲ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਸੀ । ੧੭ ਹਰ ਥੰਮ੍ਹ ਅਠਾਰਾਂ ਹੱਥ ਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਿਪੱਤਲ
ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਸ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਸ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲਸ ਤੇ
ਚੁਫੇਰੇ ਜਾਲੀ ਦੇ ਅਨਾਰ ਸੱਭੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਲੀ ਸੀ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੁਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਣਾ
(ਿਯਰਿਮਯਾਹ 52:24-27)
੧੮ ਅਤੇ ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਰਾਯਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਹੇਠਲੇ ਜਾਜਕ ਸਫਨਯਾਹ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ ਦਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ । ੧੯ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਜੋ ਜੋਿਧਆਂ ਤੇ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਿਲਖਾਰੀ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ
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ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਠ ਆਦਮੀ ਜੋ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ । ੨੦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਬੂਜ਼ਰਦਾਨ ਫੜ੍ਹ
ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ । ੨੧ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਥ ਦੇਸ ਦੇ ਿਰਬਲਾਹ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਤ
ਕੀਤਾ ਸੋ ਯਹੂਦਾਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਿਗਆ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਗਦਲਯਾਹ
(ਿਯਰਿਮਯਾਹ 40:7-9, 41:1-3)
੨੨ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਗਏ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦ-ਨੱਸਰ ਨੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਅਹੀਕਾਮ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਨ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ । ੨੩ ਜਦ ਸਾਿਰਆਂ
ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ ਿਮਸਪਹ ਿਵੱਚ ਗਦਲਯਾਹ ਕੋਲ
ਆਏ ਅਰਥਾਤ ਨਥਨਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਅਤੇ ਕਾਰੇਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਨਟੋਫਥੀ ਤਨਹੁਮਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਾਯਾਹ ਅਤੇ ਮਅਕਾਥੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਯਅਜ਼ਨਯਾਹ, ਇਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ । ੨੪ ਅਤੇ ਗਦਲਯਾਹ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ
ਚਾਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ । ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸੋ ਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੫ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਨਥਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਜੋ ਰਾਜਬੰਸੀ ਸੀ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਸ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗਦਲਯਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਸਪਹ ਿਵੱਚ ਸਨ । ੨੬ ਤਾਂ ਿਨੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ
ਠ ਕੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਆਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਕਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ।
ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਦੀ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ
(ਿਯਰਿਮਯਾਹ 52:31-34)
੨੭ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੈਂਤੀਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ
ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਤਾਈਵੇਂ ਿਦਨ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਵੀਲ
ਮਰੋਦਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਨੂੰ
ਕੈਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਚਆਂ ਕੀਤਾ । ੨੮ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹੱਤ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਉਿਚਆ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ
ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਸਨ l ੨੯ ਆਪਣੇ ਕੈਦ ਵਾਲੇ
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ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਿਰਹਾ । ੩੦ ਉਹ
ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ
ਿਨੱਤ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ ।
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