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2 SAMUEL
2 ਸਮੂਏਲ
ਭੂਿਮਕਾ
ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਸਮੂਏਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ
ਹੈ । ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ ਅਰਥਾਤ
ਪਿਹਲਾਂ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਰਾਜ (ਅਿਧਆਏ 1 – 4) ਅਤੇ ਿਫਰ
ਉਤਰ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਤੇ ਰਾਜ (ਅਿਧਆਏ 5-24)
ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ
ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ
ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਪਆ ਸੀ । ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਿਦ੍ਰੜ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਆਦਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਫਲ ਿਰਹਾ । ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਿਭਆਨਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਹਣ ਲਈ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ
ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ “ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ” ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ 1:1 - 4:12
ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ 5:1 – 24:25
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ 5:1 – 10:19
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ 11:1 – 12:25
ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿਠਨਾਈਆਂ 12:26 – 20:26
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ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ 21:1 – 24:25
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲਨਾ
੧ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦਾਊਦ
ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਸਕਲਗ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਦੋ ਿਦਨ ਠਿਹਿਰਆ ਸੀ । ੨ ਤਦ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਸਰ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ । ੩ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ? ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ ਹਾਂ । ੪ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ! ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਲੋਕ
ਲੜਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਨੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਈ ਮਰ ਵੀ ਗਏ, ਸ਼ਾਊਲ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਨ ਵੀ ਮਰ ਗਏ । ੫ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਜੁਆਨ
ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਨ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ? ੬ ਉਸ ਜੁਆਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ
ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਿਗਲਬੋਆ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਆਪਣੀ ਬਰਛੀ ਤੇ ਢਾਸਣਾ ਲਾਈ ਿਪਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ,
ਰਥ ਅਤੇ ਘੁੜਸਵਾਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ । ੭ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਿਦਆ । ਮੈਂ ਆਿਖਆ,
ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ! ੮ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਿਛਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਅਮਾਲੇਕੀ ਹਾਂ । ੯ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਮਾਰ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਿਵੱਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਹਨ । ੧੦ ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਿਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ
ਿਸਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਕੜਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਲਾਹ ਿਲਆ ਸੋ
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ । ੧੧ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੁੱਖੀ
ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ,
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ । ੧੨ ਓਹ ਰੋਏ ਿਪੱਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ
ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ । ੧੩ ਿਫਰ
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ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਇਆ ਸੀ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ
ਿਕੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀ
ਹਾਂ । ੧੪ ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ ਲੱਿਗਆ ? ੧੫ ਿਫਰ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟ ! ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ । ੧੬ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰਾ ਖ਼ੂਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਿਸਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਗਵਾਹੀ ਆਪ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ
ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ !
ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਵਰਲਾਪ ਗੀਤ
੧੭ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਲਈ ਇਹ ਿਵਰਲਾਪ
ਕੀਤਾ, ੧੮ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਣ ਦਾ ਗੀਤ ਿਸਖਾਉਣ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ । ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਯਾਸ਼ਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ: ੧੯ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੇਰਾ ਿਸਰੋਮਣੀ ਉਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ
। ਹਾਏ ਸੂਰਬੀਰ ਿਕਵੇਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ! ੨੦ ਗਥ ਿਵੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਦੱਸੋ,
ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਜੋ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਨੰਦ ਹੋਣ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਸੁੰਨਤੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ । ੨੧ ਹੇ ਿਗਲਬੋਆ ਦੇ ਪਹਾੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ
ਤ੍ਰੇਲ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਥੇ
ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਅਪਿਵੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਢਾਲ, ਜਾਣੋ ਉਹ ਤੇਲ
ਨਾਲ ਮਸਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ! ੨੨ ਵੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ, ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੀ ਕਮਾਣ ਨਾ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜੀ, ਨਾ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੱਖਣੀ ਮੁੜੀ । ੨੩ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ
ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋਏ । ਉਹ ਉਕਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼, ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਕੜੇ
ਸਨ । ੨੪ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧੀਓ, ਸ਼ਾਊਲ ਲਈ ਰੋਵੋ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ
ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਾਏ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਿਣਆਂ
ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ । ੨੫ ਹਾਏ ! ਓਹ ਸੂਰਮੇ ਿਕਵੇਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਵੱਚ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ
! ਹੇ ਯੋਨਾਥਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ! ੨੬ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ
ਯੋਨਾਥਾਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਪਆਰਾ ਸੀ:
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ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵੱਧ !
੨੭ ਹਾਏ ! ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਿਕਵੇਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ
!
੨
ਦਾਊਦ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ
੧ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਗਛ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾਂਵਾਂ ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚਲਾ ਜਾ ! ਿਫਰ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਿਕੱਥੇ ਜਾਂਵਾਂ ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹਬਰੋਨ ਵੱਲ, ੨ ਇਸ
ਲਈ ਦਾਊਦ ਥੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਿਯਜ਼ਰੇਲ
ਅਹੀਨੋਅਮ ਅਤੇ ਕਰਮਲੀ ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਬੀਗੈਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਨ । ੩ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਸਮੇਤ ਲੈ ਆਇਆ ਸੋ ਉਹ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਆ ਵੱਸੇ । ੪ ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ
ਿਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ ਸੀ ਉਹ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ
ਲੋਕ ਹਨ । ੫ ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਊਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਯਾ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ । ੬ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਭਿਲਆਈ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਿਦਆਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ੭ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਹੋਵੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਊਲ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਂ ।
ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
੮ ਪਰ ਨੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ,
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਹਨਾਇਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ
ਿਦੱਤਾ । ੯ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਗੱਲਆਦ, ਅਸ਼ੂਿਰਆ, ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ, ਅਫ਼ਰਾਈਮ,
ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਬ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲ ਸੀ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਘਰਾਣਾ
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ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ । ੧੧ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ।
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯੁੱਧ
੧੨ ਨੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਬ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਮਹਨਾਇਮ ਿਵਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਆਏ । ੧੩ ਅਤੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਤਲਾਬ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉਰਲੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨ੍ਹੇ । ੧੪ ਤਦ ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਖੋ
ਤਾਂ ਜੁਆਨ ਠਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਿਵਖਾਉਣ । ਯੋਆਬ ਬੋਿਲਆ,
ਠੋ । ੧੫ ਤਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਬ ਵੱਲੋਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਿਗਣਤੀ
ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਜੁਆਨ ਠੇ ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ
ਬਾਰਾਂ ਜੁਆਨ ਿਨੱਕਲੇ । ੧੬ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਨੂੰ ਿਸਰੋਂ
ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਵੱਖੀ ਿਵੱਚ ਧਸਾ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ
ਉਹ ਇੱਕਠੇ ਹੀ ਿਡੱਗ ਪਏ ! ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਲਕਤ ਹੱਸੂਰੀਮ
ਰੱਿਖਆ, ਜੋ ਿਗਬਓਨ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੧੭ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਅਬਨੇਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ । ੧੮ ਥੇ
ਸੂਰਯਾਹ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ, ਅਬੀਸ਼ਈ ਅਤੇ ਅਸਾਹੇਲ ਸਨ । ਅਸਾਹੇਲ
ਜੰਗਲੀ ਿਹਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਰਤੀਲਾ ਸੀ । ੧੯ ਅਤੇ ਅਸਾਹੇਲ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਬਨੇਰ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਨਾ ਹੀ ਖੱਬੇ
ਪਾਸੇ ਮੁਿੜਆ ੨੦ ਤਦ ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ
ਤੂੰ ਹੀ ਅਸਾਹੇਲ ਹੈਂ ? ਉਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ! ੨੧ ਤਦ ਅਬਨੇਰ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ
ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਪਰ ਅਸਾਹੇਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਨਾ
ਛੱਿਡਆ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਵਾਂ । ੨੨ ਅਬਨੇਰ
ਨੇ ਅਸਾਹੇਲ ਨੂੰ ਿਫਰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ! ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਤੈਨੂੰ
ਵੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਾਂ ? ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਮੂੰਹ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ?
੨੩ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ । ਤਦ ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਬਰਛੀ
ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਸਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਠ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਿਨੱਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਥੇ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਮਰ ਿਗਆ
। ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਅਸਾਹੇਲ
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ਮਿਰਆ ਿਪਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ । ੨੪ ਤਦ ਯੋਆਬ
ਅਤੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਵੀ ਅਬਨੇਰ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਅੰਮਾਹ ਦੇ
ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਜੋ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਗਯਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ,
ਤਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਿਗਆ । ੨੫ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਅਬਨੇਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਕੇ
ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ
। ੨੬ ਤਦ ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਕੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ
ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ? ਭਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਕਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋਂੜੇਗਾ
? ੨੭ ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਇਹ
ਗੱਲ ਨਾ ਆਖਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕਰਦੇ । ੨੮ ਯੋਆਬ ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ
ਗਏ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ
। ੨੯ ਅਬਨੇਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਹਨਾਇਮ ਿਵੱਚ
ਆ ਗਏ । ੩੦ ਯੋਆਬ ਅਬਨੇਰ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਿਗਆ; ਅਤੇ ਜਦ
ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਉੰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਅਸਾਹੇਲ ਵੀ ਨਾ ਲੱਿਭਆ । ੩੧ ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਅਬਨੇਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ
ਮਾਿਰਆ, ਜੋ ਿਤੰਨ ਸੋ ਸੱਠ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਏ । ੩੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਹੇਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਬੈਤਹਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਹ
ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿਹਲੇ
ਪਿਹਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ।
੩
ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
੧ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ
ਿਰਹਾ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਿਦਨੋ ਿਦਨ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਿਗਆ । ੨ ਿਫਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੇ
ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਮਨੋਨ ਜੋ ਿਯਜ਼ਰੇਲਣ ਅਰੀਨੋਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ, ੩ ਦੂਜੇ
ਦਾ ਨਾਮ ਿਕਲਆਬ ਸੀ ਜੋ ਕਰਮਲੀ ਨਾਬਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਬੀਗੈਲ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਸੀ ਜੋ ਗਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਲਮੈਂ ਦੀ ਧੀ
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ਮਆਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ੪ ਅਤੇ ਚੋਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦੋਨੀਯਾਹ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਹੱਗੀਬ ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਫਟਯਾਹ ਸੀ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਅਬੀਟਾਲ ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ੫ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਿਯਥਰਆਮ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਅਗਲਾਹ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਦਾਊਦ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹਬਰੋਨ
ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ।
ਅਬਨੇਰ ਦਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ
੬ ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ । ੭ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਖ਼ੇਲ ਿਰਜ਼ਪਾਹ ਜੋ ਅੱਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ,
ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਰਖ਼ੇਲ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਸੰਗ
ਕੀਤਾ ? ੮ ਅਬਨੇਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਿਸਰ ਹਾਂ ? ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨਾਲ ਿਵਰੋਧ ਕਰ
ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੌਂਿਪਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼
ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ? ੯ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਨੇਰ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ
ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ
ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ । ੧੦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ
ਤੱਕ ਸਿਥਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ! ੧੧ ਤਦ ਉਹ ਅਬਨੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਫਰ ਕੁਝ ਤਰ ਨਾ
ਦੇ ਸਿਕਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਿਗਆ ਸੀ । ੧੨ ਇਸ ਲਈ ਅਬਨੇਰ
ਨੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਦੇਸ਼ ਿਕਹ ਦਾ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਵਾਇਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ । ੧੩ ਤਦ ਦਾਊਦ ਬੋਿਲਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਗਦਾ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ
ਿਲਆਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖੇਂਗਾ । ੧੪ ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੀਕਲ ਨੂੰ,
ਜੋ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੌ ਖਲੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਿਵਆਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇ ।
੧੫ ਤਦ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਨੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਲਾਵੀਸ਼
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ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ਲਟੀਏਲ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਿਲਆ । ੧੬ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਇਸਤਰੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਿਰਆ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬਹੁਰੀਮ ਸ਼ਿਹਰ ਤੱਕ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ । ਤਦ
ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ, ਮੁੜ ਜਾ ! ਤਦ ਉਹ ਮੁੜ ਿਗਆ । ੧੭ ਤਦ
ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ
ਤਾਂ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਿਕ ਦਾਊਦ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇ, ੧੮ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੋਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੯ ਤਦ
ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਿਫਰ ਅਬਨੇਰ ਹਬਰੋਨ
ਨੂੰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਿਕ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਿਗਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ । ੨੦ ਸੋ
ਅਬਨੇਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੀਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਨ । ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ
ਕੀਤੀ । ੨੧ ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠ ਕੇ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕਿਠਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ
ਓਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕਰੇ ਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ
ਰਾਜ ਕਰੋ । ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ
ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ।
ਅਬਨੇਰ ਦੀ ਹੱਿਤਆ
੨੨ ਵੇਖ,ੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਿਕਸੇ ਟੋਲੀ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰ ਕੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਨੇਰ ਹਬਰੋਨ
ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਉਹ
ਸੁਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੨੩ ਜਦ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਬਨੇਰ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਖ
ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੨੪ ਸੋ ਯੋਆਬ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਿਲਆ,
ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਵੇਖ ਅਬਨੇਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੋ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਵਦਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ । ੨੫ ਤੂੰ ਨੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹੈਂ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ । ੨੬ ਿਫਰ ਜਦ ਯੋਆਬ ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਿਨੱਕਲ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਓਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਗਹ ਦੇ
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ਖੂਹ ਕੋਲੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਏ ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੨੭ ਜਦ
ਅਬਨੇਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯੋਆਬ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਿਵੱਚ
ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਥੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਢੱਡ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਸਾਹੇਲ ਦੇ ਖੂਨ ਬਦਲੇ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਹ
ਮਰ ਿਗਆ । ੨੮ ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਿਲਆ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ
ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ । ੨੯ ਉਹ ਯੋਆਬ ਦੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ
ਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਰਹੇ ਿਜਹ ਦਾ
ਲਹੂ ਬਹੇ ਜਾਂ ਕੋੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗੇ ਜਾਂ
ਰੋਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ! ੩੦ ਸੋ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਿਬਸ਼ਈ ਨੇ ਅਬਨੇਰ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਸਾਹੇਲ ਨੂੰ ਿਗਬਓਨ ਦੀ
ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ ।
ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
੩੧ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਆਿਖਆ
ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਪਿਹਨ ਲਓ ਅਤੇ ਅਬਨੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ
ਰੋਵੋ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਆਪ ਅਰਥੀ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੁਿਰਆ । ੩੨ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਅਬਨੇਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਏ । ੩੩ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬਨੇਰ
ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹਾਏ ਅਬਨੇਰ ! ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਦੀ
ਮੌਤ ਮਿਰਆ ? ੩੪ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਨ,
ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਡੱਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਪਵੇ ! ਤਦ ਉਹ
ਦੇ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਹੋਰ ਰੋਏ । ੩੫ ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਿਦਨ ਰਿਹੰਿਦਆਂ
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਵਾਉਣ ਲੱਗੇ । ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ
ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੇ ! ੩੬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ
ਤੇ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾ
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ੩੭ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਇਹ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਨੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਨੇਰ ਰਾਜੇ
ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਰਆ । ੩੮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂ
ਪੁਰਸ਼ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ? ੩੯ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅਿਭਸ਼ੇਕ
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ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ
ਸੂਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਬੁਿਰਆਰ ਨੂੰ
ਉਹ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ।
੪
ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੀ ਹੱਿਤਆ
੧ ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੁਿਣਆ, ਿਕ ਅਬਨੇਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ
ਿਗਆ, ਤਦ ਉਹ ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ।
੨ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਜੋ ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ
ਨਾਮ ਬਆਨਾਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਕਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ
ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਬੇਰੋਥੀ ਿਰੰਮੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ । ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੇਰੋਥੀ ਵੀ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਗਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ੩ ਅਤੇ ਬੇਰੋਥੀ ਿਗੱਤਾਯਮ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਨ । ੪ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਨ ਦਾ
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਸੀ । ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਨ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਯਜ਼ਰਾਏਲ ਤੋਂ ਆਈ ਤਦ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ
ਦੀ ਦਾਈ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਿਨੱਕਲੀ ਸੀ,ਜਦ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਹਲੀ
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਿਗਆ । ਉਹ
ਦਾ ਨਾਮ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ ਸੀ । ੫ ਿਰੰਮੋਨ ਬੇਰੋਥੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇਕਾਬ ਅਤੇ ਬਆਨਾਹ
ਆਏ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵੇਲੇ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ । ਉਹ ਦੁਿਪਹਰ
ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ੬ ਉਹ ਕਣਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ । ਰਕਾਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭਰਾ ਬਆਨਾਹ ਭੱਜ ਿਨੱਕਲੇ
। ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ
ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ । ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਿਸਰ ਲਾਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਰਾਬਾ ਨਾਮਕ ਵਾਦੀ ਦੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ । ੮ ਉਹ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦਾ ਿਸਰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ
ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਊਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੰਦ
ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦਾ ਿਸਰ ਹੈ । ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਿਲਆ
ਹੈ । ੯ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਰੇਕਾਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਬਆਨਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਰੋਥੀ ਿਰੰਮੋਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੦ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
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ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਵੇਖ,ੋ ਸ਼ਾਊਲ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਅਤੇ ਿਸਕਲਗ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ । ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹੋ ਇਨਾਮ ਿਦੱਤਾ । ੧੧ ਜਦ ਦੁਸ਼ਟਾਂ
ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ
! ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ? ੧੨ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਹਬਰੋਨ
ਦੀ ਬਾਓਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਈਸ਼ਬੋਸ਼ਥ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਬਰੋਨ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਅਬਨੇਰ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ।
੫
ਦਾਊਦ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 11:1-9, 14:1-7)
੧ ਇਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਹਬਰੋਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮਾਸ ਹਾਂ
। ੨ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਸੀ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਹੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਜੋ
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ । ੩ ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ
ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਏ, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ । ੪ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਸ
ਦੀ ਉਮਰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੫ ਉਸ
ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੬ ਿਫਰ ਰਾਜਾ
ਆਪਿਣਆਂ ਸੈਿਨਕਾਂ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਜੋ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੜੇਂਗਾ ਪਰੰਤੂ
ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਏਥੇ
ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕੇਗਾ, ੭ ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹੀ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬਿਣਆ । ੮ ਉਸ ਿਦਨ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ
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ਯਬੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਨਾਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਅੰਨੇ ਅਤੇ
ਲੰਗੜੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ । ਇਸੇ ਲਈ
ਇਹ ਕਹਾਉਤ ਚੱਲ ਪਈ ਿਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਰਾਜ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ
ਸਕਦੇ । ੯ ਦਾਊਦ ਉਸ ਗੜ੍ਹ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ
ਬਣਾਈ । ੧੦ ਦਾਊਦ ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ
ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸੀ । ੧੧ ਸੋਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾਮ ਨੇ ਸੰਦੇਸ-਼ ਵਾਹਕ ਅਤੇ ਿਦਆਰ ਦੀ
ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਲ ਬਣਾਇਆ । ੧੨ ਦਾਊਦ ਜਾਣ ਿਗਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ । ੧੩ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਬਰੋਨ ਤੋਂ ਆ
ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰਖ਼ੇਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੧੪ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਇਹ ਸਨ - ਸ਼ਮੂਆਹ, ਸ਼ੋਬਾਬ, ਨਾਥਾਨ, ਅਤੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ, ੧੫ ਿਯਬਹਾਰ, ਅਲੀਸ਼ੂਆ, ਨਫ਼ਗ, ਅਤੇ ਯਾਫ਼ੀਆ ੧੬ ਅਲੀਸ਼ਾਮਾ,
ਅਲਯਾਦਾ ਅਤੇ ਅਲੀਫ਼ਾਲਟ ।
ਫਿਲਸਤੀਆਂ ਤੇ ਿਜੱਤ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 14:8-17)
੧੭ ਜਦ ਫਲੀਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰ ਕੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਰੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ । ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੜ੍ਹ ਿਵੱਚ
ਚਲਾ ਿਗਆ । ੧੮ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਆਏ ਅਤੇ ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਫੈਲ
ਗਏ । ੧੯ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਭਲਾ, ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਤੇ
ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ ? ਕੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਂਗਾ ? ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪਾਂਗਾ । ੨੦ ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਬਆਲ ਪਰਾਸੀਮ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਥੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਿਪਆ ਿਜਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ
ਲਿਹਰਾਂ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ! ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਆਲ
ਪਰਾਸੀਮ ਰੱਿਖਆ । ੨੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੇ ਛੱਿਡਆ, ਸੋ
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ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ । ੨੨ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹੇ
ਅਤੇ ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਏ । ੨੩ ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ
ਫੇਰ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰ ਪਰ ਿਪੱਛੇ ਦੀ ਹੋ
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਅਤੇ ਤੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰ, ੨੪ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਤੁਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
ਤੁਰ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ । ੨੫ ਇਸ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਗੱਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਜਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਮਾਿਰਆ ।
੬
ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 13:1-14, 15:25—16:6,43)
੧ ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕਿਠਆਂ ਕੀਤਾ । ੨ ਤਦ ਦਾਊਦ ਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਆਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਤੁਿਰਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ । ੩ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਬੀਨਾਦਾਬ
ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਊਜ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਯੋ ਨੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਿਕਆ । ੪ ਉਹ ਉਸ
ਨੂੰ ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਿਗਬਆਹ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਸੀ ਚੁੱਕ ਿਲਆਏ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਏ । ਅਤੇ ਅਹਯੋ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ
ਤੁਿਰਆ । ੫ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਅਰਥਾਤ ਬੀਨ, ਮੱਧਮ, ਖੰਜ਼ਰੀਆਂ, ਿਚਮਟਾ ਅਤੇ ਛੈਣੇ
ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਗਏ । ੬ ਜਦ ਉਹ ਨਾਕੋਨ ਦੇ
ਿਪੜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਤਦ ਊਜ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ
ਕੇ ਸੰਭਾਿਲਆ । ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਕ੍ਰੋਧ ਊਜ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ
ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ । ੮ ਦਾਊਦ
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ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਊਜ਼ਾਹ ਤੇ ਆਣ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਸ-ਊਜ਼ਾਹ ਰੱਿਖਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ । ੯ ਦਾਊਦ ਉਸ
ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਿਰਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਿਕਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ? ੧੦ ਸੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜੀਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਤਦ ਦਾਊਦ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਿਗੱਤੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ । ੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਓਬੇਦਅਦੋਮ ਿਗੱਤੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਿਰਹਾ । ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ । ੧੨ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ਤਦ ਦਾਊਦ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਓਬੇਦ-ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ । ੧੩ ਅਤੇ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਚੁੱਕਣ
ਵਾਲੇ ਛੇ ਕਦਮ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਪਿਲਆ ਹੋਇਆ ਵੱਛਾ ਭੇਟ ਕਰ
ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ । ੧੪ ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਨਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਤਾਨ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
। ੧੫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ।
੧੬ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ
ਧੀ ਮੀਕਲ ਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਚਦੇ-ਟੱਪਦੇ
ਦੇਿਖਆ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ । ੧੭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਠੀਕ ਥਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ । ੧੮ ਜਦ
ਦਾਊਦ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ । ੧੯ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਸਾਿਰਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਇਸਰਤੀ,
ਪੁਰਸ਼, ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੋਟੀ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਨੂੰ ਸੋਗੀ ਦੀ ਿਟੱਕੀ ਿਦਤੀ ਤਦ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਿਵਦਾ ਹੋਏ ।
੨੦ ਤਦ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਿੜਆ । ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਇਸਰਾਏਲ
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ਦਾ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੋਕਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ
ਲੁੱਚਾ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਰਲੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੨੧ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੀਕਲ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਾਂਗਾ ੨੨ ਸਗੋਂ ਮੈਂ
ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਚ ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤੁੱਛ
ਿਗਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਦਰਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ । ੨੩ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੀਕਲ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਰਨ
ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੰਿਮਆ ।
੭
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
(1 ਇਿਤਹਾਸ 17:1-15)
੧ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਿਦੱਤਾ । ੨ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਿਦਆਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਪੜਿਦਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
। ੩ ਤਦ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ । ੪ ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ੫ ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਏਂਗਾ ? ੬ ਿਜਸ ਿਦਨ
ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਿਕਸੇ ਭਵਨ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਸਗੋਂ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਡੇਰ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ ।
੭ ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਲਾ,
ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ,
ਕਦੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਦਆਰ ਦਾ ਭਵਨ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ?
੮ ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਡ-ਬਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ । ੯ ਅਤੇ
ਿਜੱਥ-ੇ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਿਗਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਿਰਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ
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ਅੱਗੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਿਵੱਚ
ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਗਾਂ । ੧੦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਠਿਹਰਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਓਹ
ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਭਟਕਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਿਫਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਦੰਦੇ ਸੀ, ੧੧ ਸਗੋਂ ਉਸ ਿਦਨ ਵਾਂਗੂੰ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਨਆਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਤੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਿਦਆਗਾ । ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ, ੧੨ ਅਤੇ ਜਦ
ਤੇਰੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰਾਂਗਾ । ੧੩ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ
ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਿਥਰ ਰੱਖਾਂਗਾ । ੧੪ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਬਣਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੀ ਜੋਗ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਜੋਗ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ
। ੧੫ ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਯਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਕੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ । ੧੬ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਦੀਪਕ
ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਟੱਲ ਰਹੇਗਾ । ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹੇਗੀ ।
੧੭ ਸੋ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ।
ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 17:6-27)
੧੮ ਤਦ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ । ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਥੋਂ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ? ੧੯ ਤਾਂ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਿਦੱਤੀ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹੋ ਿਨਯਮ
ਹੈ ! ੨੦ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ! ੨੧ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਲਵੇ ।
੨੨ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ
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ਆਪਣੇ ਕੰਨੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੨੩ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਵਰਗੀ ਿਕਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ
ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਵਖਾਵੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ
ਤੋਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ? ੨੪ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਦੀਪਕ
ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਬਿਣਆ । ੨੫ ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਕਰ
ਅਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ । ੨੬ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਟੱਲ ਰਹੇ ।
੨੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ, ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ
ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਲਈ
ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹੀ ਿਹੰਮਤ ਹੋਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ । ੨੮ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੨੯ ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ
ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਰਹੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਾਸ
ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਸਦੀਪਕ ਤੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ।
੮
ਦਾਊਦ ਦੀ ਿਜੱਤ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 18:1-17)
੧ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚੋਂ ਖੋਹ ਲਈ । ੨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੋਆਬ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜੱਤ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਿਣਆ
ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਡੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਿਮਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੋਰੀ ਤੱਕ
ਿਮਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਮੋਆਬੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ
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ਅਤੇ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਿਲਆਏ । ੩ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੋਬਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਹੋਬ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜੱਤ ਿਲਆ, ਜਦ ਉਹ ਦਿਰਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਛਡਾਉਣ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ । ੪ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਸਵਾਰ
ਅਤੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਿਪਆਦੇ ਫੜ ਲਏ । ਦਾਊਦ ਨੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀਆਂ
ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ ਸੁੱਿਟਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੌ ਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜੇ ਰੱਖ ਲਏ ।
੫ ਜਦ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਅਰਾਮੀ, ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੰਿਮਸਕੀ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ
ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ । ੬ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੰਿਮਸਕੀ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੌਂਕੀਆਂ
ਬੈਠਾ ਿਦੱਤੀਆਂ, ਸੋ ਅਰਾਮੀ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਭੇਂਟ ਿਲਆਏ ।
ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਦਾਊਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ । ੭ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਨਿਹਰੀ ਢਾਲਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ । ੮ ਅਤੇ ਬਟਹ ਅਤੇ ਬੇਰੋਤਈ ਤੋਂ ਜੋ ਹਦਦਅਜ਼ਰ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਨ, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਿਪੱਤਲ ਲੈ ਆਇਆ । ੯ ਜਦ
ਹਮਾਥ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੋਈ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੋਜ ਨੂੰ
ਮਾਿਰਆ ਹੈ, ੧੦ ਤਦ ਤੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਲਆ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਦਦਅਜ਼ਰ
ਤੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ । ਸੋ ਯੋਰਾਮ ਚਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ
ਭਾਂਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ । ੧੧ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਨੇ
ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਿਜਿਤਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ । ੧੨ ਅਰਥਾਤ ਅਰਾਮੀਆਂ,
ਮੋਆਬੀਆਂ, ਅੰਮੋਨੀਆਂ, ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ, ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੋਬਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਰਹੋਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਿਵੱਚੋਂ ਰੱਿਖਆ, ੧੩ ਜਦ ਦਾਊਦ ਅਠਾਰਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਦ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ
। ੧੪ ਉਸ ਨੇ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਚੌਕੀਆਂ ਿਬਠਾਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ
ਚੌਕੀਆਂ ਿਬਠਾਈਆਂ । ਸਾਰੇ ਅਦੋਮੀ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ । ਿਜੱਥ-ੇ
ਿਜੱਥੇ ਦਾਊਦ ਿਗਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਿਰਹਾ ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
੧੫ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ । ੧੬ ਸੂਰਯਾਹ ਦਾ
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ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ । ਅਹੀਲੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸਾਫ਼ਾਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ
ਸਕੱਤਰ ਸੀ । ੧੭ ਅਹੀਟੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਹੀਮਲਕ ਜਾਜਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਾਯਾਹ ਿਲਖਾਰੀ ਸੀ, ੧੮ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਕਰੇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲੇਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਸਨ ।
੯
ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
੧ ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰਾਂ ? ੨ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀਬਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ
ਕੋਲ ਸੱਿਦਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਸੀਬਾ ਹੈਂ ? ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਜੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਂ । ੩ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੀ ਦਯਾ
ਕਰਾਂ ? ਸੀਬਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਜੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ
ਪੈਰੋਂ ਲੰਗੜਾ ਹੈ । ੪ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ? ਸੀਬਾ ਨੇ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਵੇਖੋ ਲੋਦਬਰ ਿਵੱਚ ਅੰਮੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਹੈ । ੫ ਸੋ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਲੋਦਬਾਰ ਤੋਂ ਅੰਮੀਏਲ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਿਲਆ । ੬ ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪੋਤਰਾ
ਯੋਨਾਥਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ
ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ । ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ! ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ! ੭ ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਡਰ ਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ
ਕਰਾਗਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ । ੮ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ
ਬੋਿਲਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ
ਹਾਂ ਿਧਆਨ ਕਰੋ । ੯ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਸੋ
ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੧੦ ਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਸਮੇਤ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਿਲਆਇਆ ਕਰ ਜੋ
ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ
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ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ, ਸੀਬਾ ਦੇ ਪੰਦਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਵੀਹ ਸੇਵਕ ਸਨ । ੧੧ ਸੀਬਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਕਰੇਗਾ
ਪਰ ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ । ੧੨ ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਦਾ ਮੀਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ
ਿਜਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹੇ ਸੀਬਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਸਭ ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ
ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ । ੧੩ ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ।
੧੦
ਅਮੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 17:1-19)
੧ ਇਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਨੂਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੨ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਨਾਹਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਤੱਸਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਗਏ । ੩ ਪਰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਹਾਨੂਨ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਿਧਆਨ ਹੈ ਜੋ ਦਾਊਦ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਆਦਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੱਸਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਹਨ ? ਭਲਾ, ਦਾਊਦ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ? ੪ ਤਦ ਹਾਨੂਨ ਨੇ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਦਾੜੀ ਮੁਨਵਾ ਸੁੱਟੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਅੱਧ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਲੱਕ ਤੱਕ ਫਾੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ
ਿਦੱਤਾ । ੫ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਲੋਕ
ਭੇਜੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਏ ਸੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਦ
ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਵਧਣ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ । ੬ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਅੱਗੇ
ਬੁਰੇ ਠਿਹਰੇ ਹਾਂ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਬੈਤ-ਰਹੋਬ ਦੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਅਤੇ
ਸੋਬਾ ਦੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਿਪਆਦੇ ਲਏ ਅਤੇ ਮਆਕਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਟੋਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ।
੭ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ
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। ੮ ਤਦ ਅੰਮੋਨੀ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ
ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ । ਅਤੇ ਸੋਬਾ ਅਤੇ ਰਹੋਬ ਦੇ ਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਟੋਬ ਅਤੇ ਮਆਕਾਹ
ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ । ੯ ਜਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ, ਅੱਗੇ-ਿਪੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣ ਲਏ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ । ੧੦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ
ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਬੀਸ਼ਈ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ । ੧੧ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਜੇਕਰ ਅਰਾਮੀ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰਬਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਜੇ
ਅੰਮੇਨੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੨ ਸੋ
ਤਕੜੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ,ੇ ਉਹੀ ਕਰੇ । ੧੩ ਿਫਰ
ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਓਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ
ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਭੱਜ ਗਏ । ੧੪ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ
ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਿਕ ਅਰਾਮੀ ਨੱਠ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਓਹ ਵੀ ਅਬੀਸ਼ਈ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਨੱਠ ਗਏ ਫੇਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਤਾਂ ਯੋਆਬ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ
ਮੁੜ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ । ੧੫ ਜਦ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕਿਠਆਂ
ਕੀਤਾ । ੧੬ ਅਤੇ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਰਆ ਦੇ
ਪਾਰ ਸਨ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਓਹ ਹੇਲਾਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸੋਬਕ ਜੋ ਹਦਦਅਜ਼ਰ
ਦੀ ਆਰਾਮੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਿਰਆ । ੧੭ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਰਦਨੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ
ਕੇ ਹੇਲਾਮ ਤੱਕ ਆਇਆ । ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜੇ ੧੮ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸੌ ਰਥ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਵਾਰ ਵੱਢ
ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸ਼ੋਬਕ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਮਰ
ਿਗਆ । ੧੯ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਦਦਅਜ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਓਹ ਇਸਰਾਏਲ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਸਮਝੋਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਲਈ, ਅਰਾਮੀ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਫੇਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ।
੧੧
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ
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੧ ਜਦ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਿਦਨ ਆ ਗਏ, ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਲੜਾਈ
ਲਈ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ
ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਰੱਬਾਹ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਿਸਓਂ ਘੇਰ ਿਲਆ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਰਹਾ । ੨ ਇੱਕ ਿਦਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ
ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਠ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਰਨ ਿਫਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਥੋਂ
ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਦੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ । ੩ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਉਹ ਅਲੀਆਮ ਦੀ ਧੀ
ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ? ੪ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ
ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਿਲਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗਈ । ੫ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਉਸ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ । ੬ ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ
ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸੋ ਯੋਆਬ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ
ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ । ੭ ਜਦ ਊਿਰੱਯਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ,
ਉਸ ਤੋਂ ਯੋਆਬ ਦੇ ਿਵਖੇ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਿਛਆ
? ੮ ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੈਰ ਧੋ add
foot note । ਊਿਰੱਯਾਹ ਜਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ
ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਕੁਝ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜੇ ਗਏ । ੯ ਇਸ ਲਈ ਊਿਰੱਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਸੌਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ
ਿਗਆ । ੧੦ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਊਿਰੱਯਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਨਹੀਂ ਿਗਆ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ ਿਫਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ? ੧੧ ਤਦ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਸ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂ-ਪੀਵਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਵਾਂ ? ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ
ਅਿਜਹਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ! ੧੨ ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ
ਵੀ ਏਥੇ ਰਿਹ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਦਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਸੋ ਊਿਰੱਯਾਹ ਉਸ ਿਦਨ
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ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਵੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੀ ਠਿਹਰ ਿਗਆ । ੧੩ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਮਤਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਿਗਆ । ੧੪ ਸਵੇਰ ਨੂੰ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਲਈ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ ਅਤੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ।
੧੫ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਚੱਠੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਕ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਲੜਾਈ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਓ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ
। ੧੬ ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯੋਆਬ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਜਾਿਣਆ
ਿਕ ਥੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ । ੧੭ ਤਦ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਿਹੱਤੀ
ਊਿਰੱਯਾਹ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ੧੮ ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਕੇ
ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਸੀ । ੧੯ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਂ । ੨੦ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ
ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਿਕਉਂ ਗਏ ? ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੋ
ਉਹ ਕੰਧ ਤੋਂ ਦੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ? ੨੧ ਯਰੂਬਸ਼ਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਮਲਕ
ਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ ? ਕੀ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਉਹ
ਦੇ ਤੇ ਕੱਢ ਿਕ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਹ ਤੇਬੇਸ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੀ ਕੰਧ ਹੇਠ ਿਕਉਂ ਗਏ ਸੀ ? ਤਦ ਕਿਹਓ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਵੀ
ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ । ੨੨ ਸੋ ਦੂਤ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਯੋਆਬ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ । ੨੩ ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਗਏ । ੨੪ ਤਦ ਤੀਰਅੰਦਾਜਾਂ ਨੇ
ਕੰਧ ਤੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ । ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਈ ਿਸਪਾਹੀ
ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਵੀ ਮਰ ਿਗਆ । ੨੫ ਸੋ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,ਿਕ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ
ਬੁਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਵੱਢਦੀ ਹੈ । ਤੂੰ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਹ । ਸੋ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ
ਹੋਂਸਲਾ ਦੇਵੀਂ । ੨੬ ਜਦ ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ
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ਜਾਿਣਆ ਤਦ ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ । ੨੭ ਅਤੇ ਜਦ ਿਵਰਲਾਪ ਦੇ ਿਦਨ
ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ।
੧੨
ਨਾਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ । ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਅਤੇ
ਦੂਜਾ ਕੰਗਾਲ । ੨ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਕੋਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡ-ਬਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ
ਡੰਗਰ ਸਨ । ੩ ਪਰ ਉਸ ਕੰਗਾਲ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਾਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ
ਪੋਸ਼ਣ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਂਦੀ,
ਉਸ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪੀਂਦੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਸੋਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਰਗੀ
ਸੀ । ੪ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਉਸ ਧਨਵਾਨ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਸ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਿਤਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੰਗਾਲ ਦੀ ਲੇਲੀ ਨੂੰ
ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ੫ ਤਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਢਣ ਜੋਗਾ ਹੈ !
੬ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਲੇਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਉਹ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ
ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਯਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ।
ਦਾਊਦ ਦੀ ਤੋਬਾ
੭ ਤਦ ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ! ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ
ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ । ੮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ
ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ, ਜੇ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਿਦੰਦਾ । ੯ ਸੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਕਉਂ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਿਹਤੀ
ਊਿਰੱਯਾਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
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ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮੋਿਨਆ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਸੁੱਿਟਆ
? ੧੦ ਸੋ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਹਟੇਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ
ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਿਹੱਤੀ ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ
। ੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਨ ਦੁਿਪਹਰੇ
ਤੇਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨਗੇ । ੧੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਲੁੱਕ
ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੩ ਤਦ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਨਾਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੋ
ਤੂੰ ਨਾ ਮਰੇਂਗਾ । ੧੪ ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਿਮਿਲਆ ਸੋ ਇਹ ਬਾਲਕ ਵੀ ਜੋ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਾਥਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਚਲਾ ਿਗਆ ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ
੧੫ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਊਿਰੱਯਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਲਈ
ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਿਗਆ । ੧੬ ਸੋ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਿਪਆ ਿਰਹਾ । ੧੭ ਉਹ ਦੇ
ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਪਰ ਉਹ ਨਾ
ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ । ੧੮ ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਜੋ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਬਾਲਕ ਮਰ ਿਗਆ । ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਾਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਖ
ਨਾ ਸੱਕੇ ਜੋ ਬਾਲਕ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਜਦ ਉਹ
ਬਾਲਕ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ
ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਿਕ ਬਾਲਕ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ੧੯ ਪਰ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਜੋ ਦਾਸ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ
ਬਾਲਕ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਬਾਲਕ
ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੀ ਮਰ ਿਗਆ । ੨੦ ਤਦ ਦਾਊਦ ਜ਼ਮੀਨ
ਤੋ ਿਠਆ, ਨਹਾਇਆ, ਸੁਗੰਧ ਲਾਈ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ
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ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ
ਭੋਜਨ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ । ੨੧ ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਈ
ਜਦ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ । ੨੨ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਲਕ
ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਰੋਂਦਾ ਿਰਹਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਕੀ
ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾ ਕਰੇ ਜੋ ਇਹ ਬਾਲਕ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ ? ੨੩ ਪਰ ਹੁਣ
ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ । ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂ ? ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਫਰ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਿਲਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਜਨਮ
੨੪ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਥ-ਸ਼ਬਾ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰੱਿਖਆ । ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਹੋਇਆ ੨੫ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਖ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਦੀਦਯਾਹ ਅਰਥ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਰੱਿਖਆ ।
ਰੱਬਾਹ ਨਗਰ ਦਾ ਪਤਨ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 20:1-3)
੨੬ ਯੋਆਬ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬਾਹ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈ ਲਈ । ੨੭ ਿਫਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ
ਭੇਿਜਆ, ਮੈਂ ਰੱਬਾਹ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ
ਹੈ । ੨੮ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਡੇਰਾ
ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲਓ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਲਵਾਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇ । ੨੯ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕਿਠਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬਾਹ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲਿੜਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ । ੩੦ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ
ਤੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਜੋ ਤੋਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ੩੧ ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੁਹਾਿਗਆਂ, ਲੋਹੇ
ਦੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
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ਿਵੱਚ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ
ਤਦ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ।
੧੩
ਅਮਨੋਨ ਦਾ ਕੁਕਰਮ
੧ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ
ਤਾਮਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ । ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨੋਨ
ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੨ ਅਮਨੋਨ ਅਿਜਹਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਣੀ
ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ
ਅਮਨੋਨ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਣ ਿਪਆ । ੩ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ
ਿਸਮਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਦਾਬ ਅਮਨੋਨ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਨਾਦਾਬ
ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ । ੪ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਹੋ ਕੇ ਿਦਨੋ-ਂ ਿਦਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿਕਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਭਲਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇਗਾ
? ਤਦ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ
ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੫ ਇਸ ਲਈ ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਿਪਆ ਰਿਹ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਅਤੇ ਜਦ
ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ
ਆਖੋ ਜੋ ਉਹ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖੁਆਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਵੇ
ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂ । ੬ ਤਦ ਅਮਨੋਨ ਲੰਮਾ ਿਪਆ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ
ਿਦਓ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੂਰੀਆਂ ਤਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂ
। ੭ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਤਾਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਅਮਨੋਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰ । ੮ ਸੋ ਤਾਮਾਰ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਨੋਨ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
। ਉਸ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਿਨ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ, ੯ ਉਸ
ਨੇ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ
ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ । ਤਦ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸੋ ਸਭ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ । ੧੦ ਤਦ
ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਲੈ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਹੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂ । ਸੋ ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤਲੀਆਂ ਸਨ ਲਈਆਂ
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ਅਤੇ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਨੋਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ । ੧੧ ਜਦ ਉਹ
ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੁੜੀਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰ ! ੧੨ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ
ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ! ਤੂੰ ਅਿਜਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾ ਕਰ । ੧੩ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲੰਕ ਿਕੱਥੇ
ਲਾਹਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇਂਗਾ ! ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਖ
। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰੇਗਾ । ੧੪ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ
ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗ ਕੀਤਾ । ੧੫ ਿਫਰ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਢਾ ਵੈਰ ਕੀਤਾ
ਅਿਜਹਾ ਵੈਰ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਠ, ਚੱਲੀ ਜਾਹ ! ੧੬ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਬੁਿਰਆਈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ! ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ । ੧੭ ਤਦ
ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੱਦ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਇਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ
ਕਰ ਦੇ ! ੧੮ ਉਸ ਨੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀ ਕੁੜਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ
ਕੁਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਦੀਆਂ ਸਨ । ਸੋ, ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ
। ੧੯ ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸੁਆਹ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੀ ਕੁੜਤੀ ਜੋ
ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾੜ ਸੁੱਟੀ ਅਤੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ
ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ੨੦ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਕੀ ਤੇਰੇ
ਭਰਾ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ? ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਿਹ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਕਰ ਨਾ ਕਰ ।
ਤਦ ਤਾਮਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ
। ੨੧ ਜਦ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ
ਭੜਕ ਿਪਆ । ੨੨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ-ਮੰਦਾ
ਨਾ ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਮਨੋਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਬਦਲਾ
੨੩ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਿਪੱਛੋਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਕੋਲ ਬਆਲ-ਹਸੋਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਨ ਕਤਰਵਾਈ ਅਤੇ

2 ਸਮੂਏਲ ੧੩:੨੪

29

2 ਸਮੂਏਲ ੧੩:੩੫

ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੇ ਬੁਲਾਇਆ । ੨੪ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨ ਕਤਰਨ ਵਾਲੇ
ਥੇ ਹਨ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ
ਨਾਲ ਚੱਲਣ । ੨੫ ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ
। ੨੬ ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ
ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਿਦਓ । ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ
ਿਕਉਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ? ੨੭ ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ।
੨੮ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ।
ਜਦ ਅਮਨੋਨ ਦਾ ਿਦਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ
ਿਕ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦਓ ! ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ । ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ
ਡਿਰਓ ! ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ? ਸੋ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰੋ ! ੨੯ ਇਸ ਲਈ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਨੋਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ । ਤਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਠੇ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖ਼ੱਚਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ । ੩੦ ਤਦ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਅਜੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ
ਿਕ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਿਚਆ ! ੩੧ ਤਦ ਰਾਜਾ ਿਠਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ
ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ
ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ । ੩੨ ਤਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਿਸ਼ਮਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਨਾਦਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਿਲਆ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਸਗੋਂ
ਅਮਨੋਨ ਹੀ ਇੱਕਲਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ
ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਭੈਣ ਤਾਮਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਿਮੱਥ ਲਈ ਸੀ । ੩੩ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਿਕ
ਸਾਰੇ ਰਾਜ-ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਮਨੋਨ ਹੀ ਇੱਕਲਾ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ
। ੩੪ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੱਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਜੁਆਨ ਰਾਖੇ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖੀਆਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਪਹਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ
ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ੩੫ ਤਦ ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ
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ਰਾਜ-ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਹੋਇਆ । ੩੬ ਜਦ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਰਾਜ-ਪੁੱਤਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ
ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੁੱਬਾਂ
ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਇਆ । ੩੭ ਪਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੱਠ ਕੇ ਗਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮੀਹੂਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਲਮੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਸੋਗ
ਕਰਦਾ ਸੀ । ੩੮ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੱਠ ਕੇ ਗਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ
ਥੇ ਿਰਹਾ । ੩੯ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਮਨੋਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ।
੧੪
ਯੋਆਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
੧ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਿਦਲ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਵੱਲ ਹੈ । ੨ ਇਸ ਲਈ ਯੋਆਬ ਨੇ ਤਕੋਆਹ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ
ਕੇ ਥੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਜੋ ਸੋਗ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਲਗਾ ਸਗੋਂ
ਅਿਜਹੀ ਬਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ । ੩ ਰਾਜੇ
ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ । ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਆਖਣਾ
ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਖਾ ਿਦੱਤਾ । ੪ ਜਦ ਤਕੋਆਹ ਦੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਈ
ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗੀ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ
ਰਾਜਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣ ! ੫ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ
? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਿਵਧਵਾ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਿਗਆ
ਹੈ । ੬ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸੋ ਦੋਵੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਪਏ
ਅਤੇ ਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੇ ਸੋ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ । ੭ ਹੁਣ ਵੇਖ,ੋ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ
ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਿਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ! ਅਤੇ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ
ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਣਗੇ । ੮ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਿਗਆ ਿਦਆਂਗਾ । ੯ ਤਦ
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ਉਸ ਤਕੋਆਹ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ,
ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ । ੧੦ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ
ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਿਫਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਸਕੇਗਾ । ੧੧ ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਲਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦਓ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ । ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸਹੁੰ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਿਡੱਗੇਗਾ । ੧੨ ਤਦ ਉਸ
ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੋਲੇ ੧੩ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਬੋਲ ਤਦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਿਜਹੀ ਯੋਜਨਾ ਿਕਉਂ
ਬਣਾਈ ਹੈ ? ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਬਚਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਿਫਰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦਾ । ੧੪ ਅਸੀਂ
ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਚੁੱਿਕਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ
ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਹਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ
ਨਾ ਰਹੇ । ੧੫ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ
ਆਈਂ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਮੈਂ ਆਪ ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ । ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ
ਦਾਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ ? ੧੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ
ਹੋਏ ਭਾਗ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਛੁਡਾਵੇਗਾ । ੧੭ ਤਦ ਤੁਹਾਡੀ
ਦਾਸੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਪਰਖਣ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਦੂਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ! ੧੮ ਤਦ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੂੰ ਮੈਂਥੋਂ
ਨਾ ਲੁਕਾਵੀਂ, ਤਦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਦੱਸੋ ੧੯ ਸੋ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਯੋਆਬ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ? ੨੦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ, ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ! ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ
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ਯੋਆਬ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਦਾਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਯੋਆਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ
ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ
ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ । ੨੧ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ! ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜੁਆਨ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆ । ੨੨ ਤਦ ਯੋਆਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਿਖਆ । ਤਦ ਯੋਆਬ ਬੋਿਲਆ,
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਡਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ
ਲਈ ਹੈ । ੨੩ ਿਫਰ ਯੋਆਬ ਿਠਆ ਅਤੇ ਗਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ । ੨੪ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਮੁੜ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖੇ ! ਸੋ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ।
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਿਮਲਨਾ
੨੫ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਸਰ
ਦੀ ਚੋਟੀ ਤਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੨੬ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ
ਕਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤੋਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤੋਲ ਅਨੁਸਾਰ
ਢਾਈ ਸੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ੨੭ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ
ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਮਾਰ ਸੀ । ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ । ੨੮ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਪਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਿਖਆ । ੨੯ ਸੋ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਿਦਆ ਪਰ
ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ੩੦ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਯੋਆਬ
ਦੇ ਖੇਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚ ਜੌਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਿਤਆਰ ਹੈ,
ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਸੁੱਟੋ ! ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ
ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਿਦੱਤੀ ੩੧ ਤਦ ਯੋਆਬ ਿਠਆ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਘਰ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਿਕਉਂ ਸਾੜ ਿਦੱਤੇ ?
੩੨ ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ

2 ਸਮੂਏਲ ੧੪:੩੩

33

2 ਸਮੂਏਲ ੧੫:੧੦

ਿਕ ਐਥੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਗਸ਼ੂਰ ਤੋਂ
ਇਥੇ ਿਕਉਂ ਆਇਆ ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਥੇ ਰਿਹਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਜਾ
ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਈਂ ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟੇ । ੩੩ ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ
ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ।
੧੫
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੁਆਰਾ ਿਵਦਰੋਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
੧ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਥ
ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਅੰਗ ਰੱਿਖਅਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ
। ੨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਸਵੇਰੇ ਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਜੋ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਫਿਰਆਦੀ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਉਹ
ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਿਕਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਖਦਾ, ਤੇਰਾ
ਦਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ । ੩ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ਵੇਖ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਿਜਹਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇ । ੪ ਿਫਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਿਨਆਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਿਰਆਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ! ੫ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ । ੬ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਜੋ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਫ਼ਿਰਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ
ਿਜੱਤ ਲਏ । ੭ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦਓ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਂਵਾਂ ਤਾਂ ਿਕ ਜੋ ਸੁੱਖਣਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ । ੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ
ਜਦ ਅਰਾਮ ਦੇ ਗਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਾਂਗਾ । ੯ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾ, ਤਦ ਉਹ ਿਠਆ
ਅਤੇ ਹਬਰੋਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਪਆ । ੧੦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ
ਿਵੱਚ ਭੇਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
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ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ, ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਹੈ ! ੧੧ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰ,ੇ ਜੋ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸਿਹਜ ਸੁਭਾਵ ਤੁਰੇ ਜਾਦੇਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
੧੨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੀਲੋਨੀ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਗਲੋਹ ਤੋਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੱਦ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਭਾ ਵੱਧਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ
੧੩ ਤਦ ਿਕਸੇ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ
ਮਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੧੪ ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ ਆਿਖਆ, ਠੋ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ! ਛੇਤੀ ਤੁਰ,ੋ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਵੇ
ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ! ੧੫ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਆਖੇ ਉਹੋ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹਨ । ੧੬ ਤਦ ਰਾਜਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ
ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦਸ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਖ਼ੇਲਾਂ ਸਨ, ਿਪੱਛੇ
ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ । ੧੭ ਤਦ ਰਾਜਾ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਤ ਮਰਹਾਕ ਿਵੱਚ ਜਾ ਠਿਹਰੇ,
੧੮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ
ਕਰੇਤੀ, ਫਲੇਤੀ ਅਤੇ ਛੇ ਸੌ ਿਗੱਤੀ ਜੁਆਨ ਜੋ ਗਥ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ । ੧੯ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਗੱਤੀ ਇੱਤਈ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਆਇਆ ਹੈ ? ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ
ਰਿਹ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈਂ
੨੦ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ! ਕੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਭਲਾ, ਅੱਜ
ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ- ਧਰ ਲੈ ਕੇ ਿਫਰਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ
ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਵਾਂ ? ਸੋ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ
ਜਾ ਅਤੇ ਦਯਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ । ੨੧ ਤਦ ਇੱਤਈ ਨੇ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਜੀਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੀ
ਿਜੰਦ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਉਂਦਾ
ਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੨ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਤਈ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਚੱਲ ਪਾਰ ਲੰਘ, ਅਤੇ ਇੱਤਈ ਿਗੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਭ
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ਬੱਚੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ । ੨੩ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪ ਵੀ ਿਕਦਰੋਨ
ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ ।
੨੪ ਵੇਖੋ, ਸਾਦੋਕ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਨੇ ਭੇਂਟ ਚੜਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਨਾ ਆ ਗਏ । ੨੫ ਤਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ ਜਾਓ । ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਿਫਰ ਕਰਾਵੇਗਾ ।
੨੬ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ! ਜੋ
ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ । ੨੭ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਦੋਕ
ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਿਫਰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ? ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ
ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ, ਅਹੀਮਅਸ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਨ
ਜੋ ਅਬਯਾਥਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੁੜ ਜਾਣ । ੨੮ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਘਾਟ
ਕੋਲ ਠਿਹਰਾਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ ੨੯ ਸੋ
ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੋੜ ਿਲਆਏ
ਅਤੇ ਥੇ ਹੀ ਰਹੇ । ੩੦ ਦਾਊਦ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ
ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਰੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਪੈਰੋਂ ਨੰਗਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਢੱਕ ਲਏ
ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ੩੧ ਿਕਸੇ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ,
ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਵੀ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਿਕ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਿਵੱਚ
ਬਦਲ ਦੇ । ੩੨ ਿਫਰ ਜਦ ਦਾਊਦ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਜੱਥੇ
ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹੂਸ਼ਈ ਅਰਕੀ ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਆਇਆ । ੩੩ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂਗਾ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਝ ਹੋਵੇਂਗਾ, ੩੪ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ । ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਿਨਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ । ੩੫ ਭਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ
ਅਬਯਾਥਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਣੇਗਾ,

2 ਸਮੂਏਲ ੧੫:੩੬

36

2 ਸਮੂਏਲ ੧੬:੮

ਸੋ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਥਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ । ੩੬ ਵੇਖ,ੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਸਾਦੋਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਅਸ ਸਾਦੋਕ
ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਨ । ਿਫਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਖਵਾ ਘੱਲਣਾ । ੩੭ ਸੋ ਹੂਸ਼ਈ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਵੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ।
੧੬
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸੀਬਾ
੧ ਜਦ ਦਾਊਦ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੱਿਧਆ ਤਾਂ ਮਫ਼ੀਬੋਸ਼ਥ
ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀਬਾ, ਕਾਠੀ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਦੋ ਗਧੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਸੋ ਰੋਟੀਆਂ, ਸੌ
ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ, ਸੌ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਮਧ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੈ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ । ੨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ? ਸੀਬਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗਧੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ
ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਫਲ ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਧ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਥੱਕ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਸ
ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣ । ੩ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ? ਸੀਬਾ
ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ।
੪ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ
ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ । ਤਦ ਸੀਬਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਉਂਦਾ
ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ।
ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ
੫ ਿਫਰ ਥੋਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਬਹੁਰੀਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਥੋਂ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਨੱਕਿਲਆ ਜੋ ਗੇਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ੬ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਤੇ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਨ । ੭ ਿਸ਼ਮਈ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਸੀ, ਿਨੱਕਲ ਆ, ਤੂੰ ਿਨੱਕਲ ਆ, ਹੇ ਖੂਨੀ ਮਨੁੱਖ ! ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ
! ੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੋੜ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ,
ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਿਰਆਈ
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ਿਵੱਚ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਖੂਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ ! ੯ ਤਦ ਸੂਰਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮਿਰਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਿਕਉਂ ਮੇਰੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ ? ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਿਸਰ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂ !
੧੦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸਰੂਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ?
ਉਹ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਿਦਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
ਸਰਾਪ ਦੇ । ਿਫਰ ਕੌਣ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ? ੧੧ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ,
ਜੋ ਮੈਂਥੋਂ ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਲਾ, ਇਹ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ
ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ? ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਓ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਿਦਓ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੧੨ ਕੀ ਪਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ
ਵੱਲ ਵੇਖ,ੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਦੇ ਸਰਾਪ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕਰੇ ? ੧੩ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ
ਰਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਿਸ਼ਮਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦਾ
ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ । ੧੪ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਅਤੇ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
੧੫ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ । ੧੬ ਤਦ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਮੱਤਰ ਹੂਸ਼ਈ ਅਰਕੀ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਰਾਜਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਰਾਜਾ ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹੇ ! ੧੭ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਹੂਸ਼ਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਤੇ
ਇਹੋ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ? ੧੮ ਤਦ
ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣ ਲੈਣ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ । ੧੯ ਿਫਰ ਮੈਂ ਿਕਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕਰਾਂ ? ਭਲਾ,
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਟਿਹਲ ਕੀਤੀ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੦ ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ? ੨੧ ਸੋ
ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਖੈਲਾਂ
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ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਿਗਆ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੁਣਨਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਿਘਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਕੜੇ
ਹੋਣਗੇ । ੨੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ-ਭਵਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਲਈ ਤੰਬੂ
ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਦੀਆਂ ਰਖੈਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ । ੨੩ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਸੀ, ਅਿਜਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਣੋ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਬਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ।
੧੭
ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ
੧ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦਓ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਚੁਣ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਠ ਕੇ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ, ੨ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਢੱਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗਾ
। ੩ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜਨਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਰਿਹਣਗੇ । ੪ ਇਹ ਗੱਲ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ।
ਹੂਸ਼ਈ ਦੀ ਸਲਾਹ
੫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੂਸ਼ਈ ਅਰਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ । ੬ ਜਦ ਹੂਸ਼ਈ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਇਹ ਸਲਾਹ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ? ੭ ਤਦ
ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਜੋ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ,
ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੮ ਿਫਰ ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕੰਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਰਛਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ
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ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ । ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ੯ ਵੇਖ,ੋ ਜੋ ਉਹ ਹੁਣ ਿਕਸੇ ਖੋਹ ਿਵੱਚ ਜਾਂ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲੁੱਿਕਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਹਲੇ ਹਮਲੇ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਿਕ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਢ ਪਾਈ ਗਈ । ੧੦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਜੋ
ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਹੌਂਸਲਾ ਟੁੱਟ
ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ । ੧੧ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਹ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਥਾ ਤੱਕ ਐਨੇ ਲੋਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਿਜੰਨ੍ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ । ੧੨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੇ
ਜਾ ਪਵਾਂਗੇ । ਤਦ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ
ਵੀ ਜੀਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ । ੧੩ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਰੱਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਿਖੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗ,ੇ ਜੋ ਥੇ ਥੋਂ ਇੱਕ ਰੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਲੱਭੇਗਾ । ੧੪ ਤਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਇਹ ਸਲਾਹ ਜੋ ਹੂਸ਼ਈ ਅਰਕੀ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ
ਹੈ । ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਉਲਟਾਉਣਾ, ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਠਾਣ ਿਲਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਪਾਵੇ ।
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚ ਿਨੱਕਲਣਾ
੧੫ ਤਦ ਹੂਸ਼ਈ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ੧੬ ਇਸ ਲੈ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ
ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਜਾੜ ਦੇ ਪੱਤਣ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੋ ਪਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ,
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਿਨਗਲੇ ਜਾਣ । ੧੭ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਅਹੀਮਅਸ ਏਨ-ਰੋਗੇਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਿਸਆ । ਤਦ ਉਹ ਗਏ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ । ੧੮ ਿਫਰ
ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਿਸਆ, ਪਰ ਉਹ
ਦੋਵੇਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਰੀਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਵੜੇ
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। ਉਸ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਗਏ । ੧੯ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ
ਦਲੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਪਾ ਿਦੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋਈ । ੨੦ ਜਦ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ
ਿਕ ਅਹੀਮਅਸ ਅਤੇ ਯੋਨਾਥਨ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ? ਤਦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਦੀਓਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਿਭਆ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ ।
੨੧ ਜਦ ਉਹ ਮੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਠੋ ਛੇਤੀ ਪਾਰ
ਲੰਘ ਜਾਉ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ । ੨੨ ਤਦ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੇ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਤੋਂ
ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ । ਸਵੇਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ
ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਿਘਆ ਹੋਵੇ । ੨੩ ਜਦ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੀ
ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਤੇ ਕਾਠੀ
ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ । ੨੪ ਦਾਊਦ ਮਹਨਇਮ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ । ੨੫ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਇਆ । ਇਹ ਅਮਾਸਾ ਇੱਕ ਿਯਥਰਾ ਨਾਮ ਦੇ
ਇਸ਼ਮਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਹਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਅਬੀਗੈਲ ਨਾਲ ਜੋ
ਯੋਆਬ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਯਾਹ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੨੬ ਇਸਰਾਏਲ
ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾਏ । ੨੭ ਜਦ ਦਾਊਦ
ਮਹਨਇਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਨਾਹਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ
ਲੋ-ਦੇਬਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਿਗਲਆਦੀ ਰੋਗਲੀਮ ਤੋਂ ੨੮ ਮੰਜੇ, ਤਸਲੇ, ਿਮੱਟੀ
ਦੇ ਭਾਂਡ,ੇ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਆਟਾ, ਭੁੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ, ਰਵਾਂਹ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ,
ਮਸਰ, ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ, ੨੯ ਸ਼ਿਹਦ, ਮੱਖਣ, ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗੋਕਾ ਪਨੀਰ ਦਾਊਦ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈ ਆਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਉਹ ਲੋਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਭੁੱਖੇ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਤਹਾਏ ਹੋਣਗੇ ।
੧੮
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤ
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੧ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਸਨ, ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕਿੜਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ
ਿਦੱਤੇ । ੨ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਯੋਆਬ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਿਤਹਾਈ ਯੋਆਬ ਦੇ ਭਰਾ ਸੂਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਿਗੱਤੀ ਇੱਤਈ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਿਜਆ । ਤਦ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ । ੩ ਪਰ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨੱਠਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਵਰਗੇ ਹੋ । ਸੋ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਥੋਂ
ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ । ੪ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹੋ ਕਰਾਂਗਾ । ਸੋ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ
ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੌ-ਸੌ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਿਨੱਕਲ ਪਏ
। ੫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਮਈ ਅਤੇ ਇੱਤਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਜਵਾਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨਾਲ ਨਰਮ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਲਈ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ
ਤਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ । ੬ ਲੋਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨਾਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ
ਹੋਈ । ੭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਦਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਮਾਰ ਹੋਈ । ੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਿਦਨ ਲੜਾਈ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਿਜਹੜੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ
ਿਜਆਦਾ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ । ੯ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਿਗਆ । ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਤੇ ਚਿੜ੍ਹਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਉਹ ਖੱਚਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਲੂਤ ਦੇ ਿਬਰਛ ਦੇ ਮੋਟੇ ਟਾਹਣੇ ਹੇਠੋਂ
ਲੰਘੀ । ਤਦ ਉਹ ਦਾ ਿਸਰ ਬਲੂਤ ਿਵੱਚ ਫਸ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਉਹ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਚੱਲੀ ਗਈ । ੧੦ ਸੋ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਜਾ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸੀ ਿਕ ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਬਲੂਤ ਦੇ ਿਬਰਛ ਨਾਲ ਫਿਸਆ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ! ੧੧ ਤਦ
ਯੋਆਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆਿਖਆ ਵਾਹ ! ਤੂੰ ਉਹ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਿਕਉਂ ਨਾ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ? ਤਾਂ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਦਸ ਟੁੱਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਿਦੰਦਾ । ੧੨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ
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ਆਿਖਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਟੁੱਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਿਦੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਦਆਂ
ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਅਤੇ ਇਤਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋ
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੂਹੇ । ੧੩ ਜੇ ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ
ਰਿਹੰਦੀ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ । ੧੪ ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਿਜਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ ਤੀਰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਲਏ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਜਦ ਉਹ ਬਲੂਤ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜੀਉਂਦਾ ਹੀ
ਸੀ, ਧਸਾ ਿਦੱਤੇ । ੧੫ ਦਸਾਂ ਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਯੋਆਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ
ਸਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ । ੧੬ ਤਦ
ਯੋਆਬ ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੜੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯੋਆਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ । ੧੭ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਲੈ
ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਟੋਏ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ
ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪੋ
ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਿਗਆ ।
ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ
੧੮ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ
ਉਸ ਥੰਮ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਉਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਥੰਮ
ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੧੯ ਤਦ ਸਾਦੋਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਅਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ
ਦੌੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਿਕ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਹੈ । ੨੦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਦੱਸ । ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਿਗਆ
ਹੈ । ੨੧ ਤਦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਕੂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਸੋ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ! ਤਦ ਕੂਸ਼ੀ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਦੌੜ ਿਪਆ ।
੨੨ ਿਫਰ ਸਾਦੋਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਮਅਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੇਰੀ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੋ
ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੂਸ਼ੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੌੜਾਂ ਸੋ ਯੋਆਬ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ
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ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ੨੩ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵ,ੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦੇ ।
ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਦੌੜ ! ਅਤੇ ਅਹੀਮਅਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ੀ
ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ ੨੪ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦੋਹਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਖਾ ਫਾਟਕ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਚਿੜ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਉਸ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਕਲਾ ਦੌਿੜਆ ਆਉਂਦਾ
ਸੀ । ੨੫ ਰਾਖੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਕੀਤੀ ਸੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਜੇ ਉਹ ਇਕਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਹ ਭੱਜਦਾ-ਭੱਜਦਾ
ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ੨੬ ਤਦ ਰਾਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੱਠੇ ਆਉਂਿਦਆਂ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ
ਇੱਕਲਾ ਨੱਠਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਉਂਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ ੨੭ ਤਦ ਰਾਖੇ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਭੱਜਣਾ ਸਾਦੋਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਅਹੀਮਅਸ ਦੇ ਭੱਜਣ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਭਲਾ
ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲੀ ਖ਼ਬਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੮ ਅਹੀਮਅਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਭ ਸੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਭਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੨੯ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਜੁਆਨ
ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ ? ਅਹੀਮਅਸ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਯੋਆਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ
ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਿਡੱਠੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਜੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੩੦ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ
ਹੋ ਜਾ, ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ । ੩੧ ਤਦ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਕੂਸ਼ੀ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੂਸ਼ੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ
ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਠੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ । ੩੨ ਜਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਕੂਸ਼ੀ ਨੂੰ
ਪੁਿਛਆ ਿਕ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਜੁਆਨ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ ? ਤਦ ਉਸ ਕੂਸ਼ੀ ਨੇ ਤਰ ਦੇ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਓਹ ਸੱਭੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠਦੇ ਹਨ ਸੋ ਉਸ ਜੁਆਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ
! ੩੩ ਤਦ ਰਾਜਾ ਕੰਬ ਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਫਾਟਕ ਦੇ ਤੇ ਸੀ
ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ! ਚੰਗਾ
ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਮਰਦਾ ! ਹੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ !
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੧੯
ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਯੋਆਬ ਦੀ ਿਫਟਕਾਰ
੧ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਿਕ ਵੇਖ ਰਾਜਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ-ਿਪੱਟਦਾ
ਹੈ । ੨ ਉਸ ਿਦਨ ਦੀ ਿਜੱਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਿਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖੀ
ਹੁੰਦਾ । ੩ ਉਸ ਿਦਨ ਲੋਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਿਛੱਪੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਆ ਵੜੇ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁਕਦੇ
ਹਨ । ੪ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਿਕਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਪੁਕਾਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ! ਹਾਏ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ,
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ! ੫ ਤਦ ਯੋਆਬ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਣਆ,
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਖੈਲਾਂ
ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆ । ੬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਇਹ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਿਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ! ੭ ਸੋ
ਹੁਣ ਠ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਹ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਨੱਕਲੇਂਗਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ
ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੱਧ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ! ੮ ਸੋ ਰਾਜਾ
ਿਠਆ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਆਣ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ
ਵੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆ ਜੁੜੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ
ਨੱਠ ਗਏ ਸਨ ।
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ
੯ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਝਗੜਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ
ਫਲੀਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ
ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਿਗਆ ਹੈ । ੧੦ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਸੋ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ
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ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਕਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ? । ੧੧ ਤਦ ਦਾਊਦ
ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸਾ ਭੇਿਜਆ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਿਹਲ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ
ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿਪੱਛੇ ਿਕਉਂ ਰਿਹ ਗਏ ਹੋ ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ।
੧੨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਹੋ । ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਿਪੱਛੇ ਿਕਉਂ ਰਿਹ ਗਏ ਹੋ ? ੧੩ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਆਖੋ,
ਭਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ? ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯੋਆਬ ਦੇ ਥਾਂ
ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇਬ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰੇ ! ੧੪ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਲਆ ਹੈ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਣੇ ਮੁੜ ਆਓ । ੧੫ ਸੋ ਰਾਜਾ ਮੁਿੜਆ
ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਤੱਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਿਲਆਉਣ ਨੂੰ ਿਗਲਗਾਲ ਤੱਕ ਆਇਆ
ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ
੧੬ ਅਤੇ ਗੇਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਰੀਮ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ । ੧੭ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਜੁਆਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਬਾ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੰਦਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਓਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਰਦਨੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ । ੧੮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ
ਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਿਦਸੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੱਤਣ ਦੀ ਇੱਕ
ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਈ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਯਰਦਨੋਂ
ਪਾਰ ਲੰਘਿਦਆਂ ਸਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ । ੧੯ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਿਜਸ
ਿਦਨ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹਨ ਨਾਲ ਆਿਖਆ ਸੀ
ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ । ੨੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਸੇਵਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਨਕਿਲਆ
ਹਾਂ ੨੧ ਿਫਰ ਸੂਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਿਸ਼ਮਈ ਨਾ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਿਦੱਤਾ ? ੨੨ ਪਰ
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ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੇ ਸੂਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਓ ? ਭਲਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇ ? ਭਲਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਿਣਆ ਹਾਂ ? ੨੩ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਸ਼ਮਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ।
ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
੨੪ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਿਦਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਿਦਨ ਤੱਕ ਜਦ ਉਹ ਸੁਖ ਨਾਲ
ਮੁੜ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਸਨ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਾਹੜੀ ਬਨਵਾਈ
ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਧੁਆਵੇ ਸਨ । ੨੫ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਜਦ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਨਾ ਿਗਆ ? ੨੬ ਉਸ ਨੇ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੇ ਰਾਜਾ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾ ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਵਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਲੰਗੜਾ ਹੈ । ੨੭ ਪਰ
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਚੁਗਲੀ
ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਿਦੱਸੇ ਸੋ ਕਰੋ । ੨੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਿਬਠਾਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਿਫਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ
ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ? ੨੯ ਜਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਆਪਣੀਆ ਗੱਲਾਂ ਿਕਉਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਅਤੇ
ਸੀਬਾ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਓ । ੩੦ ਤਦ ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੀ
ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਓਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਜੋ ਸੁਖ ਨਾਲ
ਿਫਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
੩੧ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਿਗਲਆਦੀ ਰੋਗਲੀਮ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰਦਨੋਂ ਪਾਰ ਿਗਆ । ੩੨ ਇਹ ਬਰਿਜ਼ੱਲੀ
ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਗੋਂ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ
ਮਹਨਇਮ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤ ਪਹੁਚਾਈ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ
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ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ । ੩੩ ਸੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਰਿਜ਼ੱਲੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਪਾਰ ਚੱਲ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਗਾਂ
। ੩੪ ਬਰਿਜ਼ੱਲੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਿਕੰਨ੍ਹੇ ਿਦਨ ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹਾਂਗਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਵਾਂ ? ੩੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ
ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ । ਭਲਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਿਸਆਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?
ਭਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵੀ ਚੱਖ ਸਕਦਾ
ਹੈ ? ਅਤੇ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣ
ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਿਫਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਿਕਉਂ ਭਾਰ ਪਾਵੇ ?
੩੬ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਰਾਜਾ
ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਂ । ੩੭ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਿਗਆ
ਿਦਓ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ
ਦੇ ਕੋਲ ਮਰ ਜਾਂਵਾਂ ਪਰ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਿਕਮਹਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਿਦੱਸੇ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ
। ੩੮ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕਮਹਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਂਥੋ ਮੰਗੇਗਾ
ਸੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੯ ਿਫਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਅਤੇ
ਜਦ ਰਾਜਾ ਪਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਰਿਜ਼ੱਲੀ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਗਆ ।
ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਵਾਦ
੪੦ ਤਦ ਰਾਜਾ ਿਗਲਗਾਲ ਨੂੰ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ । ੪੧ ਅਤੇ ਵੇਖੋ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਉਂ ਚੋਰੀ ਲੈ ਆਏ ਹਨ, ਿਲਆਏ ? ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਯਰਦਨੋਂ
ਪਾਰ ਲੈ ਆਏ ? ੪੨ ਤਦ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ ? ਜਾਂ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ? ੪੩ ਿਫਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਰਾਜਾ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦਸ ਵੰਸ਼ ਹਨ ਇਸ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾਊਦ ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ । ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
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ਿਕਉਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ? ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੱਤੀਆਂ ਸਨ ।
੨੦
ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਿਵਦਰੋਹ
੧ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਾ ਨਾਮ ਦਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ,
ਜੋ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਬਕ੍ਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਨਰਿਸੰਗਾ
ਵਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਹੈ ।
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਜਾਓ ! ੨ ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮਨੁੱਖ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਛੱਡ ਕੇ ਿਬਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ
ਰਹੇ । ੩ ਦਾਊਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਰਖੈਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਬ
ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਮਿਹਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਛੱਡ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਰਸਤ ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਿਗਆ ਸੋ ਓਹ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰੰਡੇਪੇ ਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਰਹੀਆਂ ।
ਅਮਾਸਾ ਦੀ ਹੱਿਤਆ
੪ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਸਾਮਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕਿਠਆ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਐਥੋਂ ਹੋਵੀਂ । ੫ ਸੋ ਅਮਾਸਾ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਿਗਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾ ਿਦੱਤਾ । ੬ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਾ
ਿਬਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਦੀ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ
ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਿਡਆਂ ਨਜਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ । ੭ ਸੋ ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਯੋਆਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੇਤੀ, ਫਲੇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਿਬਕਰੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ । ੮ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਓਹ
ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਿਗਬਓਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਮਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਸਤਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ
ਪਟਕਾ ਕੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਟਕੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਿਮਆਨ
ਿਵੱਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੱਟਕਾ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਸਣੇ ਸੀ ਜੋ
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ਉਹ ਦੇ ਲੱਕ ਤੇ ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਿਡੱਗ
ਪਈ । ੯ ਸੋ ਯੋਆਬ ਨੇ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਸੁਖ ਸਾਂਦ
ਨਾਲ ਹੈਂ ? ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਨੇ ਅਮਾਸਾ ਦੀ ਦਾਹੜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹ ਲਈ
ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇ । ੧੦ ਪਰ ਅਸਾਮਾ ਨੇ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਯੋਆਬ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਸੀ ਕੁਝ ਿਧਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਸਲੀ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ
ਜੋ ਉਹ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਿਡੱਗੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਿਰਆ ਸੋ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ । ਿਫਰ ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭਰਾ
ਅਬੀਸ਼ਈ ਿਬਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਪਏ । ੧੧ ਤਦ ਯੋਆਬ ਦੇ
ਜੁਆਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ,
ਜੋ ਕੋਈ ਯੋਆਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਸੋ ਯੋਆਬ
ਨਾਲ ਤੁਰੇ । ੧੨ ਅਤੇ ਅਮਾਸਾ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਲਹੂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲੇਟਣੀਆਂ ਖਾਂਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ
ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਘਸੀਟ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੋ
ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੧੩ ਜਦ ਉਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਿਗਆ ਤਾਂ ਸਭ
ਲੋਕ ਯੋਆਬ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ।
ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਮੌਤ
੧੪ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਬੋਲ ਅਤੇ ਬੈਤ- ਮਅਕਾਹ
ਤੱਕ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੀ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰੇ । ੧੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਤ-ਮਆਕਾਹ ਦੇ ਆਬੇਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਘੇਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ
ਯੋਆਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸੋ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੧੬ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਸੁਿਣਓ,
ਵੇ ਸੁਿਣਓ ! ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਐਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਨੀ ਹੈ । ੧੭ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਯੋਆਬ ਹੈਂ ? ਉਸ ਆਿਖਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ । ਉਹ ਬੋਿਲਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ
। ੧੮ ਤਦ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਹਾਉਤ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜੋ
ਓਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਬੇਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ
ਸਨ । ੧੯ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਓ ਅਤੇ ਭਲੀ ਮਾਣਸ ਹਾਂ । ਤੂੰ ਇੱਕ

2 ਸਮੂਏਲ ੨੦:੨੦

50

2 ਸਮੂਏਲ ੨੧:੩

ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ । ਭਲਾ,
ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਮਲਖ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਨਗਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ । ੨੦ ਯੋਆਬ ਨੇ ਤਰ
ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਫ਼ਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਨਗਲਾਂ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂ
! ੨੧ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਾ
ਨਾਮ ਦੇ ਿਬਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦਉ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਸ਼ਿਹਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਵਾਂਗਾ । ਉਸ ਇਸਰਤੀ ਨੇ ਯੋਆਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਉਹ ਦਾ
ਿਸਰ ਕੰਧ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ ! ੨੨ ਤਦ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ
ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਿਸਰ ਵੱਢ
ਕੇ ਯੋਆਬ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਠ ਕੇ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਮੁੜ ਕੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ
੨੩ ਯੋਆਬ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਕਰੇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲੇਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ । ੨੪ ਅਤੇ
ਅਦੋਰਾਮ ਬੇਗਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹੀਲੂਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫ਼ਾਤ
ਇਤਹਾਸ ਦਾ ਿਲਖਾਰੀ ਸੀ । ੨੫ ਸ਼ਵਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ
ਅਿਬਯਾਥਾਰ ਜਾਜਕ ਸਨ । ੨੬ ਅਤੇ ਈਰਾ ਯਾਇਰੀ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ
ਜਾਜਕ ਸੀ ।
੨੧
ਿਗਬਓਨੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਜਾਣਾ
੧ ਿਫਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ
ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਖੂਨੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਗਬਓਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਵੱਡ ਸੁੱਿਟਆ ੨ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਿਗਬਓਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
( ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ
ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ ) ੩ ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਗਬਓਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ
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ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਿਕਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਾਸਿਚਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਿਨੱਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਓ ? ੪ ਤਦ ਿਗਬਓਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ-ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਿਦੱਤਾ । ਸੋ
ਉਸ ਆਿਖਆ, ਫ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂ ? ੫ ਤਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਿਜਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਬੰਨੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਟਕੀਏ । ੬ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੱਤ ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਿਗਬਆਹ ਿਵੱਚ ਫਾਹੇ ਦੇਈਏ । ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦਆਂਗਾ ੭ ਪਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਯੋਨਾਥਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਫੀਬੋਸ਼ਥ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਹੁੰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਧੀ ਸੀ । ੮ ਪਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅੱਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਿਰਸਫਾਹ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਣਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਅਰਮੋਨੀ ਅਤੇ
ਅਫੀਬੋਸ਼ਥ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ
ਮਹੋਲਾਥੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦਰੀਏਲ ਦੇ ਲਈ ਜਣੇ ਸਨ, ਫੜ੍ਹ ਲਏ ੯ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਗਬਓਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਟੱਬੇ ਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਫਾਹੇ ਦੇ ਿਦੱਤਾ । ਓਹ ਸੱਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ
ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਦੋਂ ਜਵਾਂ ਦੀਆਂ
ਵਾਢੀਆਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਰੇ ਗਏ । ੧੦ ਤਦ ਅੱਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਰੀਸਫਾਹ
ਨੇ ਤੱਪੜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤੇ ਿਵਛਾ
ਿਦੱਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਓਹਨਾਂ ਤੇ ਕਣੀਆਂ ਨਾ ਵਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਓਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ
ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ ੧੧ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ ਿਕ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੀ ਰਖੈਲ ਅੱਯਾਹ ਦੀ ਧੀ ਿਰਸਫਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ । ੧੨ ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ
ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ
ਯਾਬੇਸ਼ ਿਗਲਆਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤ-ਸ਼ਾਨ
ਦੇ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਗਲਬੋਆ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਚੁਰਾ ਲੈ ਗਏ ਸਨ । ੧੩ ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ
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ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ੧੪ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਲਾ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਕੇਸ਼ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਨੇ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ।
ਫਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 20:4-8)
੧੫ ਫਿਲਸਤੀ ਿਫਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ
ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਥੱਕ
ਿਗਆ । ੧੬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੈਂਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸ਼ਬੀ- ਬਨੇਥ ਨੇ ਿਜਸ ਦੇ ਬਰਛੇ
ਦਾ ਫਲ ਤੋਲ ਿਵੱਚ ਪੋਣੇ ਚਾਰ ਸੇਰ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਲਵਾਰ ਬੰਨ੍ਹ
ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ੧੭ ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ
। ਤਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਫਰ ਕਦੀ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਨੱਕਲੋ ਿਕਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬੁਝ
ਜਾਵੇ । ੧੮ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬ ਿਵੱਚ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ
ਨਾਲ ਿਫਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਦ ਹੁਸ਼ਾਤੀ ਿਸਬਕੀ ਨੇ ਸਫ ਨੂੰ ਜੋ ਦੈਂਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ । ੧੯ ਅਤੇ ਿਫਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਬ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਦ ਯਆਰੋ ਓਰਗੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਹਨਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬੈਤਹਲਮ ਦਾ
ਸੀ ਿਗੱਤੀ ਗੋਿਲਅਥ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੀ ਬਰਛੀ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਤੁਰ ਵਰਗੀ ਸੀ
ਮਾਿਰਆ । ੨੦ ਿਫਰ ਗਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਡੀਲ ਡੌਲ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ । ਉਹ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਉਂਗਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਛੇ-ਛੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਚੌਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੈਂਤ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ । ੨੧ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੂੰ ਲਲਕਾਿਰਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਿਸ਼ਮਅਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਨ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ । ੨੨ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗਥ ਿਵੱਚ ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਤੇ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ।
੨੨
ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਰਾਧਨਾ ਦਾ ਭਜਨ
(ਜ਼ਬੂਰ 18)
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੧ ਿਜਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇਸ ਭਜਨ ਨੂੰ
ਗਾਇਆ । ੨ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ, ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ, ਮੇਰਾ
ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ! ੩ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਿਟੱਲਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ, ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਿਸੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਾ ਗੜ੍ਹ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਓਟ । ਮੇਰੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਂ । ੪ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸਤਤ ਯੋਗ ਹੈ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ
ਜਾਂਵਾਂਗਾ l ੫ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ, ਬੇਧਰਮੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ । ੬ ਅਧੋਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ, ਮੌਤ
ਦੇ ਫੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸਨ । ੭ ਆਪਣੀ ਔਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ,
ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ । ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ । ੮ ਤਦ ਧਰਤੀ
ਕੰਬ ਗਈ ਅਤੇ ਥਰ ਥਰਾਈ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਿਹੱਲ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ
ਧੜਕ ਉਿਠਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ! ੯ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ
ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਿਠਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਅੱਗ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੰਿਗਆਰੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਦਗ-ਦਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ! ੧੦ ਉਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ
ਉਤਿਰਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਘੁੱਪ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਸੀ । ੧੧ ਉਹ ਕਰੂਬ ਤੇ
ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਿਡਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਪੌਣ ਿਦਆਂ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ । ੧੨ ਉਸ
ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮੰਡਪ ਬਣਾਇਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ,
ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਾਂ ਨੂੰ । ੧੩ ਉਸ ਚਮਕ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਅੰਿਗਆਰੇ
ਦਗ-ਦਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ! ੧੪ ਯਹੋਵਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੱਿਜਆ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ । ੧੫ ਿਫਰ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਬਜਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ
ਿਦੱਤਾ ! ੧੬ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਬਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਝੋਕੇ
ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਤਹ ਿਦੱਸ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ
ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ । ੧੭ ਉਹ ਨੇ ਪਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੱਢ ਿਲਆ, ਉਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆ । ੧੮ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਲਵੰਤ ਵੈਰੀ
ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂਥੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਓਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸਨ । ੧੯ ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਸੀ । ੨੦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ
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ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੁਡਾਇਆ ਿਕ ਉਹ ਮੈਂਥੋਂ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ । ੨੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ
ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਿਦੱਤਾ । ੨੨ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ! ੨੩ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਯਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਿੜਆ । ੨੪ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾ ਉਤਿਰਆ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਿਖਆ । ੨੫ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਿਦੱਤਾ । ੨੬ ਦਯਾਵਾਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਦਯਾਵਾਨ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ । ੨੭ ਸ਼ੁੱਧ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ,
ਅਤੇ ਟੇਿਢਆਂ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ । ੨੮ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ
ਕਰੇਂ । ੨੯ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਹੈ,ਂ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ
ਹੈ ! ੩੦ ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਿਵਰੁੱਧ ਹੱਲਾ ਬੋਲ
ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਟੱਪ ਸਕਦਾ
ਹਾਂ । ੩੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਿਸੱਧ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੈ । ੩੨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ
ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ? ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਹੜੀ
ਚੱਟਾਨ ਹੈ ? ੩੩ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ । ੩੪ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੩੫ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਧਣੁਖ ਝੁਕਾ ਿਦੰਦੀਆਂ
ਹਨ । ੩੬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਢਾਲ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਵਿਡਆਇਆ ਹੈ । ੩੭ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਿਤਲਕੇ । ੩੮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਹਿਟਆ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ
। ੩੯ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ, ਿਕ ਓਹ ਿਫਰ ਨਾ
ਠੇ - ਓਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਡੱਗ ਪਏ ਸਨ ! ੪੦ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬਲ
ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੪੧ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਦੀ ਿਪੱਠ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆ
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ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ! ੪੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ । ੪੩ ਿਫਰ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਹ ਸੁੱਿਟਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਿਚੱਕੜ ਵਾਂਗੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਿਧਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ ! ੪੪ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਝਗਿੜਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ੪੫ ਪਰਦੇਸੀ ਮੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਓਹ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ।
੪੬ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਮੁਰਝਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਥਰ ਥਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਨੱਕਲੇ
। ੪੭ ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਬਚਾਓ ਦੀ ਚਟਾਨ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੋਵੇ ! ੪੮ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ
ਿਲਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੪੯ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ
ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ । ੫੦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੱਸ ਗਾਵਾਂਗਾ ! ੫੧ ਉਹ ਆਪਣੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ
ਰਾਜਾ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦਾ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ, ਅਰਥਾਤ
ਦਾਊਦ, ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਤੇ, ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
੨੩
ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਵਚਨ
੧ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਹਨ । ਦਾਊਦ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਾਕ
ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਚਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਰਸੀਲਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸੀ ।
੨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬੋਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੀ ਜੀਭ
ਤੇ ਸੀ । ੩ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭੈਅ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ੪ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਸੂਰਜ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਸਵੇਰ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੱਦਲ ਨਾ
ਹੋਣ, ਅਤੇ ਘਾਹ ਵਰਗਾ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਿਤੱਖੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਗਦਾ ਹੈ । ੫ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ, ਿਫਰ
ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਦਾ ਦਾ ਨੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਠੀਕ-ਠਾਕ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚਾਹ
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ਹੈ । ਭਲਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ? ੬ ਪਰ ਬੇਧਰਮ ਲੋਕ ਸਾਿਰਆਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਿਡਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦੇ । ੭ ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਹੇ ਜਾਂ
ਬਰਛੀ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵਰਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 11:10-41)
੮ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਤਾਹਕਮੋਨੀ ਯੇਸ਼ੋਬਬਸ਼ਬਥ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਅਦੀਨੋ ਿਜਹੜਾ ਅਜਨੀ
ਸਦਾਉਂਦਾ ਸੀ । ਉਸੇ ਨੇ ਅੱਠ ਸੌ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਰਛੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ । ੯ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਡੋਡੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਾਆਜ਼ਾਰ
ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਸੂਰਿਮਆਂ ਿਵਚੋਂ ਸੀ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ
ਸਨ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ
ਸਨ ਲਲਕਾਿਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸਨ । ੧੦ ਸੋ
ਉਸ ਨੇ ਠ ਕੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਥੱਕ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਿਦਨ ਵੱਡੀ ਿਜੱਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਸਰਫ਼ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਮੁੜ
ਆਏ । ੧੧ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਹਰਾਰੀ ਅਗੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਮਾਹ ਸੀ । ਿਜਸ ਵੇਲੇ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਇੱਕ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਮਸਰ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਸ ਗਏ । ੧੨ ਉਹ ਉਸ ਪੈਲੀ
ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਿਟਆ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੱਡੀ ਿਜੱਤ ਲੈ ਿਦੱਤੀ । ੧੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹਾਂ ਮੁਖੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਤੰਨ ਿਨੱਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਲਾਮ ਦੀ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ
ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਰਫਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾਏ
ਸਨ । ੧੪ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀ
ਛਾਉਣੀ ਬੈਤਹਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ੧੫ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਿਖਆ,
ਕਾਸ਼ ਿਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਜੋ ਬੈਤਹਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਘੁੱਟ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਿਪਲਾਵੇ । ੧੬ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਬੈਤਹਲਮ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਿਰਆ ਿਜਹੜਾ ਫਾਟਕ ਤੇ ਸੀ
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਿਲਆ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਪੀਤਾ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ । ੧੭ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ
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ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ
ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ! ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਤੰਨਾਂ
ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ । ੧੮ ਅਤੇ ਸੂਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ
ਅਬੀਸ਼ਈ ਿਤੰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਿਖਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਤੇ ਬਰਛੀ ਚਲਾਈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਮੀ ਬਿਣਆ । ੧੯ ਉਹ
ਤਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਵਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਤਵਾਲਾ ਸੀ ਤਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਬਿਣਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੨੦ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਬਨਾਯਾਹ ਕਬਸਏਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਿਜਸ ਨੇ
ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੀਹ ਵਰਗੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਮਾਿਰਆ
। ੨੧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ । ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਰਛੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਆਣ ਿਪਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਬਰਛੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸੇ ਨਾ ਉਹ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ।
੨੨ ਯਹੋਯਾਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਨਾਯਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਿਤੰਨਾਂ ਸੂਰਿਮਆਂ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ । ੨੩ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਧ ਪਤਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖੀਆ ਠਿਹਰਾਇਆ । ੨੪ ਯੋਆਬ ਦਾ ਭਰਾ ਅਸਾਹੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੀਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ ਨਾਲੇ ਬੈਤਲਹਮੀ ਦੋਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਹਾਨਾਨ, ੨੫ ਸ਼ੰਮਾਹ
ਹਰੋਡੀ ਅਤੇ ਅਲੀਕਾ ਹਰੋਦੀ ੨੬ ਹਸਲ ਪਲਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕੇਸ਼ ਤਕੋਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਈਰਾ ੨੭ ਅਬੀਅਜ਼ਰ ਅੰਨਥੋਥੀ ਮਬੁੰਨਈ ਹੁਸ਼ਾਥੀ ੨੮ ਸਲਮੋਨ ਅਹੋਹੀ
ਤੇ ਮਹਰਦੀ ਨਟੋਫਾਥੀ, ੨੯ ਬਆਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੇਲਬ ਇੱਕ ਨਟੋਫਾਥੀ ਤੇ
ਰੀਬਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਤਈ ਜੋ ਿਬਨਯਾਮੀਨੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਗਬਆਹ ਤੋਂ ਸੀ ।
੩੦ ਬਨਾਯਾਹ ਿਪਰਥੋਨੀ ਤੇ ਗਆਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਿਹੱਦਈ, ੩੧ ਅਬੀਅਲਬੋਨ ਅਰਬਾਥੀ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਵਥ ਬਰਹੁਮੀ, ੩੨ ਅਲਯਹਬਾ ਸ਼ਅਲਬੋਨੀ
ਤੇ ਯਾਸੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਨਾਥਨ ੩੩ ਸ਼ੰਮਾਹ ਹਰਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰ ਅਰਾਰੀ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹੀਆਮ । ੩੪ ਉਸ ਮਆਕਾਥੀ ਦਾ ਪੋਤ੍ਰਾ ਅਹਸਬਈ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਫਲਟ ਤੇ ਅਹੀਥੋਫ਼ਲ ਿਗਲੋਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਆਮ, ੩੫ ਹਸਰਈ
ਕਰਮਲੀ ਤੇ ਪਅਰਈ ਅਰਬੀ, ੩੬ ਸੋਬਾਹ ਤੋਂ ਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਯਗਾਲ ਤੇ
ਬਾਨੀ ਗਾਦੀ । ੩੭ ਸਲਕ ਅੰਮੋਨੀ ਤੇ ਨਹਰਈ ਬਏਰੋਥੀ ਜੋ ਸੂਰਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯੋਆਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ । ੩੮ ਈਰਾ ਿਯਥਰੀ ਤੇ ਗ਼ਾਰੇਬ ਿਯਥਰੀ
। ੩੯ ਊਿਰਯਾੱਹ ਿਹੱਤੀ - ਸਾਰੇ ਸੈਂਤੀ ਸਨ ।

2 ਸਮੂਏਲ ੨੪:੧

58

2 ਸਮੂਏਲ ੨੪:੧੩

੨੪
ਦਾਊਦ ਦੁਆਰਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣਾ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 21:1-27)
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਿਫਰ ਭੜਿਕਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਉਭਾਿਰਆ, ਿਕ ਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰ । ੨ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਨੇ ਯੋਆਬ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੀ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਤੱਕ
ਜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਗਣ ਲੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ । ੩ ਯੋਆਬ ਨੇ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕੰਨ੍ਹੇ ਵੀ ਿਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਗੁਣਾ ਵਧਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ
ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ੪ ਿਫਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਯੋਆਬ ਤੇ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ । ਤਦ
ਯੋਆਬ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ ਗਏ । ੫ ਉਹ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਅਰੋਏਰੇ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਗਾਦ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਯਾਜ਼ੇਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਤੰਬੂ ਲਾਏ l
੬ ਥੋਂ ਿਗਲਆਦ ਅਤੇ ਤਹਤੀਮ ਹਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਏ ਦਾਨ ਯਾਨ ਨੂੰ ਆਏ
ਅਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੀਦੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ । ੭ ਅਤੇ ਥੋਂ ਸੋਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਆਏ ਅਤੇ
ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੱਖਣ
ਨੂੰ ਬਏਰਸਬਾ ਤੱਕ ਿਨੱਕਲ ਗਏ । ੮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਓਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਘੁੰਮ
ਕੇ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੀਹ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ । ੯ ਅਤੇ
ਯੋਆਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਅੱਠ ਲੱਖ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮਨੁੱਖ ਸਨ । ੧੦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ! ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਯਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬਦੀ ਦੂਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦਾ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧੧ ਸੋ ਜਦ ਦਾਊਦ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਿਠਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਗਾਦ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਿਨਕ ਸੀ, ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
। ੧੨ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਿਤੰਨ ਿਬਪਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂ
। ੧੩ ਸੋ ਗਾਦ ਨੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕ
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ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪਵੇ ਜਾਂ ਿਤੰਨ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਅੱਿਗਓਂ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਓਹ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ ਜਾਂ
ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਮਰੀ ਪਵੇ ? ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਕਰ ਅਤੇ ਠਿਹਰਾ ਲੈ ਜੋ
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਕੀ ਤਰ ਦੇਵਾਂ । ੧੪ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਾਦ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਹਾਂ ! ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਪਈਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਈਏ
। ੧੫ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਤੇ ਮਰੀ ਘੱਲੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ
ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਏਰਸਥਾ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਏ । ੧੬ ਜਦ ਦੂਤ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ
ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਛਤਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਬੱਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਖੱਚ ਲੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਯਬੂਸੀ ਅਰਵਾਨਾਹ
ਦੇ ਖੇਤ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ । ੧੭ ਅਤੇ ਜਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ
ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਬੁਿਰਆਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਲਾ ! ੧੮ ਉਸ ਿਦਨ ਗਾਦ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ ਅਰਵਨਾਹ ਦੇ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ । ੧੯ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਾਦ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਿਗਆ ਸੀ ਥੇ ਿਗਆ । ੨੦ ਅਤੇ ਅਰਵਨਾਹ ਨੇ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ
ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਸੋ ਅਰਵਨਾਹ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਝੁੱਿਕਆ । ੨੧ ਅਤੇ ਅਰਵਨਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਿਕਉਂ ਆਇਆ ?
ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਪੜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਰੀ ਹਟ ਜਾਏ ।
੨੨ ਅਰਵਨਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਭੇਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਲਵੇ; ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਬਲਦ
ਹਨ, ਅਤੇ ਗਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਲੇਵਾ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਲੇਵੇ ਸਣੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ।
੨੩ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਵਨਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ । ਿਫਰ ਅਰਵਨਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਸੰਨ ਹੋਵੇ । ੨੪ ਰਾਜਾ
ਨੇ ਅਰਵਨਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ
ਕੇ ਉਹ ਿਪੜ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹੀ
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ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ! ਸੋ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਉਹ ਿਪੜ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਦ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸ਼ਕੇਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ
ਮੁੱਲ ਲੈ ਿਲਆ । ੨੫ ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਜਗਦੇਵੀ ਬਣਾਈ
ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਈਆਂ । ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵਚੋਂ
ਮਰੀ ਹਟ ਗਈ ।
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