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Ezra
ਅਜ਼ਰਾ

ਭੂਿਮਕਾ
ਅਜ਼ਰਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਦਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵੱਚ
ਆਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: (1) ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦਲ ਦੀ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ
। (2) ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਭਵਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿਨਰਮਾਣ, ਅਰਪਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ । (3) ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਰਾ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਮੁੜਨਾ । ਅਜ਼ਰਾ ਜੋ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ,
ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ
ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਆਤਿਮਕ ਿਵਰਾਸਤ
ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਦਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 1:1-2:70
ਭਵਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਰਪਣ 3:1-6:22
ਅਜ਼ਰਾ ਦੀ ਹੋਰ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ 7:1-10:44
ਰਾਜੇ ਕੋਰਸ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ: ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
੧ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਦਾ ਮਨ ਉਭਾਿਰਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ
ਅਤੇ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ:
੨ “ਫ਼ਾਰਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ
ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ
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ਬਣਾਵਾਂ । ੩ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਿਤਆਰ ਹੈ
? ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ ! ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂ,ੰ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਣਾਵੇ - ਉਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ l ੪ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ
ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਧਨ ਤੇ
ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ
ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ।”
੫ ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਆਗੂ
ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਭਾਿਰਆ ਸੀ ਠੇ ਿਕ ਜਾ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ
੬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਧਨ ਅਤੇ
ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ ।
੭ ਕੋਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਿਡਆ ਨੂੰ
ਕਢਵਾਇਆ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੮ ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਿਡਆਂ
ਨੂੰ, ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਨੇ ਿਮਥਰਦਾਥ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਢਵਾਇਆ
ਅਤੇ ਿਗਣ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ੇਸ਼ਬੱਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ੯ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਹ ਸੀ - ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੀਹ ਥਾਲ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਲ ਅਤੇ
ਉਨੱਤੀ ਛੁਰੀਆਂ, ੧੦ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੀਹ ਕਟੋਰਾਦਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਚਾਰ ਸੌ
ਦਸ ਕੌਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ।
੧੧ ਕੁੱਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸਨ
। ਸ਼ੇਸ਼ਬੱਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨ
ਵਾਲੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ।
੨
ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
(ਨਹਮਯਾਹ 7:4-73)
੧ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ
ਿਗਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ
ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ
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ਇਹ ਹਨ - ੨ ਇਹ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ, ਯੇਸ਼ੂਆ, ਨਹਮਯਾਹ, ਸਰਾਯਾਹ, ਰਏਲਾਯਾਹ,
ਮਾਰਦਕਈ, ਿਬਲਸ਼ਾਨ, ਿਮਸਪਾਰ, ਿਬਗਵਈ, ਰਹੂਮ ਅਤੇ ਬਅਨਾਹ ਨਾਲ
ਆਏ । ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇਹ ਹੈ – ੩ ਫਰੋਸ਼ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਬਹੱਤਰ ੪ ਸਫ਼ਟਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਿਤੰਨ ਸੌ ਬਹੱਤਰ
੫ ਆਰਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੱਤ ਸੌ ਪੰਜਹੱਤਰ ੬ ਫਹਥ-ਮੋਆਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਯੇਸ਼ੂਆ
ਯੋਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਬਾਰਾਂ ੭ ਏਲਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਚੁਰੰਜਾ ੮ ਜ਼ੱਤੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਨੌ ਸੌ ਪੈਂਤਾਲੀ ੯ ਜ਼ੱਕਈ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, ਸੱਤ ਸੌ ਸੱਠ ੧੦ ਬਾਨੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਛੇ ਸੌ ਬਤਾਲੀ ੧੧ ਬੇਬਾਈ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, ਛੇ ਸੌ ਤੇਈ ੧੨ ਅਜ਼ਗਾਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਬਾਈ
੧੩ ਅਦੋਨੀਕਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਛੇ ਸੌ ਿਛਆਹਟ ੧੪ ਿਬਗਵਾਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਿਛਪੰਜਾ, ੧੫ ਆਦੀਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਚਾਰ ਸੌ ਚੁਰੰਜਾ ੧੬ ਆਟੇਰ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਲਈ ਅਠਾਨਵੇਂ ੧੭ ਬੇਸਾਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਿਤੰਨ ਸੌ ਤੇਈ
੧੮ ਯੋਰਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਰਾਂ ੧੯ ਹਾਸੁਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਦੋ ਸੌ ਤੇਈ
੨੦ ਿਗੱਬਾਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਪਚਾਨਵੇਂ ੨੧ ਬੈਤਹਲਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਈ
੨੨ ਨਟੋਫਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਿਛਪੰਜਾ, ੨੩ ਅਨਾਥੋਥ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਈ
੨੪ ਅਜ਼ਮਾਵਥ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਬਤਾਲੀ ੨੫ ਿਕਰਯਥ-ਆਰੀਮ, ਕਫੀਰਾਹ ਅਤੇ
ਬਏਰੋਥ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੱਤ ਸੌ ਤਰਤਾਲੀ ੨੬ ਰਾਮਾਹ ਅਤੇ ਗਾਬਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਛੇ ਸੌ ਇੱਕੀ ੨੭ ਿਮਕਮਾਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਈ ੨੮ ਬੈਥੇਲ ਅਤੇ ਆਈ ਦੇ
ਮਨੁੱਖ, ਦੋ ਸੌ ਤੇਈ ੨੯ ਨਬੋ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਬਵੰਜਾ ੩੦ ਮਗਬੀਸ਼ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ
ਸੌ ਿਛਪੰਜਾ ੩੧ ਦੂਜੇ ਏਲਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਚੁਰੰਜਾ, ੩੨ ਹਾਰੀਮ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਿਤੰਨ ਸੌ ਵੀਹ ੩੩ ਲੋਦ, ਹਦੀਦ ਅਤੇ ਓਨੋ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੱਤ ਸੌ ਪੱਚੀ
੩੪ ਯਰੇਹੋ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੈਂਤਾਲੀ ੩੫ ਸਨਾਆਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ
ਛੇ ਸੌ ਤੀਹ ।
੩੬ ਜਾਜਕ - ਯਦਅਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਜੋ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਨ, ਨੌ ਸੌ
ਿਤਹੱਤਰ ੩੭ ਇੰਮੇਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਵੰਜਾ ੩੮ ਪਸ਼ਹੂਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੈਂਤਾਲੀ ੩੯ ਗਰੀਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਾਰਾਂ ।
੪੦ ਲੇਵੀ - ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਕਦਮੀਏਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜੋ ਹੋਦਵਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਦੇ ਸਨ, ਚੁਹੱਤਰ ।
੪੧ ਗਾਇਕ - ਆਸਾਫ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਠਾਈ ੪੨ ਦਰਬਾਨਾਂ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, - ਸ਼ੱਲੂਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਅਟੇਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਟਲਮੋਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਅਕੂਬ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਟੀਟਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੋਬਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੌ ਉਨਤਾਲੀ
।
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੪੩ ਨਥੀਨੀਮ - ਸੀਹਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਸੂਫ਼ਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਟੱਬਓਥ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, ੪੪ ਕੇਰੋਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੀਅਹਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਪਾਦੋਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
੪੫ ਲਬਾਨਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਗਾਬਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਅੱਕੂਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
੪੬ ਹਾਗਾਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸ਼ਮਲਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਾਨਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
੪੭ ਿਗੱਦੇਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਗਹਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਰਆਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ੪੮ ਰਸੀਨ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਨਕੋਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ੪੯ ਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਪਾਸੇਅਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਬੇਸਾਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ੫੦ ਅਸਨਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਮਊਨੀਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਨਫੁਸੀਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ੫੧ ਬਕਬੂਕ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਕੂਫਾ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਰਹੂਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ੫੨ ਬਸਲੂਥ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਮਹੀਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਹਰਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ੫੩ ਬਰਕੋਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੀਸਰਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਥਾਮਹ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, ੫੪ ਨਸੀਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਟੀਫਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ।
੫੫ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, - ਸੋਟਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸੋਫਰਥ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਪਰੂਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ੫੬ ਯਅਲਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਦਰਕੋਨ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ, ਿਗੱਦੇਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ੫੭ ਸ਼ਫਟਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹੱਟੀਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਪੋਕਰਥ-ਹੱਸਬਾਇਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਆਮੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ੫੮ ਸਾਰੇ ਨਥੀਨੀਮ ਅਤੇ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਤੰਨ ਸੌ ਬਾਨਵੇਂ ਸੀ ।
੫੯ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਤੇਲ-ਮੇਲਹ, ਤੇਲ-ਹਰਸਾ, ਕਰੂਬ, ਅੱਦਾਨ,
ਇੰਮੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਨ ਿਕ ਨਹੀਂ, ੬੦ ਦਲਾਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ,
ਟੋਬੀਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਨਕੋਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਛੇ ਸੌ ਬਵੰਜਾ ੬੧ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ
ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ - ਹਬੱਯਾਹ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਹਕੋਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਿਜਸ ਨੇ ਿਗਲਆਦੀ ਬਰਿਜ਼ੱਲਈ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਿਵਆਹ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੱਿਦਆ ਿਗਆ । ੬੨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ
ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ ਪਰ ਜਦ ਉਹ
ਨਾ ਿਮਲੀਆਂ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਜਕਾਈ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ । ੬੩ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਜਕ
ਊਰੀਮ ਤੇ ਥੁੰਮੀਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਵਸਤੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ । ੬੪ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ
ਬੈਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੱਠ ਸੀ । ੬੫ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ
ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸੈਂਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚ ਦੋ ਸੌ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਰਾਗਣਾਂ ਸਨ । ੬੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੱਤ ਸੌ ਛੱਤੀ, ਖੱਚਰ
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ਦੋ ਸੌ ਪੈਂਤਾਲੀ, ੬੭ ਊਠ ਚਾਰ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਅਤੇ ਖੋਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਵੀਹ ਸਨ ।
੬੮ ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਤਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਨ
ਿਦੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਨ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ੬੯ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕਾਹਠ ਹਜ਼ਾਰ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨਹ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌ
ਜੋੜੇ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ । ੭੦ ਤਦ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਅਤੇ
ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਅਤੇ ਨਥੀਨੀਮ ਭਾਵ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ।
੩
ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ
੧ ਜਦੋਂ ਸੱਤਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
। ੨ ਤਦ ਯੇਸ਼ੂਆ, ਯੋਸਾਦਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਜਾਜਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਠ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਤੇ
ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਸੀ । ੩ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਬਣਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸਵੇਰ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ । ੪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ
ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਿਦਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ । ੫ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਦਾ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਮੱਿਸਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਿਤਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ । ੬ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ
ਤੋਂ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ
ਨੀਂਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ । ੭ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਤਰਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੁਿਪਆ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ
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ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਿਦੱਤੇ
ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਿਦਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ
ਯਾਫਾ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ।
ਭਵਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
੮ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ
ਅਤੇ ਯੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਾਜਕ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਏ ਸਨ,
ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ ਦੇ ਸਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ । ੯ ਤਦ
ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਕਦਮੀਏਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਜਹੜੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੇਨਾਦਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਲੇਵੀ
ਸਨ, ਿਮਲ ਕੇ ਠੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ । ੧੦ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਿਮਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ
ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼
ਦੇ ਲੇਵੀ ਛੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਤਸਤ ਕਰਨ । ੧੧ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਤਸਤ
ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, “ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ !” ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਤਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਲਲਕਾਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ । ੧੨ ਪਰੰਤੂ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਹਲੇ
ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀ- ਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਨੰਦ ਹੋ
ਕੇ ਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰੇ । ੧੩ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ, ਅਨੰਦ ਦੀ ਲਲਕਾਰ, ਅਤੇ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੋਕ ਚੀ- ਚੀ
ਲਲਕਾਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ !
੪
ਭਵਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
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੧ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ
ਭਵਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ੨ ਤਦ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ
ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਲੱਗੇ, “ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਬਣਾਉਣ ਿਦਉ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਖੋਜ
ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਏਸਰ-ਹੱਦਨ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ
ਿਲਆਇਆ, ਉਸੇ ਲਈ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ।” ੩ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਅਤੇ
ਯੇਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ; ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਿਮਲ ਕੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਿਜਵੇਂ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ।” ੪ ਤਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਢੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ । ੫ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਾਰਸ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਵਤ ਿਦੰਦੇ ਰਹੇ ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਿਵਰੋਧ
੬ ਅਤੇ ਅਹਸ਼ਵੇਰੋਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ।
੭ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਸ਼ਲਾਮ, ਿਮਥਰਦਾਥ, ਟਾਬਏਲ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਿਚੱਠੀ
ਿਲਖੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਅਰਾਮੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ
ਗਈ । ੮ ਰਹੂਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਸ਼ਈ ਿਲਖਾਰੀ ਨੇ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ
ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਲੱਖੀ,- ੯ ਤਦ
ਰਹੂਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਸ਼ਈ ਿਲਖਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ
ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਦੀਨਾਈ ਤੇ ਅਫ਼ਰਸਥਕਾਯੀ ਤੇ ਟਰਪਲਾਈ, ਅਫਾਰਸਾਈ,
ਅਰਕਵਾਈ, ਬਬਲਾਈ, ਸ਼ੁਸ਼ਨਕਾਈ, ਦਹਾਵੀ, ਏਲਮਾਈ, ੧੦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਆਸਨੱਪਰ ਨੇ ਪਾਰ ਿਲਆ ਕੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਨਗਰ ਤੇ ਫ਼ਰਾਤ ਨਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ
ਸੀ, ਇੱਕ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖੀ ।
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੧੧ ਉਸ ਿਚੱਠੀ ਦੀ ਨਕਲ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ
ਇਹ ਹੈ - “ਰਾਜਾ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ: ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ
ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ - ਨਮਸਕਾਰ । ੧੨ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੋ ਯਹੂਦੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਿਵਦਰੋਹੀ ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ੧੩ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਨ, ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਹੀਂ
ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੪ ਅਸੀਂ
ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਰਾਜਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵ,ੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਚੱਠੀ ਿਲਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ
ਸੂਚਨਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ੧੫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਖੋਜ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ
ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਦਰੋਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਿਜਆਂ ਤੇ ਸੂਿਬਆਂ ਦੀ
ਹਾਨੀ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਉਜਾੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ । ੧੬ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ
ਨੂੰ ਿਚਤਾਉਣੀ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ
ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ ।”
੧੭ ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਹੂਮ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਤੇ ਿਸ਼ਮਸ਼ਈ ਿਲਖਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੇ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ, ਇਹ ਤਰ ਭੇਿਜਆ - “ਸਲਾਮ !” ੧੮ ਜੋ ਿਚੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਉਹ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ । ੧੯ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਿਗਆ
ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ
ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਸਰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੰਗਾ-ਫ਼ਸਾਦ
ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ੨੦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਨ, ਚੁੰਗੀ ਤੇ
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ੨੧ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦਓ ਿਕ ਇਹ
ਲੋਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਿਗਆ ਨਾ ਿਮਲੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ
ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ੨੨ ਚੌਕਸ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਾ ਕਰੋ;
ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਿਕਉਂ ਵੱਧੇ ?
੨੩ ਜਦ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਿਚੱਠੀ ਦੀ ਨਕਲ ਰਹੂਮ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਸ਼ਈ
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ਿਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤਦ ਉਹ ਛੇਤੀ
ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ
। ੨੪ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀ ਰੁੱਕ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੁੱਿਕਆ ਿਰਹਾ ।
੫
ਭਵਨ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ
੧ ਤਦ ਹੱਗਈ ਨਬੀ ਅਤੇ ਇੱਦੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ
ਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ੨ ਤਦ ਸ਼ਅਲਤੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂੱਬਾਬਲ ਅਤੇ
ਯੋਸਾਦਾਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਠੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਹ ਨਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੩ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦਾ ਹਾਕਮ
ਤਤਨਈ ਤੇ ਸਥਰ-ਬੋਜ਼ਨਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ
ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, “ਿਕਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? “ ੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਿਛਆ
ਿਕ “ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹਨ ? “
੫ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਯਹੂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਰਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਚੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਰ ਨਾ
ਿਮਿਲਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਿਕਆ ।
੬ ਉਸ ਿਚੱਠੀ ਦੀ ਨਕਲ ਜੋ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਤਨਈ ਤੇ ਸਥਰਬੋਜ਼ਨਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਰਸਕਾਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਸਨ
ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ - ੭ ਜੋ ਿਚੱਠੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ - “ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ
! ੮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਗਏ । ਉਹ ਵੱਡ-ੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਿਵੱਚ
ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ । ੯ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ੧੦ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
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ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰ
ਦੇਈਏ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹਨ ।
੧੧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ
ਪਿਹਲਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
੧੨ ਪਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਕਦਸੀ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ । ੧੩ ਪਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਉਸੇ ਕੋਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਹ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਵੇ । ੧੪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆ ਨੂੰ ਵੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਨਬੂਕਦੱਨਸਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਿਗਆ ਸੀ, ਕੋਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਬੱਸਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹਾਕਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ,
ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ । ੧੫ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਿਡਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਵਨ ਉਸ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।” ੧੬ ਤਦ ਉਸੇ ਸ਼ੇਸ਼ਬੱਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਭਵਨ ਦੀ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਇਹ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ੧੭ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਭੰਡਾਰ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੋਰਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਤਦ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ।”
੬
ਰਾਜੇ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਖੋਜ
੧ ਤਦ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਕਤਾਬ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ੨ ਮਾਦਈ ਨਾਮਕ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਮਥਾ ਨਗਰ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਿਮਲੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ
ਆਿਗਆ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਸੀ: ੩ “ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਕੋਰਸ਼
ਰਾਜਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਿਵਖੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ ਇਹ ਆਿਗਆ
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ਿਦੱਤੀ, ਿਕ ਉਹ ਭਵਨ ਿਜੱਥੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ
ਸੱਠ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਸੱਠ ਹੱਥ ਹੋਵੇ । ੪ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਰਦੇ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ
ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਦਾ ਨਵੀਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ । ੫ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਉਸ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਲ
ਨੂੰ ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਮੋੜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ।”
ਰਾਜੇ ਦਾਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ
੬ “ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਤਨਈ ! ਹੇ ਸ਼ਥਰ-ਬੋਜ਼ਨਈ
! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਰਸਕਾਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰ ਹਨ, ਥੋਂ
ਦੂਰ ਰਹੋ । ੭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉ । ਯਹੂਦੀਆਂ
ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਵਨ ਉਸੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ
ਬਣਾਉਣ ਿਦਓ । ੮ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਉਹ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਅਰਥਾਤ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਲਗਾਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ । ੯ ਅਤੇ ਸੁਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਵਿਹੜੇ, ਭੇਡ, ਲੇਲੇ
ਅਤੇ ਿਜੰਨ੍ਹੀ ਵੀ ਕਣਕ, ਲੂਣ, ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲ, ਉਹ ਜਾਜਕ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਹਨ ਮੰਗਣ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ । ੧੦ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਸੁਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਗੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ
ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ । ੧੧ ਮੈਂ
ਇਹ ਆਿਗਆ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਦੇ
ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਤੀਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੂੜੀ
ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ । ੧੨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਥੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਿਜਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਿਜਹੜੇ
ਇਸ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
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ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ । ਮੈਂ ਦਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਆਿਗਆ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।”
ਭਵਨ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ
੧੩ ਤਦ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਤਨਈ ਤੇ ਸ਼ਥਰ-ਬੋਜ਼ਨਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਰਾ ਰਾਜਾ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ੧੪ ਤਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਗੱਈ ਨਬੀ ਤੇ ਇੱਦੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ
ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ
ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕੋਰਸ਼, ਦਾਰਾ ਅਤੇ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੫ ਉਹ ਭਵਨ ਰਾਜਾ ਦਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ
ਛੇਂਵੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਅਦਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ । ੧੬ ਤਦ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਜਾਜਕ, ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਿਤਉਹਾਰ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਨਾਇਆ । ੧੭ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ
ਸਮਰਪਣ ਸਮੇਂ ਸੌ ਵਿਹੜੇ, ਦੋ ਸੌ ਭੇਡ,ੂ ਚਾਰ ਸੌ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਬੱਕਰੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜ੍ਹਾਏ ।
੧੮ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ।
ਪਸਹ ਦਾ ਪਰਬ
੧੯ ਿਫਰ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਧਵੇਂ ਿਦਨ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ
ਨੇ ਪਸਹ ਮਨਾਇਆ, ੨੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਜਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਸਹ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਏ । ੨੧ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੇ ਜੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰਨ, ਪਸਹ ਖਾਧਾ । ੨੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ
ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਅੱਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਿਜਹਾ ਫੇਿਰਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
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ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ
।
੭
ਅਜ਼ਰਾ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਹੁੰਚਣਾ
੧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ
ਅਜ਼ਰਾ ਸਰਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਿਹਲਕੀਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ੨ ਉਹ ਸ਼ੱਲੂਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸਾਦੋਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਅਹੀਟੂਬ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ੩ ਉਹ ਅਰਮਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮਰਾਯੋਥ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ੪ ਉਹ ਜ਼ਰਹਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਜ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਬੁੱਕੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ, ੫ ਉਹ ਅਬੀਸ਼ੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਫੀਨਹਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਅਲਆਜ਼ਾਰ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ । ੬ ਇਹ ਅਜ਼ਰਾ ਬਾਬਲ
ਤੋਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਿਨਪੁੰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਸ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ । ੭ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ, ਜਾਜਕਾਂ, ਲੇਵੀਆਂ,
ਗਾਇਕਾਂ, ਦਰਬਾਨਾਂ ਤੇ ਨਥੀਨੀਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਜਾ
ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਏ ੮ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਾ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ
ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਮਹੀਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਿਚਆ । ੯ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ, ਉਹ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਉਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਿਲਆਈ
ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਸੀ ੧੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਿਨਯਮਾਂ
ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ।
ਰਾਜੇ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਦੀ ਿਚੱਠੀ
੧੧ ਜੋ ਿਚੱਠੀ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਆਿਗਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ
ਿਬਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ - ਉਹ ਦੀ ਨਕਲ ਇਹ ਹੈ: ੧੨ “ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ,
ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੱਲ,ੋਂ ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਦਾ ਿਨਪੁੰਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ - ੧੩ ਮੈਂ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਜੋ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵਚੋਂ
ਿਜੰਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
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ਜਾਣ । ੧੪ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਭੇਿਜਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰੇਂ । ੧੫ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ
ਸੋਨਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ, ਿਜਸ ਦਾ ਭਵਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਵੇਂ
। ੧੬ ਨਾਲੇ ਿਜੰਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ,
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਜੋ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਜਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਜੋ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਦੇਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਂ । ੧੭ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ
ਤੂੰ ਫੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਭੇਡੂ ਤੇ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਮੁੱਲ ਲਈਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਤੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਚੜ੍ਹਾਈਂ ੧੮ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਚਾਂਦੀ ਤੇ
ਸੋਨੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਓ । ੧੯ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਲਈ
ਿਜਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦੇ ਦੇਵੀਂ ।
੨੦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵ,ੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ
ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੇ ਦੇਵੀਂ ।
੨੧ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਅਰਤਹਸ਼ਸ਼ਤਾ, ਆਪ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ ਸੁਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
੨੨ ਚਾਂਦੀ ਡੇਢ ਸੌ ਮਣ ਤੱਕ, ਕਣਕ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਮਣ ਤੱਕ, ਦਾਖ਼ਰਸ ਅਤੇ
ਤੇਲ ਪੰਝੱਤਰ ਮਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੂਣ ਿਜੰਨ੍ਹੀਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ । ੨੩ ਜੋ ਕੁਝ
ਵੀ ਸੁਰਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਭੜਕੇ ! ੨੪ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚਤਾਉਣੀ
ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਤੇ ਨਥੀਨੀਮਾਂ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਨ, ਚੁੰਗੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ
ਲੈਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੨੫ ਅਤੇ ਹੇ ਅਜ਼ਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਸ
ਿਗਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਨਆਈਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੀਂ
ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਸਖਾਉ
। ੨੬ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਨਯਮ ਨਾ
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ਮੰਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਿਨਕਾਲਾ ਜਾਂ ਮਾਲ
ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ।”
ਅਜ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ
੨੭ ਧੰਨ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ! ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਸ ਨੇ ਇਹੋ
ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜੋ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ ਸਵਾਰੇ । ੨੮ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਵੰਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ,ੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ
ਬਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ।
੮
ਅਜ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਏ
੧ ਅਰਹਸ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਇਹ ਹੈ: ੨ ਫੀਨਹਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਗੇਰਸ਼ੋਮ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਹੱਟੂਸ਼, ੩ ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਫਰੋਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ
ਪੰਜਾਹ ਪੁਰਸ਼ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਣੇ ਗਏ । ੪ ਪਹਥ-ਮੋਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਹੋਏਨਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੌ ਪੁਰਖ
। ੫ ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਯਹਜ਼ੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੁਰਖ । ੬ ਆਦੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਯੋਨਾਥਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਪੁਰਖ । ੭ ਏਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਥਲਯਾਹ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਸ਼ਆਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਰ ਪੁਰਖ । ੮ ਸ਼ਫਟਯਾਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੀਕਾਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਬਦਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਸੀ ਪੁਰਖ
। ੯ ਯੋਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਓਬਦਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਦੋ ਸੌ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਖ । ੧੦ ਸ਼ਲੋਮੀਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਯਿਸਫਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਠ ਪੁਰਖ । ੧੧ ਬੇਬਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚ,ੋਂ ਬੇਬਾਈ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਠਾਈ ਪੁਰਖ । ੧੨ ਅਜ਼ਗਾਦ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੱਕਾਟਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਦਸ
ਪੁਰਖ । ੧੩ ਅਦੋਨੀਕਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਇਹ ਹਨ - ਅਲੀਫਲਟ ਤੇ ਯਈਏਲ ਤੇ ਸ਼ਮਅਯਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਠ
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ਪੁਰਖ । ੧੪ ਿਬਗਵਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਊਥਈ ਤੇ ਜ਼ੱਬੂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੱਤਰ ਪੁਰਖ ।
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੇਵੀ
੧੫ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਹਵਾ ਦੀ ਵੱਲ ਵੱਗਦੀ ਹੈ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਥੇ ਅਸੀਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਥੇ
ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ
ਿਮਿਲਆ । ੧੬ ਤਦ ਮੈਂ ਅਲੀਅਜ਼ਰ, ਅਰੀਏਲ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ, ਅਲਨਾਥਾਨ,
ਯਾਰੀਬ, ਅਲਨਾਥਾਨ, ਨਾਥਾਨ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਮਸੁੱਲਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਆਗੂ ਸਨ
ਅਤੇ ਯੋਯਾਰੀਬ ਤੇ ਅਲਨਾਥਨ ਨੂੰ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪੁਰਖ ਸਨ ਸੱਦਾ ਭੇਿਜਆ ।
੧੭ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦੋ ਕੋਲ ਜੋ ਕਾਿਸਫ਼ਯਾ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸੀ, ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨਥੀਨੀਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਕਾਿਸਫਯਾ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਕਿਹਣਾ ਸੀ, ਸਮਝਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣ ।
੧੮ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਜੋ ਮਹਲੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ,
ਲੇਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸ਼ੇਰੇਬਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਲਆਏ, ਕੁੱਲ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ੧੯ ਅਤੇ ਹਸ਼ਬਯਾਹ
ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਸਾਯਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵੀਹ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ੨੦ ਅਤੇ ਨਥੀਨੀਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ,
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋ ਸੌ ਵੀਹ ਨਥੀਨੀਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਿਲਖੇ ਗਏ ਸਨ ।
ਵਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਿਵੱਚ ਅਜ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ
੨੧ ਤਦ ਮੈਂ ਥੇ ਅਰਥਾਤ ਅਹਵਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ-ਧਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ
ਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਫ਼ਰ ਮੰਗੀਏ । ੨੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਜਾ ਤੋਂ
ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨਾ ਮੰਗੇ ਿਕ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਸੀ, “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਹੱਥ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ
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ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ।” ੨੩ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ।
ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟ
੨੪ ਤਦ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੇਰਬਯਾਹ,
ਹਸ਼ਬਯਾਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ੨੫ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਰਾਜਾ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਜੋ ਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਭੇਟ
ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੋਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ । ੨੬ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਬਾਈ ਟਨ
ਚਾਂਦੀ, ਸੱਤਰ ਿਕਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਿਤਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਸੋਨਾ, ੨੭ ਨਾਲੇ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀਹ ਕਟੋਰਾਦਾਨ, ਅੱਠ ਿਕਲੋ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਮਕਦੇ ਖ਼ਾਲਸ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਦੋ
ਭਾਂਡੇ ਜੋ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਨ, ਤੋਲ ਕੇ ਿਦੱਤੇ । ੨੮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੋ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਪਿਵੱਤਰ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ । ੨੯ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ! ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ
ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਨਾ ਿਦਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ । ੩੦ ਤਦ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ
ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈ ਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ
੩੧ ਿਫਰ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰਵੇਂ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ
ਅਹਵਾ ਦੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਘਾਤ ਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ । ੩੨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਿਤੰਨ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਥੇ ਰਹੇ ੩੩ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਿਦਨ ਉਹ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਊਰੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇਮੋਥ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ
ਿਦੱਤੇ ਗਏ । ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਨਹਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਵੀ ਸਨ - ਯਸ਼ੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ ਅਤੇ ਿਬੰਨੂਈ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਨੋਅਦਯਾਹ । ੩੪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਿਗਣ ਕੇ ਅਤੇ ਤੋਲ ਕੇ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਿਲਖ ਿਲਆ ਿਗਆ । ੩੫ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਹੋਏ
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ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ । ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਵਿਹੜੇ, ਿਛਆਨਵੇਂ ਭੇਡੂ, ਸਤੱਤਰ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਪਾਪ
ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਬੱਕਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਬਲੀ ਸਨ ।
੩੬ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨੂੰ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ।
੯
ਅਸ਼ੁੱਧ ਿਵਆਹ ਸੰਬੰਧ
੧ ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ, ਜਾਜਕ ਤੇ ਲੇਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ
ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਨਾਨੀਆਂ, ਿਹੱਤੀਆਂ, ਫਿਰੱਜੀਆਂ, ਯਬੂਸੀਆਂ, ਅੰਮੋਨੀਆਂ,
ਮੋਆਬੀਆਂ, ਿਮਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਿਵਆਹ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼
ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਰਲ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ।” ੩ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ
ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ । ੪ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜ
ਆਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੱਕ
ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਿਠਆ ਿਰਹਾ । ੫ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਵਰਤ ਤੋਂ
ਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੋਿਡਆਂ
ਤੇ ਝੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ ।
੬ ਤਦ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ! ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ! ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ
ਿਗਆ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਡੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ
ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁਿਰਆਈ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ । ੭ ਆਪਣੇ ਿਪਉਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਜਕ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ, ਤਲਵਾਰ ਲਈ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਲਈ, ਲੁੱਟੇ
ਜਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ,
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ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ । ੮ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਦਯਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਚਾ ਿਲਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਕੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ
ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਿਜਹੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ । ੯ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਪਰ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ ਸਗੋਂ ਫਾਰਸ ਦੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ
ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀਏ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੀਏ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਆਸਰਾ ਦੇਵੇ ।
੧੦ ਹੁਣ ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ! ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ? ਿਕਉਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ੧੧ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ,
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਅਪਿਵੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ । ੧੨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਿਵਆਹੁਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ
ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁਣਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼
ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਿਮਲਖ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਓ। ੧੩ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ! ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜੋਗ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੧੪ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ
ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੀਏ ? ਕੀ ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਭੜਕੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡਾ
ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਚੇ ਅਤੇ ਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ ? ੧੫ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ! ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ
ਹਾਂ । ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ, ਿਕਉਂਿਕ ਕੌਣ ਹੈ
ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਰਿਹ ਸਕੇ ? “
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੧੦
ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ
੧ ਜਦ ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਪੁਰਖਾਂ,
ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ
ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ । ੨ ਤਦ ਏਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ,
ਯਹੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਨਯਾਹ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ । ੩ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹੀਏ
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਤੋਂ ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ੪ ਠ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ !” ੫ ਤਦ ਅਜ਼ਰਾ ਿਠਆ
ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ, ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਹ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਇਸੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਹ
ਖਾਧੀ ।
੬ ਤਾਂ ਅਜ਼ਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਿਠਆ ਅਤੇ ਅਲਯਾਸੀਬ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਹਾਨਾਨ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ
ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਰੋਂਦਾ ਿਰਹਾ । ੭ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ
ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਿਕ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ । ੮ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ-ਧਨ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
੯ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ । ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀਹ ਤਰੀਖ ਸੀ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਬਦੀ ਸੀ ।
੧੦ ਤਦ ਅਜ਼ਰਾ ਜਾਜਕ ਿਠਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ
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ਵਧਾਇਆ ਹੈ । ੧੧ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ,
ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ ।” ੧੨ ਤਾਂ
ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਕਹਾ, “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ! ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ !” ੧੩ ਪਰ ਲੋਕ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਖਲੋ ਸਕਦੇ ! ਨਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਿਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ! ੧੪ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ
ਹਾਕਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਿਨਆਈ ਵੀ ਆਉਣ, ਜਦ
ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਾ
ਜਾਵੇ ।” ੧੫ ਿਸਰਫ਼ ਅਸਾਹੇਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਥਾਨ ਅਤੇ ਿਤਕਵਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
ਯਹਜ਼ਯਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਠੇ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ ਤੇ ਸ਼ਬਤਈ ਲੇਵੀਆਂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ
੧੬ ਪਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ । ਤਦ ਅਜ਼ਰਾ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਿਲਖਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਬੈਠ ਗਏ
। ੧੭ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਰੀਖ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੱਢ ਲਈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ।
ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
੧੮ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਨ: ਯੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਸ਼ੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਮਅਸੇਯਾਹ ਤੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਤੇ ਯਰੀਬ ਤੇ ਗਦਲਯਾਹ ।
੧੯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ
ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਭੇਡੂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ
ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਇਆ । ੨੦ ਅਤੇ ਇੰਮੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਹਨਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ਬਦਯਾਹ
। ੨੧ ਅਤੇ ਹਾਰੀਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਮਅਸ਼ੇਯਾਹ ਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਤੇ ਸ਼ਮਅਯਾਹ
ਤੇ ਯਹੀਏਲ ਤੇ ਜ਼ੀਯਾਹ ੨੨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਹੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਲਯੋਏਨਈ,
ਮਅਸ਼ੇਯਾਹ, ਇਸਮਾਏਲ, ਨਥਨਏਲ, ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਅਲਆਸਾਹ
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੨੩ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਯੋਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਤੇ ਕੇਲਾਯਾਹ ਜੋ ਕਲੀਟਾ
ਵੀ ਹੈ, ਪਥਹਯਾਹ, ਯੂਦਯਾਹ ਤੇ ਅਲੀਅਜ਼ਰ । ੨੪ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਸ਼ੱਲੁਮ ਤੇ ਟਲਮ ਤੇ ਊਰੀ ।
੨੫ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ - ਪਰੋਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਰਮਯਾਹ, ਿਯਜ਼ਯਾਹ,
ਮਲਕੀਯਾਹ, ਮੀਯਾਮੀਨ, ਅਲਆਜ਼ਾਰ, ਮਲਕੀਯਾਹ ਤੇ ਬਨਾਯਾਹ ੨੬ ਅਤੇ
ਏਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਮੱਤਨਯਾਹ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ, ਯਹੀਏਲ, ਅਬਦੀ,
ਯਰੇਮੋਥ ਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ੨੭ ਅਤੇ ਜ਼ੱਤੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਅਲਯੋਏਨਈ,
ਅਲਯਾਸੀਬ, ਮੱਤਨਯਾਹ, ਯਰੇਮੋਥ, ਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ੨੮ ਅਤੇ ਬੋਬਈ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਯਹੋਹਾਨਾਨ, ਹਨਨਯਾਹ, ਜ਼ੱਬਈ, ਅਥਲਈ ੨੯ ਅਤੇ
ਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਮਸ਼ੁੱਲਾਮ, ਮੱਲੂਕ, ਅਦਾਯਾਹ, ਯਾਸ਼ੂਬ, ਸ਼ਆਲ
ਤੇ ਰਾਮੋਥ ੩੦ ਅਤੇ ਪਹਥ-ਮੋਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਅਦਨਾ ਤੇ ਕਲਾਲ,
ਬਨਾਯਾਹ ਮਅਸੇਆਹ, ਮੱਤਨਯਾਹ, ਬਸਲੇਲ, ਿਬੰਨੂਈ ਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ੩੧ ਹਰੀਮ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਅਲੀਅਜ਼ਰ, ਿਯੱਸ਼ੀਯਾਹ, ਮਲਕੀਯਾਹ, ਸ਼ਮਅਯਾਹ,
ਿਸ਼ਮਓਨ ੩੨ ਿਬਨਯਾਮੀਨ, ਮੱਲੂਕ ਸ਼ਮਰਯਾਹ ੩੩ ਹਾਸ਼ੁਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
- ਮਤਨਈ, ਮਤੱਤਾਹ, ਜ਼ਾਬਾਦ, ਅਲੀਫਲਟ, ਯਰੇਮਈ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਿਸ਼ਮਈ,
੩੪ ਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਮਅਦਈ, ਅਮਰਾਮ ਤੇ ਊਏਲ, ੩੫ ਬਨਾਯਾਹ,
ਬੇਦਯਾਹ, ਕਲੂਹੀ, ੩੬ ਵਨਯਾਹ, ਮਰੇਮੋਥ, ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ, ੩੭ ਮੱਤਨਯਾਹ,
ਮੱਤਨਈ, ਤੇ ਯਅਸਾਈ, ੩੮ ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਿਬੰਨੂਈ, ਿਸ਼ਮਈ, ੩੯ ਅਤੇ
ਸ਼ਲਮਯਾਹ, ਨਾਥਾਨ ਤੇ ਅਦਾਯਾਹ ੪੦ ਮਕਦਨਬਈ, ਸ਼ਾਸ਼ਈ, ਸ਼ਾਰਈ,
੪੧ ਅਜ਼ਰੇਲ ਤੇ ਸ਼ਲਮਯਾਹ, ਸ਼ਮਰਯਾਹ, ੪੨ ਸ਼ੱਲੂਮ, ਅਮਰਯਾਹ, ਯੂਸੁਫ਼
੪੩ ਨਬੋ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ - ਯਈਏਲ, ਮੱਿਤਥਯਾਹ, ਜ਼ਾਬਾਦ, ਜ਼ਬੀਨਾ,
ਯੱਦਈ, ਯੋਏਲ ਤੇ ਬਨਾਯਾਹ ੪੪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀਆਂ
ਿਵਆਹ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ ।
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