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1ಅರಸುಗಳು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
1 ಅರಸುಗಳ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ,

ಆದರೂ ಕೆಲವು ಾ್ಯ ಾ್ಯನ ಾರರು ಎಜ್ರ, ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ್, ಮತು್ತ
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಸಂ ಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥಕತರ್ರೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಕೃತಿಯು ಾನೂರು ವಷರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಾ ಾವಧಿಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಾಖಲೆಗಳನು್ನ ಸಂಕಲಿಸಲು
ಹಲ ಾರು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಳಸ ಾಗಿದೆ.
ಾಹಿತ್ಯದ ಶೈಲಿಗಳು, ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಹೆಣೆದಿರುವ ವಿಷಯಗಳು,
ಮತು್ತ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಳಸಿರುವ ರೀತಿಯಂತಹ ಕೆಲವುಸುಳಿವುಗಳು
ಬಹು ಸಂಕಲನ ಾರರ ಅಥ ಾ ಗ್ರಂಥಕತರ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ
ಸಂಕಲನ ಾರನು ಅಥ ಾ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 590-538 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ದಲನೆಯ ದೇ ಾಲಯವು ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ ಇದು

ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು (1ಅರಸುಗಳು 8:8).
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಜನರು, ಸತ್ಯವೇದದ ಎ ಾ್ಲ ಓದು ಾರರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ಈ ಪುಸ್ತಕವು 1 ಮತು್ತ 2 ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುಂದಿನ
ಾಗ ಾಗಿದೆಮತು್ತ ಾವೀದನಮರಣದ ನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಾಜತ್ವಕೆ ್ಕ ಏರಿದ್ದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಥೆಯು ಸಂಯುಕ್ತ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ
ದೇಶವು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಎಂದು ಅರಿಯಲ್ಪಡುವ
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2 ಾಜ್ಯಗ ಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುವದರೊಂದಿಗೆ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
1 ಮತು್ತ 2 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಹೀಬೂ್ರ ಬೈಬಲ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ
ಪುಸ್ತಕವ ಾ್ನಗಿ ಸಂ ೕಜಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಭೇದನ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆ— 1:1-11:43
2. ಾ ಾ್ರಜ್ಯವು ಇ ಾ್ಭಗ ಾದದು್ದ— 12:1-16:34
3. ಎಲೀಯನುಮತು್ತ ಅ ಾಬನು— 17:1-22:53

ಾವೀದನ ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯ
1 ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ವ ೕವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ಸೇವಕರು

ಎಷು್ಟ ಕಂಬಳಿ ಹೊದಿಸಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
2 ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅರಸನಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಹುಡುಕಿತರುವೆವು. ಆಕೆಯು
ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸಬೇಕು.
ಆಕೆಯು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಮಲಗುವುದರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಆನಂತರ
ಅವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ ಸುಂದರಿ ಾದ
ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಶೂನೇಮ್ ಊರಿನ
ಅಬೀಷಗ್ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 4 ಬಹು ಸುಂದರಿ ಾದ ಈಕೆಯು
ಅರಸನನು್ನ ಶುಶೂ್ರಷೆ ಾಡುವ ಸೇವಕಿ ಾದಳು. ಆದರೆ ಅರಸನು
ಈಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅದೋನೀಯನು ಅರಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದ

5 ಆನಂತರ ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗ ಾದ ಅದೋನೀಯನು, “ ಾನೇ
ಅರಸ ಾಗತಕ್ಕವನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು,
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ತನಗೋಸ ್ಕರ ರಥರ ಾಶ್ವಗಳನೂ್ನ, ಮುಂದೆ ಓಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐವತು್ತ
ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ಅವನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನು, “ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಒಂದು ಾರಿ ಾದರೂ ಗದರಿಸಿ ಬೇಸರಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಬಹು ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತರು ಾಯ
ಅವನೇ ಹಿರಿಯ ಾಗಿದ್ದನು. 7 ಅವನು ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನನೂ್ನ ತನ್ನ

ಕಡೆಗೆ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಯಕ ಾದರು. 8 ಆದರೆ ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್,
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ರೇಗೀ ಮತು್ತ ಾವೀದನ ವಿಶೇಷ ಾವಲಿನವರು
ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 9ಅದೋನೀಯನು ರೋಗೆಲ್
ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚೋಹೆಲೆತ್ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುರಿ,
ಹೋರಿ ದ ಾದ ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿಸಿ,
ಾಜಪುತ್ರ ಾದ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಅರಸನ
ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು.
10 ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನ್, ಬೆ ಾಯ, ಾವೀದನ ವಿಶೇಷ
ಾವಲಿನವರು ತಮ್ಮ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನ್ ಇವರನು್ನ ಾತ್ರ
ಆಮಂತಿ್ರಸಿರಲಿಲ್ಲ.

11 ಆಗ ಾ ಾನನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಯಿ ಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಗೆ,
“ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗ ಾದ ಅದೋನೀಯನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಅರಸ ಾದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು
ಕೇಳಿದಿಯಲ್ಲ ೕ? 12 ಈಗ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೋ.
13 ನೀನು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ,
‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನು ತನ್ನ ತರು ಾಯ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನೇ ಆಳಬೇಕು. ಅವನೇ ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕುಎಂದು ತಮ್ಮ ಾಸಿ ಾದನನಗೆಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
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ಹೇಳಿದ್ದನ ಾ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದೋನೀಯನು ಆಳುವುದೇಕೆ’
ಎಂದು ಕೇಳು. 14 ನೀನು ಅರಸನೊಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.

15ಅರಸನು ಬಹು ವೃದ್ಧ ಾಗಿದುದರಿಂದ ಶೂನೇಮ್ಯ ಾದ ಅಬೀಷಗ್
ಎಂ ಾಕೆಯಿಂದ ಪ ಾಂಬರಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದು ಾ್ತ ಒಳಗಿನ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. 16 ಬತೆ್ಷಬೆಯು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ
ಅರಸನಿಗೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. ಅರಸನು, “ನಿನಗೇನು ಬೇಕು?”
ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 17ಆಗ ಆಕೆಯು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನು
ತನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಾಸಿ ಾದ
ನನಗೆ ನನ್ನ ತರು ಾಯ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಅರಸ ಾಗಬೇಕು. ನಿಜ ಾಗಿ ಅವನೇ ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದಯ ಾ್ಲ. 18 ಆದರೆ ಈಗ
ಅದೋನೀಯನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಅರಸನೂ ಆದ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯದೇ ಅರಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 19ಆತನು ಹೋರಿ, ಕುರಿ ದ ಾದ
ಹಲವು ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಹೊರ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಪುತ್ರರನೂ್ನ, ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಯ ಾರನನೂ್ನ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ೕ ಾಬನನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ
ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 20 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಅರಸನೂ ಆದ ನಿಮ್ಮ ತರು ಾಯ
ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕವರು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ
ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಾದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
21 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ, ಅರಸನೂ ಆದ ನೀವೂ ಾಗೆ ಾಡದೆ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವು ಾದರೆ ಾನೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮಗನೂ
ದೋ ಾರೋಪಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

22 ಆಕೆಯು ಹೀಗೆ ಅರಸನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಬಂದನು. 23 ಸೇವಕರು
ಾ ಾನನು ಬಂದಿರುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. 24 ಾ ಾನನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ,
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ಅರಸನೂ ಆದ ನೀನು ಅದೋನೀಯನಿಗೆ ಅರಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟರುವಂತೆ
ಾಣುತ್ತದೆ. 25 ಅವನು ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಹೋರಿ, ಕುರಿ
ಮುಂ ಾದ ಹಲವು ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿಸಿ,
ಎ ಾ್ಲ ಾಜಪುತ್ರರನೂ್ನ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ, ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಯ ಾರನನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು ಅವನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ‘ಅರಸ ಾದ ಅದೋನೀಯನು
ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 26 ಆದರೆ
ಅವನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನನೂ್ನ, ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್,
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯ ಎಂಬುವರನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಮಗನೂ, ಸೇವಕನೂ ಸೊಲೊ ೕನನನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ.
27 ಈ ಾಯರ್ವು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಅರಸನೂ ಆದ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ
ನಡೆದಿರುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ತರು ಾಯ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕವರು ಾರು ಎಂಬುವುದನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸ ಾರ ಾಗಿತೆ್ತೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಜಾಭಿಷೇಕ
28 ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬೆಯನು್ನ ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು

ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಬಂದು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಳು.
29 ಅರಸನು ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಇಕ ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿ ಾ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, 30 ನನ್ನ ತರು ಾಯ ನಿನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅರಸ ಾದ ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಈಹೊತೆ್ತೕ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು” ಎಂದನು. 31 ಆಗ ಬತೆ್ಷಬೆಯು ಅರಸನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಅರಸನೂ ಆದ
ಾವೀದನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಾಳಲಿ” ಎಂದಳು.
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32 ಅನಂತರ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ,
“ ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನ,
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನಮಗ ಾದಬೆ ಾಯಎಂಬುವರನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದರು.
33 ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ನನ್ನ ಹೇಸರಗತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೀಹೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಹೋಗಿರಿ. 34 ಅಲಿ್ಲ
ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನೂ

ಅವನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಿ. ಅನಂತರ
ಕೊಂಬನೂ್ನದಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ, ‘ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು ಜಯ ೕಷ ಾಡಲಿ. 35ಆಮೇಲೆ
ನೀವು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಅವನು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಆಳಬೇಕು. ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಆಳಲು ಅವನನೆ್ನೕ ಪ್ರಭುವ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
36 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಅರಸನಿಗೆ,
“ ಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಲಿ. 37ಆತನು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅರಸನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಪ್ರ ಾರ ಸೊಲೊ ೕನನ ಸಂಗಡಲೂ
ಇದು್ದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ, ಅರಸನೂ ಆದ ನಿನ್ನ
ಾಲದಲಿ್ಲದ್ದದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ನುಡಿದನು.

38 ಆಗ ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನ್,
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯ ಎಂಬುವರು ಕೆರೇತ್ಯ
ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಾವಲುದಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಹೇಸರಗತೆ್ತಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಗೀಹೋನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
39 ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಎಣೆ್ಣಯ ಕೊಂಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ
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ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಕೊಂಬನೂ್ನದಿ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
“ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು
ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 40 ತರು ಾಯ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
ಕೊಳಲೂದು ಾ್ತ, ಬಹುಸಂತೋಷದಿಂದ ಜಯ ೕಷ ಾಡು ಾ್ತ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಅವರ ಕೂಗಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತೋ
ಎಂಬಂತೆ ಆಯಿತು.

41 ಅದೋನೀಯನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳೂ
ಭೋಜನವನು್ನ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿತು.
ೕ ಾಬನು ಕೊಂಬಿನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, “ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ

ಇಂಥ ಗದ್ದಲವೇಕೆ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 42ಆಗ ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
ಅದೋನೀಯನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾ ನೀನು ೕಗ ್ಯ ಪುರುಷನೂ,
ಶುಭವತರ್ ಾನವನು್ನ ತರುವವನೂ ಆಗಿರುತಿ್ತೕ” ಎಂದನು.
43 ೕ ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, “ಶುಭ ಾತೆರ್ ಎಲಿ್ಲ? ನ ್ಮಡೆಯನೂ,
ಅರಸನೂ ಆದ ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 44ಅರಸನು ಾಜಕ ಾದಚಾದೋಕ್,ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನ್ಯೆಹೋ ಾ ಾವನಮಗ ಾದಬೆ ಾಯಎಂಬುವರನೂ್ನ,
ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯರನೂ್ನ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಹೇಸರಗತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
45 ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನೂ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನೂ
ಗೀಹೋನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ ಾಡಿದರು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಮ ಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜಯ ೕಷ ಾಡು ಾ್ತ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲವುಂಟಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಕೇಳಿದ ಶಬ್ದವು ಇದೇ. 46 ಇದಲ್ಲದೆ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಾಜಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 47 ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ, ಅರಸನೂ ಆದ
ಾವೀದನ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ‘ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗಿಂತಲೂ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರಲಿ. ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನ್ನ
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ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಅವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಬಲಪಡಿಸಲಿ’
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಹರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 48 ಅರಸನು ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಾಗಿಕೊಂಡು, ‘ ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಂತೆ ಇಂದು
ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದರು. 49 ಆಗ ಅದೋನೀಯನಿಂದ ಔತಣಕೆ್ಕ
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಪಟು್ಟ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೊರಟುಹೋದರು.

50 ಅದೋನೀಯನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಹೆದರಿ
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದನು*.
51 ದೂತರು ಬಂದು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ಅದೋನೀಯನು
ನಿನಗೆ ಹೆದರಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು,
‘ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ನನ್ನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬು ಾಗಿ ಈ ಹೊತು್ತ ನನಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ’ ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದನು. 52ಅವನು, “ಅದೋನೀಯನು ೕಗ ್ಯತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ನಡೆಯುವು ಾದರೆ ಅವನ ಕೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ
ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವು
ಕಂಡುಬರುವು ಾದರೆ ಅವನು ಾಯುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಕರೆಯಿಸಿದನು. 53ಅವನು ಬಂ ಾಗಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಅವನಿಗೆ
ಅವನಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
* 1:50 1:50 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದನು ಈ ಸನಿ್ನವೇಶದಲಿ್ಲ
ಅದೋನೀಯನು ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋದನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, “ಅವನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದನು”
ಎಂದು 1 ಅರಸು. 1.50 ನೇ ವಚನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು: ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಚಿಕ್ಕ ಆ ಾರಗ ಾಗಿದ್ದವು, ಅವುಗಳು ಕೊಂಬುಗಳಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವನು ಾರೇ ಆಗಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡದಂತೆ ಸುರ ತ ಾಗಿರುತಿ್ತದ್ದನು (ವಿ ೕ
21:13-14 ನೋಡಿರಿ).
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2
ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಯಆದೇಶ

1 ಾವೀದನಿಗೆ ಮರಣದ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಅವನು
ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
2 “ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವ ಾರಿಯನು್ನ ಾನೂ ಈಗ
ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೀನು ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು. ನಿನ್ನ ೌರುಷವನು್ನ
ತೋರಿಸು. 3 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ಆತನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೋ. ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಆತನ ಆ ಾನಿಯಮವಿಧಿ
ನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು. ಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾದರೆ ನೀನು
ಾವುದನು್ನ ಾಡಿದರೂ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ಸಫಲ ಾಗುವಿ.

4 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು, ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ,
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನನಗೆ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ, ಅವರು
ತಪ್ಪದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಾನು ನನಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವನು,
5 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು ನನಗೆ ಾಡಿರುವುದನು್ನ
ಬಲೆ್ಲಯ ಾ್ಲ ಅವನು ಇಬ್ಬರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗ ಾದ
ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆತೆರನ ಮಗ ಾದ
ಅ ಾಸನನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಯುದ್ಧ ಾಲದಲಿ್ಲ ೕ
ಎಂಬಂತೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ರಕ್ತಸುರಿಸಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನ
ನಡುಕಟಿ್ಟಗೂ ಾದರ ಗಳಿಗೂ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. 6 ಅವನಿಗೇನು
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯ ಾ್ಲ.

ಅವನ ಮುದಿ ತಲೆಯು ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ಸೇರದಂತೆ ಾಡು. 7 ಆದರೆ ನೀನು ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪ ಾರ ಾಡಬೇಕು. ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ
ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ
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ಸಹೋದರ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋ ಾಗ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿದರು. 8 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯ ಾದ ಗೇರನ
ಮಗನೂ ಬಹುರೀಮ್ ಊರಿನವನೂ ಆದ ಶಿಮಿ್ಮೕಯು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. ಾನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಹೋ ಾಗ
ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಹು ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಶಪಿಸಿದನು. ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ದರ್ನಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಾನು ಅವನಿಗೆ,
‘ನಿನ್ನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ’ಎಂದುಯೆಹೋವನಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆನು. 9ನೀ ಾದರೋ ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡಬೇಡ.
ನೀನು ಬುದಿ್ಧವಂತನಲ್ಲ ೕ. ಅವನ ಮುದಿತಲೆಯು ರಕ್ತಮಯ ಾಗಿ
ಸ ಾಧಿ ಸೇರುವಂತೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದನಮರಣ
10 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು.

ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
11 ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆಳಿದು್ದ ಒಟು್ಟ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್.
ಹೇಗೆಂದರೆ, ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಮೂವತ್ತಮೂರು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು. 12 ಸೊಲೊ ೕನನು
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಏರಿದನು. ಅವನ
ಾಜ್ಯವು ಬಹಳ ಾಗಿ ಬಲಗೊಂಡಿತು.

ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜಕಂಟಕರನು್ನ ಶಿ ಸಿದು್ದ
13 ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗ ಾದ ಅದೋನೀಯನು ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾಯಿ ಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಯ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆಕೆಯು
ಅವನನು್ನ, “ನೀನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಬಂದಿರುವೆ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದಳು. ಅವನು, “ ೌದು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಬಂದೆನು”
ಎಂದನು. 14 ಆಮೇಲೆ ಅವನು, “ನಿನಗೊಂದು ಾತು
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು,
“ಹೇಳು” ಎಂದಳು. 15 ಆಗ ಅವನು, “ಈ ಾಜ್ಯವು ನನಗೆ
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ಬರಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಾನೇ ಅರಸ ಾಗುವೆನೆಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದರೆಂಬುದು ನೀನು ಬಲೆ್ಲಯಷೆ್ಟೕ. ಆದರೆ ಅದು
ತಪಿ್ಪ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ
ಅವನಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ಅದಿರಲಿ, ಒಂದು ಬಿನ್ನಹವಿದೆ. 16 ಅದನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಬೇಡ” ಎನ್ನಲು ಆಕೆಯು, “ಅದೇನು ಹೇಳು” ಎಂದಳು.
17 ಆಗ ಅವನು, “ದಯವಿಟು್ಟ ಶೂನೇಮ್ಯ ಾದ ಅಬೀಷಗ್
ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಹೇಳು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ
ತಳಿ್ಳ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 18 ಆಗ ಬತೆ್ಷಬೆಯು, “ಒಳೆ್ಳೕಯದು,
ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅರಿಕೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 19 ಆಕೆಯು ಅದೋನೀಯನಿ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಗೆ

ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಅರಸನು ಎದು್ದಹೋಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಾನು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು,
ಾಜ ಾತೆಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಆಸನವನು್ನ ತರಿಸಲು ಆಕೆಯು ಅವನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. 20 ಆಗ ಆಕೆಯು, “ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಬಿನ್ನಹ ಉಂಟು. ಅದನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಅರಸನು, “ನನ್ನ ಾಯಿಯೇ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು, ಾನು ಆಗದು
ಅನು್ನವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 21 ಆಗ ಆಕೆಯು, “ಶೂನೇಮ್ಯ ಾದ
ಅಬೀಷಗ್ ಎಂ ಾಕೆಯು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಅದೋನೀಯನಿಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡು” ಎಂದಳು. 22 ಆಗ ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ, “ಅದೋನೀಯನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಶೂನೇಮ್ಯ ಾದ ಅಬೀಷಗ್ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳುವುದೇಕೆ
ಅವನಿಗೆ ಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳು. ಅವನು ನನ್ನ
ಅಣ್ಣನಲ್ಲವೇ. ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಬನೂಅವನಪಕ್ಷದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

23 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,
ಅದೋನೀಯನ ಈ ಾತಿಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ಅವನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ
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ಾತ್ರನೆಂದು ಎಣಿಸದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ.
24 ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ,ಬಲಪಡಿಸಿ, ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆನನಗೆಮನೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದಯೆಹೋವ ಾಣೆ,ಅದೋನೀಯನುಈಹೊತೆ್ತೕ ಾಯಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ
ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೋಗಿ
ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ
26 ತರು ಾಯ ಅರಸನು ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ, “ನೀನು

ಅಣತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಮರಣಕೆ್ಕ
ಾತ್ರನು. ಆದರೆ ನೀನು ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ
ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದು್ದದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊತು್ತ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27ಸೊಲೊ ೕನನು
ಅವನನು್ನಯೆಹೋವನ ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು.
ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಏಲಿಯಮನೆಯನು್ನ ಕುರಿತು
ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.

ೕ ಾಬನಮರಣ
28ಈ ವತರ್ ಾನವು ೕ ಾಬನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ಅವನು

ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿಯಜ್ಞವೇದಿಯಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದನು. ಅವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸದಿದ್ದರು
ಅದೋನೀಯನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದನು. 29 ೕ ಾಬನು
ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಇ ಾ್ದನೆ
ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ
ಅವನು ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 30ಬೆ ಾಯನು
ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಅರಸನು
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ನಿನಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಅವನು “ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಾನು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಬೆ ಾಯನುಅರಸನಬಳಿಗೆಹೋಗಿ ೕ ಾಬನು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ಅವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡು. ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡು. ೕ ಾಬನು ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ ರಕ್ತಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ನನಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಹತಿ್ತರುವ ದೋಷವನು್ನ
ಈ ಪ್ರ ಾರ ಪರಿಹರಿಸು. 32 ಯೆಹೋವನು ಈ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವನು್ನ
ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆಯೇ ಬರ ಾಡಲಿ. ಅವನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ತನಗಿಂತಉತ್ತಮರೂಮತು್ತ ನೀತಿವಂತರೂ
ಆದಇಬ್ಬರುಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಎಂದರೆಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೂ,
ನೇರನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಬೆ್ನೕರನನೂ್ನ, ಯೆಹೂದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೂ
ಯೆತೆರನ ಮಗನೂ ಆದ ಅ ಾಸನನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದನ ಾ್ಲ.
33 ಈ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಕೊಂದ ಾಪವು ೕ ಾಬನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಸಂ ಾನದವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೂ
ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನ, ಕುಟುಂಬ,
ಸಂ ಾನದವರಿಗೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸ ಾ ಾನ ದೊರಕಲಿ”
ಎಂದನು. 34ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಹೋಗಿ
ೕ ಾಬನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ

ಅವನ ಮನೆಯ ನಿವೇಶನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. 35 ಅರಸನು
ೕ ಾಬನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ

ಬೆ ಾಯನನು್ನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ
ಬದ ಾಗಿಚಾದೋಕನನು್ನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದನು.

ಶಿಮಿ್ಮೕಯಮರಣ
36 ತರು ಾಯ ಅರಸನು ಶಿಮಿ್ಮೕಯನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವನಿಗೆ,

“ನೀನು ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಬೇಕು. ಇದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಲಿ್ಲಗೂ ಹೋಗ ಾರದು.

37 ನೀನು ಇದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದೆ ಾದರೆ
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ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ
ಮತು್ತ ಆ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 38 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಮಿ್ಮೕಯು, “ಒಳೆ್ಳೕಯದು
ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಅರಸನೂ ಆದ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ
ಬಹುದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
39 ಮೂರು ವಷರ್ಗ ಾದನಂತರ ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಇಬ್ಬರು ಾಸರು ಗತ್
ಊರಿನ ಅರಸನೂ ಾಕನ ಮಗನೂ ಆದ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದರು. ಾಸರು ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವುದು ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 40 ಆಗ ಅವನು ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿಸಿ ತನ್ನ ಾಸರನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಗತ್ ಊರಿನ ಅರಸ ಾದ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಗತ್ ಊರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. 41 ಶಿಮಿ್ಮೕಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಗತ್ ಊರಿಗೆ
ಬಂದ ಸಂಗತಿಯು ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ
ಅವನು ಅವನನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವನಿಗೆ, 42 “ನೀನು ಈ ಊರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಮರಣ
ಶಿ ಾಗುವುದು ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ಪ್ರ ಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನಲ್ಲ ೕ? ಆಗ,
‘ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಒಳೆ್ಳೕಯದು, ಾಗೆಯೇ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಿಯ ಾ್ಲ. 43 ಾ ಾದರೆ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನೀನು
ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನೂ್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯನೂ್ನ ನೀನು
ಾಕೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 44 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ

ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಾಪಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನ ಮನವೇ ಾ . ಯೆಹೋವನು ಅದರ ಫಲವನು್ನ ನಿನ್ನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡುವನು. 45 ಆದರೆ ಸೊಲೊ ೕನ ಾಜನಿಗೆ
ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ. ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ,
46 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ
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ಸಂಹರಿಸು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ
ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಹೀಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವು ಸುಭದ್ರ ಾಯಿತು.

3
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಾನವು

ದೊರಕಿದು್ದ
1 ಸೊಲೊ ೕನನು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ

ಅಳಿಯ ಾದನು. ಅವನು ಫರೋಹನ ಮಗಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸುವ ತನಕ ಆಕೆಯನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದನು. 2 ಆ ವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನ ಾಮಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಆಲಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಜನರುಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯಜ್ಞವನು್ನ
ಆಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ,
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಆ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಧೂಪ ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು.

4 ಒಮೆ್ಮ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಯಜ್ಞ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಹಸ್ರ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
5 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾತಿ್ರ ಕನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ನಿನಗೆ ಾವ ವರ ಬೇಕು
ಕೇಳಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸೊಲೊ ೕನನು, 6 “ನಿನಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೂ, ನೀತಿಯಿಂದಲೂ ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ
ನಡೆದುಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ
ನೀನು ಮ ಾ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದಿ್ದೕ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ
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ಕೃಪೆಯಿಟು್ಟ ಈಹೊತು್ತ ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿರುವೆ. 7 ನನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಬದ ಾಗಿ ನಿನಿ್ನಂದ
ಅರಸ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಇನೂ್ನ
ಚಿಕ್ಕವನು. ವ್ಯವ ಾರ ಾನವಿಲ್ಲದವನು. 8 ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು
ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗದಂಥ ಮ ಾ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 9 ಆದುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆಳುವುದಕೂ್ಕ, ಾ್ಯಯ
ಅ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸು. ಈ ಮ ಾ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಆಳಬಲ್ಲ ಸಮಥರ್ರು
ಾರಿ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

10 ಸೊಲೊ ೕನನ ಈ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕತರ್ ಾದ ದೇವರು
ಮೆಚಿ್ಚದನು. 11 ಆಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ
ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವ ಾ್ನಗಲೀ, ಐಶ್ವಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ವೈರಿಗಳ
ಾ್ರಣವ ಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ವಿವೇಕವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ
ವಿವೇಕವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನಂಥ ಾನಿಯು ಹಿಂದೆಯೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು
ಕೇಳಿದಂಥದ್ದನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ, ೌರವ ಘನತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ಸ ಾನ ಾದ
ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿರುವುದಿಲ್ಲ. 14 ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನಂತೆ ನನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು” ಎಂದನು.
15 ಸೊಲೊ ೕನನು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚ್ಚ ಾ್ತಗ ಅದು ಕನಸೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ,
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ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿ ಾಗಿ ಔತಣ ಾಡಿಸಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನನ ವಿವೇಕಪೂಣರ್ ತೀಪುರ್
16 ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ವೇಶೆ್ಯಯರು ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ

ಬಂದರು. 17 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳು ಅರಸನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆ ಾ ಕೇಳು,
ಾನು ಮತು್ತ ಈ ಹೆಂಗಸು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಇವಳು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗಲೇ ಾನು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತೆ್ತನು.
18 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇವಳೂ ಹೆತ್ತಳು. ಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಇದೆ್ದವು. ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಹೊರತು ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ
19 ಇವಳು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೂಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದು
ಸತಿ್ತತು. 20 ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೇ ಇವಳೆದು್ದ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ
ಾನು ಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಳು. ಸತು್ತ ಹೋದ ತನ್ನ ಮಗುವನು್ನ
ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರಿಸಿದಳು. 21 ಾನು ಹೊ ಾ್ತರೆ ಎದು್ದ ಮಗುವಿಗೆ
ಲೆಕುಡಿಸಬೇಕೆಂದಿರು ಾಗ ಅದು ಸತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಅದನು್ನ

ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ನೋಡಿ ಾಗ ಅದು ಾನು ಹೆತ್ತ ಕೂ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. 22 ಆಗ ಎರಡನೆಯವಳು, “ ಾಗಲ್ಲ, ಬದುಕಿರುವವನು
ನನ್ನ ಮಗನು ಸತಿ್ತರುವವನು ನಿನ್ನ ಮಗನು” ಎಂದು ನುಡಿದಳು.
ದಲನೆಯವಳು ತಿರುಗಿ, “ಅಲ್ಲ, ಸತಿ್ತರುವವನು ನಿನ್ನ ಮಗನು,

ಬದುಕಿರುವವನು ನನ್ನ ಮಗನು” ಎಂದಳು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಅರಸನ
ಮುಂದೆ ಾದಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 23ಆಗ ಅರಸನು, “ಜೀವದಿಂದಿರುವ
ಕೂಸು ನನ್ನದು. ಸತಿ್ತರುವುದು ನಿನ್ನದು ಎಂದು ಒಬ್ಬಳು ಹೇಳು ಾ್ತಳೆ.
ಇನೊ್ನಬ್ಬಳು ಅಲ್ಲ ಸತಿ್ತರುವುದು ನಿನ್ನದು, ಜೀವದಿಂದಿರುವುದು
ನನ್ನದು ಅನು್ನ ಾ್ತಳೆ. 24 ನನಗೊಂದು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತಂದು ಕೊಡಿರಿ”
ಎಂದು ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 25 ಅವರು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತರಲು
ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, “ಜೀವದಿಂದಿರುವ ಕೂಸನು್ನ ಕಡಿದು ಎರಡು
ಾಗ ಾಡಿ ಅಧರ್ವನು್ನ ಇವಳಿಗೂ ಅಧರ್ವನು್ನ ಅವಳಿಗೂ
ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿದನು. 26 ಆಗ ಜೀವದಿಂದಿದ್ದ
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ಕೂಸಿನ ನಿಜ ಾದ ಾಯಿ ಕೂಸಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕರಳು ಮರುಗಿ
ಅರಸನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆ ಾ ಬೇಡ, ಬದುಕಿರುವ ಕೂಸನು್ನ ಅವಳಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡು. ಅದನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಡ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಲಿ್ಲ
ಎರಡನೆಯವಳು, “ಅದು ನನಗೂ ಬೇಡ, ನಿನಗೂ ಬೇಡ ಕತ್ತರಿಸಲಿ”
ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. 27 ಕೂಡಲೇ ಅರಸನು, “ಬದುಕಿರುವ ಕೂಸನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿರಿ. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಅವಳೇ ಅದರ ಾಯಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 28 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಈ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ಯಯ
ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕಈತನಲಿ್ಲ ದೈವ ಾನವಿದೆಎಂದು ತಿಳಿದುಅವನಿಗೆ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟರು.

4
ಸೊಲೊ ೕನನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು

1 ಸೊಲೊ ೕನ ಾಜನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಮೇಲೆ
ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. 2ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರು ಾ ಾರೆಂದರೆ:
ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನು ಾಜಕನು. 3 ಶೀಷನ
ಮಕ್ಕ ಾದ ಎಲೀಹೋರೇಫ್ ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಹು ಎಂಬುವರು
ಲೇಖಕರು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅವನ
ಮಂತಿ್ರಯು. 4 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು
ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ. ಚಾದೋಕನೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ ಾಜಕರು.
5 ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನು ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು.
ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಜಾಬೂದನು ಾಜಕನೂ ಾಗು ಅರಸನ
ಮಿತ್ರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 6 ಅಹೀ ಾರನು ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿಯು.
ಅಬ್ದನ ಮಗ ಾದ ಅದೋನೀ ಾಮನು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವವರ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು.

7 ಸೊಲೊ ೕನನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿ
ಹನೆ್ನರಡು ಾಯರ್ನಿ ಾರ್ಹಕರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಅರಸನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಬೇ ಾದ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
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ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 8 ಅವರು ಾ ಾರೆಂದರೆ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೂರನ ಮಗ,
9 ಾ ಾಚ್, ಾಲಿ್ಬೕಮ್, ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್ , ಏಲೋನ್ ಬೇತ್
ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಒಡೆಯ ಾದ ದೆಕೆರನ ಮಗನು.

10ಅರುಬೊ್ಬೕತಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಹೆಸೆದನ ಮಗ, ಅವನು ಸೋಕೋ
ಮತು್ತ ಹೇಫೆರ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
11 ದೋರ್ ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಬೀ ಾ ಾಬನ ಮಗ,
ಸೊಲೊ ೕನನಮಗ ಾದಟಾಫತಳುಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದಳು.
12 ಾಣಕ್ ಮತು್ತ ಮೆಗಿದೊ್ದೕ, ಚಾರೆ ಾನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಕೆಳಗಣ ಾಗಗಳೂ, ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನಿಂದ ಆಬೇಲ್
ಮೆಹೋಲದವರೆಗೂ ಇರುವಂಥ ಕೆ್ಮ ಾನಿನ ಆಚೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶ
ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ ಾಣಾ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
13 ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆಬೇರನ ಮಗ, ಅವನು ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ
ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ ಾಯೀರನ ಾ್ರಮಗಳಿಗೂ, ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ
ೌಳಿಗೋಡೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಅಗುಳಿಗಳಿಂದಲೂ
ಭದ್ರ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅರವತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಅಗೋರ್ಬ್ ಪ್ರದೇಶಕೂ್ಕ
ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. 14 ಮಹನಯಿಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇದೊ್ದೕವಿನ
ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾ ಾಬನು. 15 ನಫಾ್ತಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಹೀ ಾಚನು, ಅವನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ
ಾಸೆಮತಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 16 ಅಶೇರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಆಲೋತಿಗೂ ಒಡೆಯ ಾದ ಹೂಷೈಯ ಮಗ ಾದ
ಾಣನು, 17 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಫಾರೂಹನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, 18 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಏಲನ ಮಗ ಾದ
ಶಿಮಿ್ಮೕ, 19 ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನ್, ಾ ಾನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಓಗ್ ಇವರ ಾಜ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಾ್ಲ
ಒಬ್ಬನೇ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು ಅವನುಊರಿಯನಮಗ ಾದ ಗೆಬೆರ್
ಎಂಬುವವನು.
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ಸೊಲೊ ೕನನ ವೈಭವವೂ ಾನವೂ
20 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ

ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾದರು. ಅವರು
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ತೃಪ್ತ ಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದರು.
21 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿ ದಲುಗೊಂಡು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮತು್ತ ಐಗುಪರ ದೇಶಗಳವರೆಗೂ ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜ್ಯಗಳವರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಅವನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದರು.

22 ಸೊಲೊ ೕನನ ಅರಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇ ಾಗುವ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳು, ಮೂವತು್ತ ಕೋರ್ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ,
ಅರುವತು್ತ ಕೋರ್ ಜವೆಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ, 23 ಹತು್ತ ಕೊಬಿ್ಬದ
ಎತು್ತಗಳು, ಇಪ್ಪತು್ತ ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಎತು್ತಗಳು, ನೂರು
ಕುರಿಗಳುಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಕಡವೆ,ಜಿಂಕೆ, ಾರಂಗ, ಕೊಬಿ್ಬದ ಕೋಳಿಗಳು
ಇವುಗಳೇ. 24 ಅವನು ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಈಚೆಯಲಿ್ಲ
ತಿಪ್ಸಹು ದಲುಗೊಂಡು ಾಜದವರೆಗಿರುವ ಈಚೆಯ ಎ ಾ್ಲ
ಅರಸರಿಗೂ ದೊರೆ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಸುತ್ತಣ ಾಜರೊಡನೆ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿದ್ದನು. 25 ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾನ್ ಪಟ್ಟಣ ದಲುಗೊಂಡು ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿರುವ
ಸಮಸ್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಾ್ರ ಾಲತೆ, ಅಂಜೂರದ ಗಿಡ ಇವುಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ
ಸುರ ತ ಾಗಿದ್ದರು. 26 ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಯಗಳಲಿ್ಲ
ನಲ್ವತು್ತ ಾವಿರ ರ ಾಶ್ವಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿತು್ತ. ಅವನಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು
ಾವಿರ ಕುದುರೆಸ ಾರರಿದ್ದರು. 27 ಮೇಲೆ ಾಣಿಸಿರುವ
ಾಯರ್ನಿ ಾರ್ಹಕರು ತಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೂ, ಅವನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇ ಾಗುವ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 28 ಇದಲ್ಲದೆ
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ಅವರು ರ ಾಶ್ವಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಸ ಾರಿಕುದುರೆಗಳಿ ಾಗಿಯೂ
ನೇಮಕ ಾದಷು್ಟ ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ,ಹುಲ್ಲನೂ್ನ ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕೕ
ತಂದೊಪಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದರು.

29 ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾನ,
ವಿವೇಕಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅಪರಿಮಿತ ಾದ
ಮನೋವಿ ಾಲತೆಯನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. 30 ಅವನ ಾನವು
ಮೂಡಣದೇಶದವರೆಲ್ಲರ ಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಐಗುಪರ ಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಮಿಗಿ ಾದು ಾಗಿತು್ತ. 31 ಅವನು ಜೆರಹನ ಮಗ ಾದ ಏ ಾನ್,
ಾಹೋಲನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಹೇ ಾನ್, ಕಲೊ್ಕೕಲ್, ದದರ್ ದ ಾದ

ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಾನಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಸುತ್ತಣ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಅವನ ಹೆಸರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು. 32 ಅವನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳು
ಮೂರು ಾವಿರ ಮತು್ತ ಗೀತೆಗಳು ಾವಿರದ ಐದು. 33 ಅವನು
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷ ದಲುಗೊಂಡು ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುವ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದವರೆಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ವನಸ್ಪತಿಗಳನೂ್ನ,
ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಪ , ಜಲಚರಗಳು, ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸ
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನು. 34 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾನದ ವಿಶೇಷತೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಅನೇಕ ಾಜರೂ
ಮತು್ತ ವಿ ಾ್ವಂಸರು ಅವನ ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

5
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ

1 ಾವೀದನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನ ಮಿತ್ರ ಾಗಿದ್ದ ತೂರಿನ
ಅರಸ ಾದ ಹೀ ಾಮನು ಸೊಲೊ ೕನನು ಅವನ ತಂದೆಯ
ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಕೇಳಿ ಾಗ, ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಅನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು
ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೀ ಾಮನಿಗೆ, 3 “ಯೆಹೋವನ
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ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳು
ವಶ ಾಗುವವರೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಬೇ ಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸ ಾರದೆ ಹೋದನೆಂದು
ನೀನು ಬಲೆ್ಲೕ. 4 ನನ ಾದರೋ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸುವವನು ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ, ಆತನ ದಯೆಯಿಂದ ಆಪತು್ತ
ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿದೆ. 5 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ ಾನು ನಿನಗೆ ಬದ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಅಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ, 6 ಆದುದರಿಂದ
ನೀನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ
ಕೊಯ್ಯಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು, ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಆಳುಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ
ನೀನು ಹೇಳುವಷು್ಟ ಸಂಬಳವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಚೀದೋನ್ಯರಂತೆ
ಮರಕೊಯು್ಯವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಣರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಹೀ ಾಮನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, “ಈ ಮ ಾ ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವೀದನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಮಗನನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಈಗ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ” ಎಂದು
ನುಡಿದನು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ನೀನು
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನೂ್ನ, ತು ಾಯಿ
ಮರಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ಅಪೇ ಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
9 ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಪ್ಪವ ಾ್ನಗಿ
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ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಸಮುದ್ರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ನೀನು ನೇಮಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ,
ಅಲಿ್ಲ ಬಿಚಿ್ಚಸಿಕೊಡುವೆನು. ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 10 ಹೀಗೆ ಹೀ ಾಮನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ತು ಾಯಿಮರಗಳನೂ್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 11 ಸೊಲೊ ೕನ ಾದರೋ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಅವನ
ಮನೆಯವರ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಕೋರ್ ಗೋದಿಯನೂ್ನ,
ಇಪ್ಪತು್ತ ಕೋರ್ ನಿಮರ್ಲ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
12ಯೆಹೋವನು ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೂ ಹೀ ಾಮನಿಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಬಂಧವಿತು್ತ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

13 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಕರೆತಂದನು.
14 ಅವರಲಿ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರಂತೆ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು
ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅದೋನೀ ಾಮನು ಇವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಹೊರೆ ಹೊರುವವರೂ,
ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಕಲು್ಲಗಣಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವವರೂ
ಇದ್ದರು. 16 ಈ ಕೆಲಸದವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿ ಅವನು ಮೂರು
ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರು ಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 17 ಕೆತಿ್ತದ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಕಬೇ ಾದ ದೇ ಾಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಆಳುಗಳು
ಸೊಲೊ ೕನನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕೆತು್ತತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಸೊಲೊ ೕನನ ಮತು್ತ ಹೀ ಾಮನ ಶಿಲಿ್ಪಗಳೂ
ಾಗು ಗೆ ಾಲ್ಯರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತತಿ್ತದ್ದರು. ದೇ ಾಲಯ
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ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾಗುವ ಕಲು್ಲಮತು್ತಮರಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೂ
ಇವರೇ.

6
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಾನೂರ
ಎಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದ, ಎರಡನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ, ವೈ ಾಖ ಾಸದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಯೆಹೋವನಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 2ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಆಲಯದಉದ್ದ ಅರುವತು್ತ ಳ*,
ಅಗಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ,† ಎತ್ತರ ಮೂವತು್ತ ಳ‡. 3 ದೇ ಾಲಯದ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮಂಟಪವಿತು್ತ. ಅದರ
ಉದ್ದ ದೇ ಾಲಯದ ಅಗಲಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ,§ ಅಗಲ
ಹತು್ತ ಳ*. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆಲಯಕೆ್ಕ ತೆರೆಯ ಾರದ
ಜಾಲರಿಗಳುಳ್ಳ ಕಿಟಿಕಿಗಳನಿ್ನರಿಸಿದನು. 5 ದೇ ಾಲಯದ ಗೋಡೆಯ
ಸುತ್ತಲೂಅಂದರೆಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಮತು್ತಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಇವುಗಳ
ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇನೊ್ನಂದು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಇವುಗಳ
ನಡುವೆ ಅಂತಸು್ತಗಳುಳ್ಳ ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. 6 ಕೆಳಗಿನ
ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲವು ಐದು ಳ. ದಲನೆಯ ಅಂತಸು್ತಗಳ
ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲವು ಆರು ಳ. ಎರಡನೆಯ ಅಂತಸು್ತಗಳ
ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲವು ಏಳು ಳ. ಅಂತಸಿ್ತನ ತೊಲೆಗಳನಿ್ನಡು ಾಗ
ದೇ ಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ತೂ ಾಗ ಾರದು ಎಂದು ಗೋಡೆಯ
ಹೊರಮೈಯನು್ನ ಸೋ ಾ ಾ ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿಸಿದನು.

* 6:2 6:2 ಳ 27ಮೀಟರ್. † 6:2 6:2 ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ, 9ಮೀಟರ್. ‡ 6:2
6:2ಎತ್ತರಮೂವತು್ತ ಳ 13.5ಮೀಟರ್. § 6:3 6:3 ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ, 9ಮೀಟರ್.
* 6:3 6:3 ಹತು್ತ ಳ 4.5ಮೀಟರ್
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7 ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರು ಾಗ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕಲು್ಲಗಣಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಕಟು್ಟವ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತಗೆ,ಉಳಿಮುಂ ಾದ ಕಬಿ್ಬಣದ ಾ ಾನುಗಳ ಶಬ್ದವು
ಕೇಳಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 8ಕೆಳಗಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾಗಿಲು ಆಲಯದ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಅಲಿ್ಲಂದಮಧ್ಯದ ಅಂತಸಿ್ತಗೂಮತು್ತ ಮೂರನೆಯ
ಅಂತಸಿ್ತಗೂ ಹೋಗಲು ಸುರುಳಿ ಾ ಾರದ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.
9 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಅವನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ದೇವ ಾರಿನ ತೊಲೆ
ಮತು್ತ ಹಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಾಳಿಗೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದನು.
10ಅವನು ದೇ ಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಐದೈದು
ಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಇವು ದೇವ ಾರಿನ

ತೊಲೆಗಳಿಂದ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
11 ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ

ತಿಳಿಸಿದನು. 12 “ನೀನು ಈಗ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸುತಿ್ತರುವಿಯಷೆ್ಟ. ನೀನು ನನ್ನ ನಿಯಮ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,
ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವು ಾದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 13 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಕೈಬಿಡದೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಮುಗಿಸಿದನು.

ದೇ ಾಲಯದ ಒಳಗಿನ ಅಲಂ ಾರ
15ಅನಂತರಅವನುಅದರಗೋಡೆಗಳಒಳಮೈಯನು್ನ ನೆಲದಿಂದ
ಾಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ದೇವ ಾರಿನ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು.

ನೆಲಕೆ್ಕ ತು ಾಯಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಾಕಿದನು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಹಿಂದಿನ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ನೆಲದಿಂದ ತೊಲೆಗಳವರೆಗೆ ದೇವ ಾರಿನ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ
ಒಂದು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಾಗವನು್ನ
ಗಭರ್ಗೃಹ ಅಥ ಾ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು.
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17ದೇ ಾಲಯದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮುಂದಿನ ಾಗವು
ನಲ್ವತು್ತ ಳಉದ್ದವಿತು್ತ. 18ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆಕಲು್ಲ ಾಣಿಸದಂತೆ
ಗೋಡೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಳಿ್ಳಗಳುಮತು್ತ ಹೂವುಗಳು ಕೆತಿ್ತರುವ ದೇವ ಾರಿನ
ಹಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 19 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಇಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಗಭರ್ಗೃಹವೆಂದು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು. 20 ಆ ಗಭರ್ಗೃಹವು
ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಉದ್ದವೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಅಗಲವೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ
ಎತ್ತರವೂ ಆಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದಲೂ,
ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ ದೇವ ಾರು ಮರದಿಂದಲೂ ಹೊದಿಸಿದನು.
21 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ಒಳಮೈಯನು್ನ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಂದು ಗೋಡೆಗೆ
ಬಂ ಾರದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 22 ದೇ ಾಲಯದ
ಎ ಾ್ಲ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ವೇದಿಯನೂ್ನ
ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು.

23 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದಿಂದ ಹತು್ತ ಳ ಎತ್ತರ ಾದ
ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಗಭರ್ಗೃಹದಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದನು. 24 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಐದೈದು
ಳ ಉದ್ದವಿದ್ದವು. ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಅಂತರವು ಒಂದು

ತುದಿಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ತುದಿಗೆ ಹತು್ತ ಳಗ ಾಗಿದ್ದವು.
25 ಇನೊ್ನಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಅಂತರವು ಹತು್ತ ಳ ಾಗಿತು್ತ.
ಎರಡೂ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಅಳತೆಯೂ ಆ ಾರವೂ ಒಂದೇ ಾಗಿದ್ದವು.
26 ಅವೆರಡು ಹತ್ತತು್ತ ಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದವು. 27 ಅವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಗಭರ್ಗೃಹದಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು. ಅವುಗಳ
ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಚಾಚಿದಂತಿದು್ದದರಿಂದ ದಲನೆಯ ಕೆರೂಬಿಯ ಒಂದು
ರೆಕೆ್ಕಯು ಈಚೆಯ ಗೋಡೆಗೂ, ಎರಡನೆಯ ಕೆರೂಬಿಯ ಒಂದು
ರೆಕೆ್ಕಯು ಆಚೆಯ ಗೋಡೆಗೂ ತಗುಲಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಬೇರೆ ಎರಡು
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ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮನೆಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದನೊ್ನಂದು ತಗುಲಿದಂತೆ ಇತು್ತ.
28 ಈ ಕೆರೂಬಿಗಳು ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
29 ಅವನು ದೇ ಾಲಯದ ಎ ಾ್ಲ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊರಗೂ ಮತು್ತ
ಒಳಗೂ ಕೆರೂಬಿ,ಖಜೂರ್ರವೃಕ್ಷ ಮತು್ತ ಹೂವು ಇವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ
ಕೆತಿ್ತಸಿದನು. 30ದೇ ಾಲಯದ ಒಳಗಣ ಮತು್ತ ಹೊರಗಣ ನೆಲವನು್ನ
ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 31 ಗಭರ್ಗೃಹದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಡಿಸಿದನು. ಚೌಕಟು್ಟ
ಪಂಚಕೋನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತು್ತ. 32 ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ ಆ ಎರಡು
ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೆರೂಬಿ,ಖಜೂರ್ರವೃಕ್ಷಮತು್ತ ಹೂವು ಇವುಗಳ
ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ,
ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆ ತಗಡನು್ನ ಇಡಿಸಿದನು.

33ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದಿಂದ
ಚತುಷೊ್ಕೕಣದ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಾಡಿಸಿ 34 ಅದಕೆ್ಕ ತು ಾಯಿಮರದ
ಎರಡು ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಡಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗಿಲು ಎರಡು
ಾಗವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿಮಡಿಚಬಹು ಾಗಿತು್ತ. 35ಈ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿ,
ಖಜೂರ್ರವೃಕ್ಷ ಮತು್ತ ಅರಳಿದ ಹೂವು ಇವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿ,
ಅವುಗಳಿಗೆಬಂ ಾರದತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಕೆತ್ತನೆಯಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆತಗಡನು್ನ
ಇಡಿಸಿದನು. 36 ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾಲು
ಕಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ, ಒಂದು ಾಲು ದೇವ ಾರಿನ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ
ಇರಿಸಿದನು. 37 ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದ
ವೈ ಾಖ ಾಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ
ಾಕಿದರು. 38 ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದ ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗ ಾದ
ಾತಿರ್ಕ ಾಸದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯವೂಮತು್ತ ಅದರಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳೂ
ನೇಮದ ಪ್ರ ಾರ ಸಿದ್ಧ ಾದವು. ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಏಳು
ವಷರ್ ಹಿಡಿಯಿತು.

7
ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ
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1 ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಹದಿಮೂರು
ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 2ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಲೆಬನೋನಿನ
ತೋಪು ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಂದಿರವು ನೂರು ಳ ಉದ್ದ,
ಐವತು್ತ ಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ ಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದರ ಾಳಿಗೆಗೆ ದೇವ ಾರಿನ ಮೂರು ಾಲು ಕಂಬಗಳೂ,
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವ ಾರಿನ ತೊಲೆಗಳೂ ಅದಕೆ್ಕ
ಆ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. 3 ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲಿರುವ ತೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ
ದೇವ ಾರಿನ ಹಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಾಳಿಗೆಯಿತು್ತ. ಸ್ತಂಭಗಳು
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಹದಿನೈದರಂತೆ ಒಟು್ಟ ನಲ್ವತೆದು ಇದ್ದವು.
4ಬೆಳಕು ಎದುರೆದು ಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು
ಮೂರು ಾಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು 5ಎ ಾ್ಲ ಾ್ವರಗಳೂ, ಬೆಳಕಿನ
ಕಿಟಕಿಗಳೂ ಚತುಷೊ್ಕೕಣದ ಆ ಾರವುಳ್ಳವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಮೂರು
ಮೂರು ಾಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು ಎದುರುಬದು ಾಗಿದ್ದವು.
6 ಇದಲ್ಲದೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಒಂದು ಕಂಬ ಮಂಟಪವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅದರ ಉದ್ದ ಐವತು್ತ ಳ, ಅಗಲ ಮೂವತು್ತ ಳ.
ಅದರ ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪಡ ಾಲೆಯಿತು್ತ. ಆ ಪಡ ಾಲೆಗೆ
ಕಂಬಗಳೂಮೆಟ್ಟಲುಗಳೂ ಇದ್ದವು.

7 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸಿಂ ಾಸನ ಮಂದಿರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯತೀ ಾರ್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ
ಾ್ಯಯಮಂದಿರವೆಂತಲೂ ಹೆಸ ಾಯಿತು. ಇದರ ಎ ಾ್ಲ ಗೋಡೆಗಳೂ
ನೆಲದಿಂದ ಾಳಿಗೆಯ ವರೆಗೆ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಹಲಿಗೆಗಳಿಂದ
ಹೊದಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 8 ಾ್ಯಯಮಂದಿರದ ಹಿಂದಿನ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಫರೋಹನ
ಮಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಇನೊ್ನಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅದನು್ನ
ಾ್ಯಯಮಂದಿರದ ಾಗೆಯೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 9 ಈ
ಎ ಾ್ಲ ಮಂದಿರಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸುತು್ತ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ, ದೊಡ್ಡ
ಾ್ರ ಾರದ ಸುತು್ತ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ, ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲಣಿಂದ ಕಡೇ
ವರಸೆಯವರೆಗೆ ಅಳತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಮಗು್ಗಲಿಗೂ
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ಗರಗಸದಿಂದ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
10 ಅಸಿ್ತ ಾರಕೆ್ಕ ಾಕಿದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳು ಎಂಟು ಳ
ಾಗೂ ಹತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದವು. 11 ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲಣ
ಾಗಕೆ್ಕ ಅಳತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆತಿ್ತದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ,
ದೇವ ಾರಿನ ಮರವನೂ್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. 12 ಒಳಗಿನ
ಾ್ರ ಾರವೆನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರಕೂ್ಕ
ಅರಮನೆಯ ಾ್ರ ಾರಕೂ್ಕ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ಎ ಾ್ಲ ಮಂದಿರಗಳ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ ಮೂರು ಾಲು ಕಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳೂ,
ಒಂದು ಾಲು ದೇವ ಾರಿನಮರದ ಕಂಬಗಳೂಇದ್ದವು.

ಾಮ್ರದ ಕಂಬಗಳೂದೇ ಾಲಯದಉಪಕರಣಗಳು
13ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತೂರ್ಪಟ್ಟಣದಿಂದಹೀ ಾಮ್

ಎಂಬುವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 14 ಅವನು ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಒಬ್ಬ
ವಿಧವೆಯಲಿ್ಲ ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಒಬ್ಬ ಕಂಚು ಾರನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವನು.
ಜಾಣನೂ, ಾಮ್ರದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣನೂ, ಅನುಭವ ಾಲಿಯೂ
ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅರಸನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಮುಗಿಸಿದನು.
15 ಅವನು ಎರಡು ಾಮ್ರದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವು

ಹದಿನೆಂಟು ಳ ಎತ್ತರವಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಹನೆ್ನರಡು
ಳ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾಮ್ರವನು್ನ ಎರಕ ಹೊಯು್ದ

ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ಐದೈದು ಳ ಎತ್ತರ ಾದ
ಎರಡು ಕುಂಭಗಳನೂ್ನ, 17 ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಏಳೇಳರಂತೆ ಕುಂಭಗಳ
ಮೇಲೆ ಾಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಮ್ರದ ಸರಿಗೆಯ ಜಾಲರಿಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾಮ್ರದ ಾಳಿಂಬೆಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಾಡಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಣ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಂಭದ

ಜಾಲರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಡೆರಡು ಾ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು. 19 ಕಂಬಗಳ
ಮೇಲಿರುವ ಕುಂಭಗಳ ಒಡಲು ಾಲು ್ಕ ಳಗಳವರೆಗೆ ಕಮಲದ
ಆ ಾರ ಉಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ. 20 ಆ ಕುಂಭಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಾಗದಲಿ್ಲ
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ಒಡಲಿನಸುತ್ತಲೂಜಾಲರಿಯಹೊರಗೆ ಾಳಿಂಬೆಹಣಿ್ಣನ ಆ ಾರವುಳ್ಳ
ಗುಂಡುಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಂಭದ ಸುತ್ತಲೂ ಇನೂ್ನರು
ಗುಂಡುಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು. 21 ತರು ಾಯ ಅವನು ಆ
ಎರಡು ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದಮಂಟಪದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
ಬಲಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ ಾಕೀನ್ ಎಂದೂ, ಎಡಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ
ಬೋವಜ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 22 ಅವನು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ
ಕಮ ಾ ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸವನು್ನ ತೀರಿಸಿದನು.

23 ಅನಂತರ ಹೀ ಾಮನು ಸಮುದ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಒಂದು ಎರಕದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅದರ ಾಯಿ 
ಚಂ ಾ್ರ ಾರ ಾಗಿಯೂ, ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚಿಗೆ ಹತು್ತ
ಳ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. ಅದರ ಎತ್ತರ ಐದು ಳ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಳತೆ

ಮೂವತು್ತ ಳ. 24 ಅದನು್ನ ಎರಕ ಹೊಯು್ಯ ಾಗ ಅದರ
ಅಂಚಿನ ಕೆಳಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹತ್ತತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಾದ ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ
ಎರಡು ಾ ಾಗಿ ಎರಕ ಹೊಯಿ್ದದ್ದನು. 25 ಹನೆ್ನರಡು ಎರಕದ
ಹೋರಿಗಳು ಅದನು್ನ ಹೊತಿ್ತದ್ದವು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರು ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಮೂರು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಮೂರು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಮತು್ತ
ಮೂರು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಮುಖ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸಮುದ್ರವು
ಅವುಗಳ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಇತು್ತ. ಅವುಗಳ ಹಿಂ ಾಗವು ಒಳಗಡೆ
ಇತು್ತ. 26 ಾತೆ್ರಯು ಾಲು ್ಕ ಬೆರಳು ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಅಂಚು
ಕಮಲದ ಆ ಾರದ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಹೋಲುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು *ಎರಡು ಾವಿರ
ಾನೆಗಳಷು್ಟ ನೀರು ಹಿಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ.
27 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹತು್ತ ಾಮ್ರದ ಪೀಠಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.

ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಲು ್ಕ ಳ ಉದ್ದ, ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ,
ಮೂರು ಳ ಎತ್ತರ ಇತು್ತ. 28 ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದ
ವಿ ಾನ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲುವು ಪಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳಿದ್ದವು. 29 ಆ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹ, ಹೋರಿ

* 7:26 7:26 ಸು ಾರು 44,000 ಲೀಟರುಗಳು.
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ಮತು್ತ ಕೆರೂಬಿ ಇವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ
ಇದೇ ಅಲಂ ಾರವಿತು್ತ. ಸಿಂಹ, ಹೋರಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೆಳಗೂ
ತೋರಣ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. 30 ಪ್ರತಿ ಂದು ಪೀಠಕೆ್ಕ ಾಲು ್ಕ ಾಮ್ರದ
ಾಲಿಗಳೂ ಅಚು್ಚಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಯ
ಮೇಲಣ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಾಮ್ರದ ಹಿಡಿಗಳಿದ್ದವು.
ಅವು ಪೀಠದ ಮೇಲಣ ಗಂ ಾಳವನು್ನ† ಹಿಡಿಯುತಿ್ತದ್ದವು.
ಅವುಗಳ ಹೊರಮೈಗೆ ತೋರಣ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. 31 ಗಂ ಾಳವನು್ನ
ಇಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಪೀಠದ ಮೇಲಣ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಅಥ ಾ
ಒಂದುವರೆ ಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಾಯಿತು್ತ. ಚ ಾ್ರ ಾರ ಾಗಿರುವ
ಈ ಾಯಿಯು ಒಂದುವರೆ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. ಇದರ
ಮೇಲೆಯೂ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಇದಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾದ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳು
ಚ ಾ್ರ ಾರ ಾಗಿರದೆ ಚೌ ಾ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು. 32 ಮೇಲೆ ಕಂಡ
ಾಲು ್ಕ ಾಲಿಗಳು ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳ ಕೆಳಗಿದ್ದವು. ತಿರುಗೋಲು
ಮತು್ತ ಪೀಠವು ಅಖಂಡ ಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಲಿಯು
ಒಂದುವರೆ ಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ. 33 ಅವು ಾ ಾರಣ ಾದ
ಬಂಡಿಗಳ ಾಲಿಗಳಂತೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕಟು್ಟ, ಅರ,
ಕುಂಭ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಿರುಗೋಲು ಾಮ್ರದವುಗಳು.
34 ಪ್ರತಿ ಂದು ಪೀಠದ ತುದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾಲು ್ಕ ಹಿಡಿಗಳು
ಪೀಠದೊಡನೆ ಅಖಂಡ ಾಗಿದ್ದವು. 35ಪೀಠದ ಮೇಲಣ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ
ಚ ಾ್ರ ಾರ ಾದ ಾಯಿಯು ಅಧರ್ ಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. ಪೀಠದ
ಮೇಲಿನ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಡಿಗಳೂ ಅಡ್ಡ ಪಟಿ್ಟಗಳೂ ಅದರೊಡನೆ
ಅಖಂಡ ಾಗಿದ್ದವು. 36 ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ ಹಿಡಿಗಳ ಹೊರಮೈಗೂ
ಸ್ಥಳವಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಕೆರೂಬಿ, ಸಿಂಹ,ಖಜೂರ್ರವೃಕ್ಷ ಇವುಗಳಚಿತ್ರಗಳನೂ್ನ
ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ತೋರಣ ಚಿತ್ರಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಿದನು.
37 ಲೋಹಗಳನು್ನ ಒಂದೇ ಾರಿ ಕರಗಿಸಿ ಆ ಹತು್ತ ಪೀಠಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಅವುಗಳ ಆ ಾರವು ಅಳತೆಯೂ ಒಂದೇ ಾಗಿತು್ತ.

38 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಲ್ವತು್ತ ಬತ್ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವ ಾಲು ್ಕ ಳ
† 7:30 7:30 ಗಂ ಾಳವನು್ನ ನೀರು ತುಂಬುವ ಬೋಗುಣಿಗಳು
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ಅಗಲ ಾದ ಹತು್ತ ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಂದು ಪೀಠದ
ಮೇಲೆಒಂದೊಂದನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 39ಐದುಪೀಠಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಐದು ಪೀಠಗಳನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಇಟ್ಟನು. ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಾ್ರ ಾರದ ಆಗೆ್ನೕಯ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರಿಸಿದನು.
40 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೀ ಾಮನು ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ, ಸಲಿಕೆಗಳನೂ್ನ,
ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಸೊಲೊ ೕನನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಹೀ ಾಮನು ಾಡಿಸಿದ ಒಟು್ಟ
ಾ ಾನುಗಳ ಪಟಿ್ಟ.
41 ಎರಡು ಕಂಬಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಕುಂಭಗಳು,

ಕುಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಎರಡು ಜಾಲರಿಗಳು
42 ಜಾಲರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡೆರಡು ಾ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಾಮ್ರದ ಾನೂರು ಾಳಿಂಬಹಣು್ಣಗಳು, 43 ಹತು್ತ ಪೀಠಗಳು,
ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಹತು್ತ ಗಂ ಾಳಗಳು, 44 ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಾತೆ್ರಯೂ, ಅದನು್ನ ಹೊರುವ ಹನೆ್ನರಡು ಎರಕದ ಹೋರಿಗಳು,

45 ಹಂಡೆ, ಸಲಿಕೆ ಬೋಗುಣಿಗಳು ಇವೇ. ಹೀ ಾಮನು ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ರುಜು ಾತು ಪಡಿಸಿ ಾಮ್ರದಿಂದ
ಾಡಿಸಿದನು. 46 ಅರಸನು ದರ್ನಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೂ

ಮತು್ತ ಚಾರೆ ಾನಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಜೇಡಿ ಮಣು್ಣ ಇರುವ ನೆಲದಲಿ್ಲ
ಎರಕ ಹೊಯಿ್ಯಸಿದನು. 47 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನು ಾಡಿಸಿದ
ಾ ಾನುಗಳು ಅನೇಕ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಾಮ್ರದ ತೂಕವು
ಎಷೆ್ಟಂಬುದನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡ ಾಗಲಿ್ಲಲ್ಲ. 48 ಸೊಲೊ ೕನನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಡಿಸಿದ ಒಳಗಿನ
ಾ ಾನುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ - ಬಂ ಾರದ ಧೂಪವೇದಿಯು
ನೈವೇದ್ಯ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂ ಾರದ ಮೇಜು,
49 ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳದ ಎದುರಿಗೆ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂಇಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಐದೈದರಂತೆಇಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
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ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದ ಪು ಾ್ಪಲಂ ಾರವುಳ್ಳ ಹತು್ತ
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು, ಬಂ ಾರದ ಹಣತೆ, ಇಕ್ಕಳಗಳು, ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ
ಬಟ್ಟಲುಗಳು, 50 ಕತ್ತರಿಗಳು, ಬೋಗುಣಿಗಳು, ಧೂ ಾರತಿಗಳು
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಗಳು, ದೇ ಾಲಯದ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಗಭರ್ಗೃಹದ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೂ 51 ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳದ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೂ
ಇರುವ ಬಂ ಾರದ ತಿರುಗುಣಿಗಳು ಇವುಗಳೇ. ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಬೇ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಹೊತು್ತ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಸಿದನು.

8
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತಂದದು್ದ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪಿಸಿದು್ದ

1ಅನಂತರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾವೀದ ನಗರ ಾದ
ಚೀ ೕನಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೂ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ಇವರೇ
ದ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ

ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗ ಾದ ಆಶಿ್ವೕಜ ಾಸದಲಿ್ಲ ಜಾತೆ್ರಗೋಸ ್ಕರ ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದರು. 3 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂ ಾಗ ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡರು. 4ಉಳಿದ ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರೂ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ, ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತ
ಇವುಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡರು. 5 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಮಂಜೂಷದ
ಮುಂದೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು.
6 ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ



1ಅರಸುಗಳು 8:7 xxxiv 1ಅರಸುಗಳು 8:16

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಗಭರ್ಗೃಹದಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. 7 ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮಂಜೂಷವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ
ಮೇಲೆ ಚಾಚಿದವುಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಮಂಜೂಷವೂ ಅದರ
ಕೋಲುಗಳೂ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅವುಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲದ್ದವು. 8 ಆ
ಕೋಲುಗಳು ಬಹಳ ಉದ್ದ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವುಗಳ ತುದಿಗಳು
ಗಭರ್ಗೃಹದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತವರಿಗೆ
ಾಣಿಸಿದರೂ ಹೊರಗೆ ನಿಂತವರಿಗೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಇವೆ. 9 ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಿಗೆಗಳ ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ೕಶೆಯು
ಅವುಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 10 ಾಜಕರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಮೇಘವು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 11ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸಿ್ಸನಿಂದ ಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡ
ಮೇಘವು ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಾಜಕರು ಅಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ಸೇವೆ ಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.

12ತರು ಾಯ ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ಾಗರ್ತ್ತಲಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದೕ. 13 ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು
ಮಂದಿರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದು ನಿನಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಾಸಸ್ಥಳ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಷಣ
14 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಅರಸನು ಎದು್ದ ನಿಂತು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್

ಸಮೂಹದವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ,
15 “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ನನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಆತನ ಾಯಿ ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ಆತನ
ಹಸ್ತವು ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. 16 ಆತನು, ‘ ಾನು ನನ್ನ ಜನ ಾದ
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ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾವೀದನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಾಮದ ನಿ ಾಸಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಆಲಯ
ಾ್ಥನವ ಾ್ನಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲಗಳ ಾವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. 17 ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದ್ದನು. 18 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳೕದೆ ಸರಿ. ಆದರೂ
ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು. 19 ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟವ ಮಗನು ನನ್ನ
ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಯೆಹೋವನು ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನು.
ಆತನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಅರಸ ಾಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆನು. 21 ಇದಲ್ಲದೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆಯೆಹೋವನಿಂದದೊರಕಿದ
ನಿಬಂಧ ಾ ಾಸನಗಳಿರುವ ಮಂಜೂಷಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ಇರಿಸಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
22 ತರು ಾಯ ಸೊಲೊ ೕನನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ

ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಮುಂದೆ ನಿಂತು ಆ ಾಶದ
ಕಡೆಗೆ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು, 23 “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ
ನಿನಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ನಿನಗೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂಥ ಸೇವಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ, ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವನು.
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24 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಾಯಿ ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ

ಹಸ್ತವು ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. 25 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ
ಸಂ ಾನದವರು ನಿನ್ನಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಿಯ ಾ್ಲ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು. 26 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರೇ,

ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ
ನುಡಿದಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಾಥರ್ಕ ಾಗಲಿ.

27 “ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವನೋ?
ಆ ಾಶವೂ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶವೂ ನಿನ್ನ ಾಸಕೆ್ಕ ಾಲದು.
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಈ ಮಂದಿರವು ಹೇಗೆ ಾ ಾದೀತು?
28 ಆದರೂ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ, ವಿ ಾಪನೆಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು. ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು. 29 ಈ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ನನ್ನ ಾಮಪ್ರ ಾವವು ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವು ಹಗಲಿರುಳು ಈ ಮಂದಿರದ
ಮೇಲಿರಲಿ. ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗೆ ಾ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು. 30 ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾಗಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಪರಲೋಕದಿಂದನಮ್ಮಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕೇಳಿ, ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.

31 “ನೆರೆಯವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನೆಂಬ
ಸಂಶಯಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನು ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯೆಂದು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇ ಾ ಾಗ ಅಂಥವನು ಈ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನ
ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವು ಾದರೆ,



1ಅರಸುಗಳು 8:32 xxxvii 1ಅರಸುಗಳು 8:39

32 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ
ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ತೀರಿಸು. ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಅವನ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಅವನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆಯೇ ಬರ ಾಡಿ, ಅವನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು ತೋರಿಸು.
ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಅವನ ನೀತಿಯ ಫಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅವನು
ನೀತಿವಂತನೆಂದೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡು.

33 “ತಮ್ಮ ಾಪಗಳ ಫಲ ಾಗಿ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ ಾಡುವು ಾದರೆ, 34 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು
ಅದನು್ನ ಆಲಿಸಿ, ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಮರಳಿ ಬರುವಂತೆ ಾಡು.

35 “ಅವರ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಆ ಾಶವು ಮಳೆಗರೆಯದಂತೆ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂ ಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿದವನು ನೀನೇ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಈ ಆಲಯದ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, 36ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನೀನು ಆಲಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಆದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಅವರು ನಡೆಯಬೇ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಳೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.

37 “ದೇಶಕೆ್ಕ ಾಮ, ೕರ ಾ್ಯಧಿ, ಬಿಸಿ ಾಳಿ, ಳು್ಳ, ಮಿಡತೆ,
ಜಿಟೆ್ಟೕಹುಳ, ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಶತು್ರಗಳ ಮುತಿ್ತಗೆ, ಅಂತು ಾವ
ಉಪದ್ರವದಿಂ ಾಗಲಿ, ಾ್ಯಧಿಯಿಂ ಾಗಲಿ ಾಧೆ ಉಂಟಾಗು ಾಗ,
38 ಮನ ಾ್ಸ ಪೀಡಿತ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾಗಲಿ, ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾಗಲಿ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಸು್ತತಿಸಿ ನಿನಗೆ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ,ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಡುವು ಾದರೆ, 39ಮನುಷ ್ಯರ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲಂಥ ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾಲಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಾಪಪರಿ ಾರವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನು ಹಿಡಿಯುವ
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ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಾಗೆ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡು. 40ಆಗ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಸಿಸುವ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವರು.

41 “ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲನಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಪರದೇಶದವನು
ನಿನ್ನ ಾಮಸು್ತತಿಗೋಸ ್ಕರ ದೂರದೇಶದಿಂದ ಬರು ಾಗ 42 ಅಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಾಮಮಹತು್ತ, ಭುಜಬಲ, ಶಿ ಾಹಸ್ತ ಇವುಗಳ ವತರ್ ಾನವು
ಪರ ಾಜ್ಯಗಳವರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ಅವನು ಈ ಆಲಯದ
ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, 43 ನಿನ್ನ
ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಅವನು ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಆಗ ಪರ ಾಜ್ಯದವರೂ,
ಲೋಕದಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನ ಾಮಮಹತ್ತನು್ನ ತಿಳಿದು, ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಂತೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಾನು ನಿನ್ನ
ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
44ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶತು್ರಗ ಡನೆಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಎಲಿ್ಲ ಾದರು ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ, ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಈ
ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವು ಾದರೆ 45ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ ಕೇಳಿ,ಅವರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು.

46 “ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಬಹುದು.
ಾಪ ಾಡದ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾಗ ಮತು್ತ ಆ
ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದೂರದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಸಮೀಪದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಇರುವ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಒ ಾ್ದಗ, 47 ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ, ನಿನ್ನ
ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ದೇಶದ ಕಡೆಗೂ,
ನೀನು ಆರಿಸಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ, ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ
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ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, 48 ‘ ಾವು ನಿನ್ನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಾಪ ಾಡಿ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದೆವು’ ಎಂದು ಒಪಿ್ಪ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, 49 ನೀನು
ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಾಲಿಸಿ ಅವರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು. 50 ಕಬಿ್ಬಣ ಕರಗಿಸುವ
ಕುಲುಮೆ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನೀನು ಬಿಡಿಸಿದ
ಈಜನರು ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ.
51 ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಅಪ ಾಧ
ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆ ಯ್ದವರ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಅವರ ಮೇಲೆ ದಯೆಹುಟಿ್ಟಸು. 52 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ಅವರು
ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಅವರ ವಿ ಾಪನೆಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು. 53 ಕತರ್ನೇ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಬಿಡಿಸು ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗ ಳಗಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ, ಸ್ವಕೀಯಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ೕಶೆಯ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದಿಯಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ದೇವರನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸಮೂಹವನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
54 ಸೊಲೊ ೕನನು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನ

ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ನಂತರ ಎದು್ದ ನಿಂತು 55 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
56 “ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಾಡಿದ
ಅತಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾ ಾ್ದನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ತಪಿ್ಪ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 57 ನಮ್ಮ
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ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡಇದ್ದ ಾಗೆ ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡಲೂಇರಲಿ,ಆತನುನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡದಿರಲಿ,ನಿ ಾಕರಿಸದಿರಲಿ.
58 ಾವು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಾನಿಯಮವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ಆತನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳಿ್ಳಲಿ. 59 ಾನು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿದ ವಿ ಾಪನೆಯು ಹಗಲಿರುಳು ಆತನ
ಾಪಕದಲಿ್ಲರಲಿ. 60 ಭೂಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಆತನು ಅಗತ್ಯವಿರು ಾಗೆ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಮತು್ತ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸು ಾ್ತ ಬರಲಿ. 61 ನೀ ಾದರೋ
ಈಗಿನಂತೆ ಮುಂದೆಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ಆತನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂಬುದೇ.

ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
62 ಆನಂತರ ಅರಸನೂ, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು. 63 ಸೊಲೊ ೕನನು
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿದ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಿದ
ಹೋರಿಗಳು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಾವಿರ, ಈ ಪ್ರ ಾರ ಅರಸನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿದರು. 64 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಮುಂದಿರುವ ಾಮ್ರದಯಜ್ಞವೇದಿಯುಈಎ ಾ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಹಿಡಿಯ ಾರದಷು್ಟ  ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಆ ದಿನ ದೇ ಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಾ್ರ ಾರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಳವನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ, ಅಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 65ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಸೊಲೊ ೕನನುಹ ಾತ್ಪಟ್ಟಣದ ಾರಿಯಿಂದಐಗುಪ್ತದಹಳ್ಳದ
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ವರೆಗಿರುವ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಮ ಾ ಸಮೂಹ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಎರಡು ಾರ ಅಂದರೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ದಿನಗಳ
ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬ ಾಡಿದರು.
66 ಎಂಟನೆಯ ದಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲು
ಅವರು ಅರಸನನು್ನ ವಂದಿಸಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಾಡಿದ
ಸ ೕರ್ಪ ಾರಗಳನು್ನ ನೆನದು ಆನಂದಚಿತ್ತ ಾಗಿ, ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.

9
ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆಪುನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದದು್ದ

1 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ ತನ್ನ
ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದ ನಂತರ, 2 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದಂತೆ ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು.
3 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ವಿ ಾಪನೆಯನೂ್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಾಮಮಹತು್ತ ನೀನು
ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಇರುವಂತೆ ಅದನು್ನ ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯೂ, ಮನಸೂ್ಸ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಅದರ ಮೇಲಿರುವವು. 4 ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ನನಗೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ಬರುವು ಾದರೆ, 5 ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ
ಸ ಾ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ತಪ್ಪದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 6 ಆದರೆ ನೀ ಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ, ನನ್ನ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
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ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯುವು ಾದರೆ 7 ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ನನ್ನ
ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಆಲಯವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರು’ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರ ಾದೆಗೂ ನಿಂದೆಗೂ,
ಲೋಕದ ಅಪ ಾದಕೂ್ಕ ಗುರಿ ಾಗು ಾಗುವರು. 8 *ಉನ್ನತ ಾದ
ಈ ಮಂದಿರದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಾದುಹೋಗುವವರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ವಿಸಿ್ಮತ ಾಗಿ, ‘ಅಬ್ಬ ಾ್ಬ ಇದೇನು,ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ
ಈ ಆಲಯವನೂ್ನ ಹೀಗೇಕೆ ಾಡಿದನು?’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು.
9ಆಗಈ ದೇಶದವರು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಬರ ಾಡಿದ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂಬ ಉತ್ತರ
ಹೇಳುವರು” ಎಂದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಡಿದ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳು

10 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 11 ಆನಂತರ ಅವನು ತನಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ದೇವ ಾರುಮರಗಳನೂ್ನ, ತು ಾಯಿಮರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೂರಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೀ ಾಮನಿಗೆ
ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
12 ಹೀ ಾಮನು ತೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೋಡಲು
ಅವು ಅವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 13 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ಸಹೋದರನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಎಂ ಾ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳಿಗೆ † ಾಬೂಲ್
ದೇಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇದೇ
ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ. 14 ಹೀ ಾಮನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ‡ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ
* 9:8 9:8 ಅಥ ಾ ಈಮಂದಿರವು ಕಲು್ಲಗುಪೆ್ಪ ಾಗುತ್ತದೆ. † 9:13 9:13 ಅಂದರೆ
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ. ‡ 9:14 9:14 ಸು ಾರು 4,000 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
15 ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸದವರು§ ಕಟಿ್ಟದವುಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ, ಅರಮನೆ, ಮಿಲೊ್ಲೕ

ಕೋಟೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆ, ಾಚೋರ್ ಮೆಗಿದೊ್ದೕ
ಮತು್ತ ಗೆಜೆರ್ ಇವುಗಳೇ. 16 ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನು
ಗೆಜೆರ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ, ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಹತಿಸಿ, ಅದನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊಲೊ ೕನನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 17 ಸೊಲೊ ೕನನು ಗೆಜೆರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರ ಾಗಿ
ಕೆಳಗಿನ ಬೆತ್ಹೋರೋನ್, 18ಯೆಹೂದದಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಾ ಾತ್ ಮತು್ತ ಾ ಾರ್, 19 ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಉ ಾ್ರಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು,
ಯುದ್ಧ ರಥಗಳನಿ್ನರಿಸುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಾಹುತರ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಇವುಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 20 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಸಂಹೃತ ಾದ ಅನ್ಯ ಜನರನೂ್ನ,
ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಅ ೕರಿಯ, ಹಿತಿ್ತಯ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯ,
ಹಿವಿ್ವಯ, ಯೆಬೂಸಿಯ, 21 ದ ಾದ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ
ಸಂ ಾನದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬಿಟಿ್ಟೕಹಿಡಿದನು.
ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಅವರು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
22 ಆದರೆ ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟೕಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಅವರನು್ನ ಸೈನಿಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಪರಿ ಾರದವರ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಅಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಸರ ಾರರ ಾ್ನಗಿಯೂ, ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳ
ಾಯಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 23 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಐನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದನು.
§ 9:15 9:15 ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸದವರು ಒ ಾ್ತಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ.
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24 ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಾವೀದನಗರದಿಂದ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ಅನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು ಮಿಲೊ್ಲೕ
ಕೋಟೆಯನು್ನ* ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 25 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೂರು ಾರಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ,
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಇವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಧೂಪ ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀಗೆ
ಅವನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದನು.

26 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಎದೋಮ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏಲೋತಿನ ಹತಿ್ತರ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ
ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 27 ಹೀ ಾಮನು
ಸಮುದ್ರ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾದ ತನ್ನ ಾವಿಕರನು್ನ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಆ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
28 ಅವರು ಓಫೀರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ † ಾನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.

10
ಶೆ ಾ ದೇಶದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನ ಾಮಮಹತಿ್ತನಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗುಂಟಾದ
ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಕುರಿತು ಶೆಬೆದ ಾಣಿಯು ಕೇಳಿ, ಅವನನು್ನ
ಒಗಟುಗಳಿಂದ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಳು. 2 ಆಕೆಯು
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ, ಅಪರಿಮಿತ ಾದ ಬಂ ಾರ, ರತ್ನ ಇವುಗಳನು್ನ
ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮ ಾಪರಿ ಾರದೊಡನೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಸೊಲೊ ೕನನೊಡನೆ
* 9:24 9:24 ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಮಿಲೊ್ಲೕ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆಲಭತಿರ್ಯ ಬಗೆ್ಗ
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪೂವರ್ ಪವರ್ತಶೆ್ರೕಣಿಯ ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲ
ನಿಮಿರ್ಸ ಾದಮಹಡಿಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬು ಾ್ತರೆ. † 9:28 9:28
ಸು ಾರು 14,000 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಸಂ ಾಷಿಸಿದಳು. 3 ಸೊಲೊ ೕನನು ಆಕೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೂ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂಥದು್ದ
ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 4ಶೆಬೆದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನ ಎ ಾ್ಲ ಾನ,
ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಅರಮನೆ, 5ಅವನ ಭೋಜನಪೀಠದ ಆ ಾರ, ಆ
ಪೀಠದ ಸುತ್ತಲಿರುವಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರ ಆಸನಗಳು,ಅವನ ಪರಿಚಾರಕರ
ಸೇ ಾಕ್ರಮ,ಅವರಉಡುಪುಗಳು,ಅವನ ಾನಕಗಳು ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ವಿಸಿ್ಮತ ಾಗಿ ಹೋದಳು.
6 ಅವಳು ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾನವನು್ನ,
ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 7 ಾ ಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಜನರು ಹೇಳಿದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲಿ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಾನವೈಭವಗಳು
ಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ. ಜನರು ಇದರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವ ಾ್ನದರೂ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 8ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸ ಾ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಧನ್ಯರು. 9 ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆತನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಸ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾದುದರಿಂದ ಅವರ ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 10 ಆಕೆಯು ಅರಸನಿಗೆ *ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ತ ಾಂತು
ಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಅಪರಿಮಿತ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ರತ್ನಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟಳು. ಶೆಬೆದ ಾಣಿಯು ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟಷು್ಟ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.

11 ಹೀ ಾಮನ ಹಡಗುಗಳು ಓಫೀರ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂ ಾರದ
* 10:10 10:10 4,000 ಕಿ್ಕಂತಲೂ ಆಧಿಕ.
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ಹೊರ ಾಗಿ ಸುಗಂಧದ ಮರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ರತ್ನಗಳನೂ್ನ ಾಶಿ
ಾಶಿ ಾಗಿ ತಂದವು. 12 ಅರಸನು ಸುಗಂಧದ ಮರದಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ ಮತು್ತ ಅರಮನೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ,
ಾಯಕರಿಗೋಸ ್ಕರ ಕಿನ್ನರಿಗಳನೂ್ನ, ಸ್ವರಮಂಡಲಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಂದಷು್ಟ ಸುಗಂಧದ ಮರವು ಇಂದಿನ

ವರೆಗೂ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಾಣಲಿಲ್ಲ. 13 ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಶೆಬೆದ ಾಣಿಗೆ ಾ ಾಗಿ ಾಜಮ ಾರ್ದೆಯಿಂದ
ಕೊಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯು ಕೇಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
ಅನಂತರ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪರಿ ಾರದೊಡನೆ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದಳು.
ಸೊಲೊ ೕನನ ವೈಭವ

14 ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಒಂದು ವಷರ್ದಲಿ್ಲ †ಆರುನೂರ
ಅರುವ ಾ್ತರು ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರ ದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ. 15ಅದರ ತೆಗೆ
ದೇ ಾಂತರ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳೂ, ವತರ್ಕರೂ, ಅರಬಿಯ ಅರಸರೂ,
ಪ್ರದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಸಹ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 16 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಂ ಾರದ
ತಗಡಿನಿಂದ ಇನೂ್ನರು ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಗು ಾಣಿಗೆ ಆರುನೂರು ತೊ ಾ ಬಂ ಾರ ಹಿಡಿಯಿತು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಮುನೂ್ನರು ಖೇಡ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಖೇಡ್ಯಕೆ ್ಕ ‡ನೂರೈವತು್ತ ತೊ ಾ

ಬಂ ಾರ ಹಿಡಿಯಿತು. ಅವನು ಇವುಗಳನು್ನ ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು
ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು.

18ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ದೊಡ್ಡ ಾದ ಒಂದು ದಂತ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು

19 ಅದಕೆ್ಕ ಆರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಅದರ ಹಿಂ ಾಗದ
ತುದಿಯು ಚ ಾ್ರ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಆಸನಕೆ್ಕ ಎರಡು ಕೈಗಳು, ಅವುಗಳ
† 10:14 10:14 ಸು ಾರು 23,000 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ. ‡ 10:17 10:17 ಸು ಾರು 2
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಹತಿ್ತರ ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳು ಇದ್ದವು. 20 ಆರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಸಿಂಹಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು.
ಇಂಥ ಸಿಂ ಾಸನವು ಬೇರೆ ಾವ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
21 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನ ಾತೆ್ರಗಳು, ಲೆಬನೋನಿನ
ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾನ ಾತೆ್ರಗಳು
ಬಂ ಾರದವುಗಳು. ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಗೆ ಬೆಲೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅವನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾ ಾನು ಒಂ ಾದರೂ
ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 22ಹೀ ಾಮನ ಾವೆಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾಷೀರ್ಷ್ ಹಡಗುಗಳು ಹೋಗಿ ಮೂರು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಬಂ ಾರ,
ಬೆಳಿ್ಳ, ದಂತ, ಾನರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನವಿಲುಗಳನೂ್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದವು.
23 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ,
ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿ ಾಗಿದ್ದನು.

24 ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅವನ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

25 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ವಷರ್ ವಷರ್ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಾ ಾನು,
ಉಡುಪು, ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬೇ ಾದ ಆಯುಧಗಳು, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ, ಕುದುರೆ
ಮತು್ತ ಹೇಸರಗತೆ್ತ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

26 ಸೊಲೊ ೕನನು ರಥಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಹುತರನೂ್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಅವನ ರಥಗಳು ಾವಿರದ ಾನೂರು. ಾಹುತರು
ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ರಥಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ನೇಮಿಸಿದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು. 27 ಅವನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಾ ಾನ್ಯ ಕಲಿ್ಲನ ಾಗೂ
ದೇವ ಾರುಮರಗಳು ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ
ಅತಿ್ತಮರಗಳ ಾಗೂ ಹೇರಳ ಾಗಿ ದೊರೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 28 ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಕುದುರೆಗಳು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವುಗಳು. ಅವನ
ವತರ್ಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಂಡುಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು
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ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ರಥಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ತರಿಸಬೇ ಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ರಥಕೆ್ಕ ಆರುನೂರು
ರೂ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ, ಕುದುರೆಗೆ ನೂರೈವತು್ತ ರೂ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ
ಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಅವುಹಿತಿ್ತಯರಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರಿಗೆ
ಇವರಮು ಾಂತರ ಾಗಿಯೇ ಾ ಾಟ ಾಗುತಿ್ತದ್ದವು.

11
ಸೊಲೊ ೕನನು ಅನ್ಯಜ ಾಂಗದ ಪತಿ್ನಯರಿಂದ

ದೈವದೊ್ರೕಹಿ ಾದದು್ದ
1 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಫರೋಹನ ಮಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ
ೕ ಾಬ್ಯರು, ಅ ್ಮೕನಿಯರು, ಎದೋಮ್ಯರು, ಚೀದೋನ್ಯರು

ಮತು್ತ ಹಿತಿ್ತಯರು ಎಂಬ ಜ ಾಂಗಗಳ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ೕಹಿಸಿದನು.
2 ಯೆಹೋವನು ಈ ಜ ಾಂಗಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ,
“ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಕೊಡುವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದು
ನಡೆಯ ಾರದು,ಅದು ನಡೆಯುವು ಾದರೆಅವರು ನಿಮ್ಮಮನಸ್ಸನು್ನ
ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಾರು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರೂ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಅವರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಅನುರಕ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.
3 ಅವನಿಗೆ ಾಜವಂಶದವ ಾದ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ ಪತಿ್ನಯರಲ್ಲದೆ
ಮುನೂ್ನರು ಜನರು ಉಪಪತಿ್ನಯರಿದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅವನ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 4 ಅವನು ವೃದ್ಧ ಾ ಾಗ ಇವರು
ಅವನ ಹೃದಯವನು್ನ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು.
ಈ ಾರಣದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ
ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 5 ಅವನು
ಚೀದೋನ್ಯರ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಯನೂ್ನ, ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಮಿಲೊ್ಕೕಮ್ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸತೊಡಗಿ
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು. 6 ಅವನ
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ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸೇವಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಮೂಡಲಲಿ್ಲರುವ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬ್ಯರ ಕೆ ೕಷ್ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ
ವಿಗ್ರಹಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ೕಲೆಕ್ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ
ವಿಗ್ರಹಕೂ್ಕ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 8 ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಧೂಪ ಾಕುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಅನುಕೂಲ
ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.
9 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ

ಎರಡು ಾರಿ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, 10 ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಲೇ
ಾರದೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಅವನು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
11 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿ ನನ್ನ
ವಿಧಿನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. 12 ಆದರೂ ಾನು
ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ನೆನಸಿ ನಿನ್ನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕೈಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು.

13 ಆದರೆ ಾಜ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೂನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಕುಲವನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ವೈರಿಗಳು ಎದ್ದದು್ದ
14 ಯೆಹೋವನು ಎದೋಮ್ಯನೂ, ಾಜಪುತ್ರನೂ ಆದ

ಹದದನನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು.
15 ಾವೀದನಿಗೂ ಎದೋಮಿನವರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ
ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ ೕ ಾಬನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸವರ್ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, ಹತ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನು.
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16 ೕ ಾಬನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಆರು ತಿಂಗಳು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ, ಎದೋಮ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
17 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಲಕ ಾದ ಹದದನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಸೇವಕ ಾದ ಕೆಲವು ಜನರು ಎದೋಮ್ಯರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟನು. 18 ಅವರು ದಲು
ಮಿ ಾ್ಯನಿಗೂ, ಆ ಮೇಲೆ ಾ ಾನಿಗೂ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲಂದ
ಕೆಲವು ಜನರು ಾ ಾನಿನ ಜನರನು್ನ ತಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಫರೋಹನು ಹದದನಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ, ಮನೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 19 ಹದದನು ಫರೋಹನ ವಿಶೇಷ
ದಯೆಗೆ ಾತ್ರ ಾದುದರಿಂದ ಫರೋಹನನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೂ
ಾಣಿಯೂ ಆದ ತಖೆ್ಪನೇಸ್ ಎಂ ಾಕೆಯ ತಂಗಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 20 ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೆನುಬತ್
ಎಂಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು. ತಖೆ್ಪನೆಸಳು ಈ ಹುಡುಗನನು್ನ
ಫರೋಹನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಾಕಿದಳು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಫರೋಹನ
ಕು ಾರರ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. 21 ಾವೀದನು ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನೆಂದೂ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ೕ ಾಬನು
ಮೃತ ಾದನೆಂದೂ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲದ್ದ ಹದದನು ಕೇಳಿ ಫರೋಹನನಿಗೆ,
“ ಾನು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡು” ಅಂದನು. 22 ಫರೋಹನು ಅವನನು್ನ, “ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನೀನಗೇನು ಕೊರತೆ ಾಯಿತು. ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಾಕೆ ಬಯಸುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಹದದನು,

“ಏನೂ ಕೊರತೆ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

23 ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದ
ಎರಡನೆಯ ವೈರಿಯು ಎ ಾ್ಯ ಾವನ ಮಗ ಾದ ರೆ ೕನ್
ಎಂಬುವನು. 24 ಾವೀದನು ಚೋಬದವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಾಗ
ಅವನು ಚೋಬದ ಅರಸನೂ ಒಡೆಯನೂ ಆದ ಹದದೆಜೆರನನು್ನ
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ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾನು ಅವರ
ಾಯಕ ಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದನು.

25 ಸೊಲೊ ೕನನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಮ ಾ ಾಧಕ ಾದಹದದನಲ್ಲದೆಅವನೂವೈರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಅ ಾಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆಳುವವ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು.

ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ
ಬಿದ್ದದು್ದ

26 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದವರಲಿ್ಲ
ಅವನ ಸೇವಕನೂ ಚರೇದ ಊರಿನ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯ ಾದ ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೆಂಬವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನು. ಚೆರೂಗಳೆಂಬ
ವಿಧವೆಯು ಅವನ ಾಯಿ. 27 ಅವನು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದದು್ದ
ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸೊಲೊ ೕನನು ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದ ದುಬರ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ, 28 ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಬಹು ಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವನನು್ನ
ೕಸೇಫ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಆಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಸಿ್ತ ್ರಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.

29 ಒಂದು ದಿನ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಎಲಿ್ಲಗೋ
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಶಿಲೋವಿನವ ಾದ ಅಹೀಯನೆಂಬ
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅವನಿಗೆ ಎದು ಾದನು. ಅವನು ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಾರೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 30 ಆಗ ಅಹೀಯನು ಾನು ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೊಸ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಿದು ಹನೆ್ನರಡು ತುಂಡು ಾಡಿದನು.
31 ಅವನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಹತು್ತ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು, 32 ತನ್ನ
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ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ, ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಕುಲವನು್ನ ಉಳಿಸಿ, ಬೇರೆ ಹತು್ತ
ಕುಲಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 33 ಇದಲ್ಲದೆ
ಆತನು ನಿನಗೆ, “ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಅವರ ಮನೆಯವರೂ ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಚೀದೋನ್ಯರ ದೇವತೆ ಾದ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್, ೕ ಾಬ್ಯರ
ದೇವತೆ ಾದ ‘ಕೆ ೕಷ್’ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ‘ಮಿಲೊ್ಕೕಮ್’
ಇವುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದೂ್ದ ಮತು್ತ ಅವರ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು
ನನ್ನ ನೇಮವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಿ ನಡೆದಂತೆ
ಅವರು ನಡೆಯದೆ ಹೋದದೆ್ದೕ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ. 34 ಆದರೂ ಾನು
ಸೊಲೊ ೕನನ ಕೈಯಿಂದ ಾಜ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡವನೂ, ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇವಕನೂ
ಆದ ಾವೀದನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿಯೇ ಇರಿಸುವೆನು. 35 ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಅವನ ಮಗನ
ಕೈಯಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ ಕುಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
36 ಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ ದೀಪವು ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವಂತೆ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಕುಲವನು್ನ
ಉಳಿಸುವೆನು. 37 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸುವೆನು. ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರ ಾರ ಆಳಬಹುದು.
38ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನು ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡಂತೆ
ನೀನೂ ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನನ್ನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು
ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವು ಾದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಾವೀದನ
ಸಂ ಾನದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವನೂ್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಾಜ್ಯವು ನಿನ್ನ ಾ ಾಗುವುದು. 39 ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದವರನು್ನ
ಅವರ ಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ತಲೆತಗಿ್ಗಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಕುಗಿ್ಗಸುವೆನು. ಆದರೆ
ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಸೊಲೊ ೕನನಮರಣ
40 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಾಗ ಅವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ
ಶೀಶಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ವರೆಗೆ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.

41 ಸೊಲೊ ೕನನ ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಅವನ
ಾನವನೂ್ನ ಕುರಿತು ಸೊಲೊ ೕನನ ಚರಿತೆ್ರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. 42 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದ ನಂತರ, 43 ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅರಸ ಾದನು.

12
ರೆಹ ಾ್ಬಮನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು

1ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಶೆಕೆಮಿಗೆಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ
ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರು.
2ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 3 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ
ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ
ಬಳಿಗೆಹೋಗಿ, 4ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮಮೇಲೆ ಾರ ಾದ
ನೊಗವನು್ನ ಹೇರಿದನು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನೇಮಿಸಿದ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸವನು್ನ
ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ
ಹಗುರ ಾಡುವು ಾದರೆ ಾವು ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನೀವು ಈಗ ಹೋಗಿ ಮೂರು
ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಪುನಃ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಜನರು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು.
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6 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮಂತಿ್ರಗ ಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಾನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಉತ್ತರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 7 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಈ ಹೊತು್ತ ಈ ಜನರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿನಯ ಾಗಿ
ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವು ಾದರೆ ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾಗಿರುವರು” ಎಂದರು. 8 ಆದರೆ ಅವನು ಹಿರಿಯರ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿತನ್ನ ಸಂಗಡಬೆಳೆದತನ್ನಮಂತಿ್ರಗ ಾದ
ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, 9 “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಹೇರಿದ ನೊಗವನು್ನ

ಹಗುರ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಈ ಜನರಿಗೆ ಾವ
ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು,ಈವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಆಲೋಚನೆಏನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 10 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ನೊಗವನು್ನ ಹಗುರ ಾಡು ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ನೀನು, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನಡುವಿಗಿಂತ ನನ್ನ
ಕಿರಿಬೆರಳು ದಪ್ಪ ಾಗಿದೆ. 11ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾರ ಾದ
ನೊಗವನು್ನ ಾಕಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರುಕೋಲುಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಜ. ಾ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ದಂಡಿಸುವೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
12 ಾರೊ ಾ್ಬಮನೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಅರಸ ಾದ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 13 ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಾದ ಉತ್ತರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ
ೌವನಸ್ಥರ ಆಲೋಚನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ, 14 “ನನ್ನ

ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ ಾಕಿರುವುದು
ನಿಜ. ಆದರೆ ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರುಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಜ.
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ಾ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುಳು್ಳ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ದಂಡಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ನುಡಿದನು. 15 ಅವನು ಜನರ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೇ
ಹೋದದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ. ಈ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೋವನು
ಶಿಲೋವಿನವ ಾದ ಅಹೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
16 ಅರಸನು ತಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಲ ಸಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿದು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ, “ ಾವೀದನಲಿ್ಲ ನಮಗೇನು ಾಲು?
ಇಷಯನ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಮಗೇನು ಾಧ್ಯತೆ? ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಾವೀದನವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಲವನು್ನ
ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ
ಹೋದರು. 17 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾದರೋ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದರು. 18 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಬಿಟಿ್ಟೕ
ಕೆಲಸದವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಅದೋ ಾಮನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು.
ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಬೇಗನೆ ರಥವನೆ್ನೕರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದನು. 19 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

20 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ನೆರೆದ ಸಭೆಯ
ಮುಂದೆ ಕರೆಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಯೆಹೂದ ಕುಲವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾವ ಕುಲವೂಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಶೆ ಾಯ ನುಡಿದ ಭವಿಷ ್ಯ
21 ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು

ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಾಜ್ಯವನು್ನ ತಿರುಗಿ ತನಗೆ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ
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ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತು್ತ ಾವಿರ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದನು. 22 ಆಗ
ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಶೆ ಾಯನಿಗೆ ದೈ ೕತ್ತರವುಂಟಾಯಿತು.
23 “ನೀನು ಹೋಗಿ, ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನೂ ಆದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೂ, ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲಗಳವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೂ 24 ‘ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ನೀವುನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಿರಿ. ಈ ಾಯರ್ವು ಯೆಹೋವನಿಂ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂಬ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಅವರುಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋದರು.

ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಬಂ ಾರದಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದು್ದ
25 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲನ

ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲಂದ
ಪೆನೂವೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನೂ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 26 ಅವನು
ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, “ ಾಜ್ಯವು ಪುನಃ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ
ಆಗುವುದೋ ಏನೋ, 27 ಜನರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಹೋಗುವು ಾದರೆ,
ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಅವರ ಒಡೆಯನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋ ಾರು” ಅಂದುಕೊಂಡನು. 28 ಅವನು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಆಲೋಚಿಸಿ, ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಬಂ ಾರದ ಎರಡು ಬಸವನಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, “ನೀವು ಜಾತೆ್ರ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ

ಹೋದದು್ದ ಾ ಾಯಿತು, ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರೆತಂದ
ದೇವರುಗಳು ಇಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ನಂತರ ಅವನು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಿ, ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಾನಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 30 ಇದು ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಯಿತು. ಜನರು ಈ
ಎರಡನೆಯ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಾಗಿ ಾನಿಗೆ ಒಯ್ದರು.
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31 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಪೂಜಾಗಿರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಡಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ,
ಲೇವಿಯರಲ್ಲದ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
32 ಅವನು ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ,
“ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಜಾತೆ್ರಗೆ ಸರಿ ಾದ ಜಾತೆ್ರಯು
ನಡೆಯಬೇಕು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ, ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಸವನಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಮೇಲೆ
ಯಜ್ಞ ಾಡಿದನು. ಾನು ಏಪರ್ಡಿಸಿದಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ ಾಜಕರನು್ನ
ಬೇತೇಲಿನ ದೇವ ಾ್ಥನದ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದನು.

ಬೇತೇಲಿನಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಾಪ
33 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಹಬ್ಬವ ಾ್ನಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿಆಸಮಯಕೆ್ಕ ಾನೂಬೇತೇಲಿನಯಜ್ಞವೇದಿಯಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಧೂಪ ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದರಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹತು್ತತಿ್ತದ್ದನು.

13
1 ಆಗ ಯೆಹೂದ ದೇಶದವ ಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದನು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಧೂಪ ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ

ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು 2 ಆಗ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕುರಿತು, “ವೇದಿಯೇ,
ವೇದಿಯೇ, ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದಲಿ್ಲ ೕಷೀಯನು ಎಂಬ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಹುಟು್ಟವನು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಧೂಪ ಾಕುವ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ ಾಜಕರನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಅವರನು್ನ
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಯಜ್ಞ ಾಡುವನು. ಮನುಷ ್ಯರ ಎಲುಬುಗಳು
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಡಲ್ಪಡುವವು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ”
ಅಂದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು, “ನನ್ನ ಾತು ಯೆಹೋವನದು
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ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಸೀಳಿ ಅದರ ಮೇಲಣ ಬೂದಿಯು
ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದೇ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4ಬೇತೇಲಿನಯಜ್ಞವೇದಿಯಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಅರಸನು ಆ ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯನು ವೇದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಕೈಚಾಚಿ
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನ
ಕೈ ಬತಿ್ತ ಹೋಯಿತು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಅಗಲಿ್ಲಲ್ಲ. 5 ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಸೀಳಿ ಅದರ ಮೇಲಣ ಬೂದಿಯು
ಬಿದು್ದಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಗುರುತು ನೆರವೇರಿತು. 6 ಅರಸನು ಆ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಸನ ಾ್ನಗುವಂತೆ
ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಾನು ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆಯುವುದ ಾ್ಕಗುವ ಾಗೆ
ಆತನನು್ನ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅರಸನ ಕೈ
ಾಸಿ ಾಗಿ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಆಯಿತು. 7 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ,

“ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಾಡಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಪಡೆದುಕೋ.
ಾನು ನಿನಗೆ ಬಹು ಾನವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 8 ಆದರೆ
ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲಿ್ಲ
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 9 ಇಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದೂ ಮತು್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು ಾಗ
ಬೇರೆ ಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು
ಬಂದ ಾರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟು
ಹೋದನು.
ಬೇತೇಲಿನ ವೃದ್ಧ ಪ್ರ ಾದಿ

11 ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ಆ ದಿನ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ
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ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನು ಅರಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೂ್ನ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 12ತಂದೆಯು ಅವರನು್ನ, “ಅವನು ಾವ ಾರಿಯಿಂದ
ಹೋದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಯೆಹೂದ ದೇಶದವ ಾದ
ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೋದ * ಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದರು.
13 ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿಲು ಅವರು ತಡಿ ಾಕಿದರು. ಅವನು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. 14ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ
ಏ ಾ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, “ಯೆಹೂದದಿಂದ
ಬಂದ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ನೀನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು
ೌದೆಂದನು. 15 ಆಗ ಆ ಮುದುಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವನು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 17 ಇಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದೂ, ಬಂದ ಾರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ
ಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 18ಆಗ ಆ ಮುದುಕನು,
“ ಾನು ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ನನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದೂ
ನಿನಗೆ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದೂ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ಪ್ರ ಾದಿ ಹೇಳಿದ ಾತು ಸು ಾ್ಳಗಿತು್ತ. 19 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ಆ
ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾತನು್ನ ನಂಬಿಅವನಮನೆಗೆಹೋಗಿಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

20 ಅವರು ಊಟ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಒಂದು ಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 21 ಅವನು ಆ

* 13:12 13:12ಅಥ ಾ ಅವರು ಾರಿಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು.
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ಯೆಹೂದ ದೇಶದವ ಾದ ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದರೂ ನೀನು ಆತನ
ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ, 22 ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ, ನಿನ್ನ ಶವವು
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಅಂದನು. 23 ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವನು ಾನು ಕರೆದುಕೊಂದು ಬಂದಿದ್ದ
ಪ್ರ ಾದಿಗೋಸ ್ಕರ ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿಸಿದನು. 24 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು
ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಅವನಿಗೆ
ಎದು ಾಗಿ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿತು. ಅವನ ಶವವು
ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ಕತೆ್ತಯೂ ಸಿಂಹವೂ ಶವದ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವು. 25 ಾದುಹೋಗುವವರು ಶವವು ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ, ಸಿಂಹವು ಅದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ
ಕಂಡು ವೃದ್ಧ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
26 ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಈ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, “ಆ ಶವವು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನದೇ
ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ಅವೀಧೆಯ ಾದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಹೇಳಿದ ಾತು
ನೆರವೇರುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಸಿಂಹದ ಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
ಅದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಾರಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟಿ್ಟತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 27 ಅವನು, “ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವರು ತಡಿ ಾಕಿದರು. 28 ಅವನು ಹೋಗಿ ಶವವು
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ ಕತೆ್ತಯೂ ಸಿಂಹವೂ ಅದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಸಿಂಹವು ಶವವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲೂ ಇಲ್ಲ. 29 ಪ್ರ ಾದಿಯು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ ಶವವನು್ನ
ಹೂಣಿಟು್ಟ, ಗೋ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿ, ತನ್ನ ಊರಿಗೆ
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 30 ತನ್ನ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನು. ಅವರು, “ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ!”
ಎಂದು ಗೋ ಾಡಿದರು. 31 ಅನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ,
“ ಾನು ಸ ಾ್ತಗ ನನ್ನ ಶವವನು್ನ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ ಶವವಿರುವಲೆ್ಲೕ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅವನ ಎಲುಬುಗಳು
ಇರುವಲೆ್ಲೕ ಇಡಿರಿ. 32 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ
ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಸ ಾಯರ್ದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ, ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ನೆರವೇರುವವು” ಎಂದನು.
33ಇ ಾ್ಟದರೂ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ದು ಾರ್ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ,

ಪುನಃ ಕನಿಷ್ಠ ಾದ ಜನರನು್ನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 34 ಈ ಾರಣದಿಂದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಕುಟುಂಬದವರು ಾಪಿಗ ಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ
ನಿ ಾರ್ಮ ಾದರು.

14
ಅಬೀಯನಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತು್ತ ಅಹೀಯನ ಪ್ರ ಾದನೆ

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಯನು
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದನು. 2 ಆಗ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ,
“ನೀನು ಎದು್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದು ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗದಂತೆ
ವೇಷ ಾಕಿಕೊಂಡು ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋಗು. ಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ
ಅರಸ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಅಹೀಯನು ಅಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ. 3 ನೀನು ಹತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ,
ಒಂದಷು್ಟ ಸಿಹಿಪ ಾಥರ್ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಕುಪೆ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಹುಡುಗನಿಗೆ
ಏ ಾಗುವುದೆಂದು ಅವನು ತಿಳಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಆಕೆಯು ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಹೀಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಮುಪಿ್ಪನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಹೀಯನ
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ಕಣು್ಣಗಳು ಾ್ಬಗಿಹೋಗಿದ್ದರಿಂದಅವನಿಗೆಏನು ಾಣಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
5 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಹೆಂಡತಿಯು
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದ ತನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೈ ೕಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ತನ್ನನು್ನ ಅನ್ಯಳ ಾಗೆ ವೇಷಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರು ಾ್ತಳೆಂದೂ, ಆಕೆಗೆ
ಇಂಥಿಂಥ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 6 ಆಕೆಯು
ಅಹೀಯನ ಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅಹೀಯನು
ಆಕೆಯ ಾಲು ಸಪ್ಪಳವನು್ನ ಕೇಳಿ, “ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಹೆಂಡತಿಯೇ
ಾ. ಾಕೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಅನ್ಯಳೆಂದು ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ? ನಿನಗೆ
ಕಠಿಣ ಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದೆ.
7 ನೀನು ಹೋಗಿ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ತಂದೆನು. ನಿನ್ನನು್ನ
ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆನು.
8 ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನಗೆ
ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆದರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಪೂಣರ್
ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಿದಂಥ ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 9 ನೀನು ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಪೂ ಾರ್ಧಿ ಾರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದುಷ್ಟ ಾದಿ. ನನ್ನನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ,
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನೂ್ನ ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ನನಗೆ
ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದಿ. 10 ಆದುದರಿಂದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೇ ಕೇಳು,
ಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಲಿ, ಾಸ ಾಗಲಿ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಒಬ್ಬನು
ಕಸವನು್ನ ಗುಡಿಸಿ ತೆಗೆದು ಾಕುವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 11 ಅವರು ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗುವರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಾಯುವಂಥವರನು್ನ ಾಯಿಗಳೂ ಮತು್ತ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಯುವಂಥವರನು್ನ ಪ ಗಳೂ ತಿಂದುಬಿಡುವವು
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ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’. ಇದು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಾತು.
ನೀನು ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. 12 ನೀನು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಾಲಿಡುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹುಡುಗನು ಾಯುವನು. 13ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಗೋ ಾಡಿ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವರು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆಯವರೊಳಗೆ ಅವನು ಾತ್ರ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಸ ಾಧಿಹೊಂದುವನು. 14 ಯೆಹೋವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆಳಲು ಬೇರೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸುವನು.
ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆಯವರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವನು. ಇನು್ನ ಏನೇನು ಸಂಭವಿಸುವದೋ?
15 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು. ಆಗ
ಅವರು ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಆಪುಹುಲೊ್ಲೕ ಎಂಬಂತೆ ಹೊ ಾ್ದಡುವರು.
ಅವರು ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ
ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕಿ ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ
ದೇಶದೊಳಗೆ ಚದುರಿಸಿಬಿಡುವನು. 16 ಯೆಹೋವನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಗಳನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂಅವನಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ

ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ
ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು” ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಅಬೀಯಮತು್ತ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಮರಣ
17 ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಹೆಂಡತಿಯು ತಿಚಾರ್ ಊರಿಗೆ

ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊಸಿ್ತಲಲಿ್ಲ ಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ
ಹುಡುಗನು ಸತ್ತನು. 18ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಹೀಯನ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಗೋ ಾಡಿ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
19 ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಇತರ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಅವನ ಯುದ್ಧ ಮತು್ತ
ಾಜ್ಯ ಾರಗಳ ವಿವರವೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ
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ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಾಖಲಿಸ ಾಗಿದೆ. 20ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್
ಆಳಿ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಾ ಾಬನು ಅರಸ ಾದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು

21 ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದನು. ಅವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ನಲ್ವತೊ್ತಂದು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು.
ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ನಯ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ.
22 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂದುಷ್ಟ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು.
23 ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆಯೇ ಅವರೂ ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಪೂಜಾ
ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿ ಂದು ದಿಣೆ್ಣಗಳ ಮೇಲೆ
ಾಗೂ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕಲಿ್ಲನ
ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
24 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವೇ ಾ್ಯವೃತಿ್ತಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವ
ದೇವ ಾಸ, ದೇವ ಾಸಿಯರು ಇದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು
ಅವರ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ದು ಾಚಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರೂ ಆಚರಿಸುವವ ಾದರು.

25 ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸ ಾದ ಶೀಶಕನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಡೆತಿ್ತ
ಬಂದನು. 26ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ
ಎ ಾ್ಲ ದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಾಗೂ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಡಿಸಿದ ಬಂ ಾರದ
ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 27 ಅರಸ ಾದ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾಮ್ರದ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಅರಮನೆಯ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದ
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ಮೈ ಾವಲಿನವರ ದಳ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 28 ಅರಸನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅರಸನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಡುವರು. 29 ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರಯು ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. 30 ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೂ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೂ ಾ ಾಗಲೂ ಯುದ್ಧನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.

31 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ ಅವನ ಹಿರಿಯರ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ನಯ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯು
ಅವನ ಾಯಿ. ಅನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾಮನು
ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅರಸ ಾದನು.

15
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಬೀ ಾಮ

1 ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಬೀ ಾಮನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದನು. 2ಅವನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಮೂರು ವಷರ್ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾಡಿದನು. ಅಬೀ ಾಲೋಮನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯು

ಅವನ ಾಯಿ. 3 ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಅವನೂ ಾಡಿದನು. ಅವನಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನು ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಯ ಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಸೇವಿಸಿದಂತೆ ಅವನು
ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ. 4 ಆದರೂ ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನ ವಿಷಯದ
ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಮೀರದೆ ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದ
ಾವೀದನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಅವನ ದೀಪವನು್ನ ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ಅವನ
ಸಂ ಾನವನೂ್ನ ಉಳಿಸಿದನು. 6 ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೂ ಾ ಾಗಲೂ ಯುದ್ಧನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.
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7 ಅಬೀ ಾಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ
ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. ಅಬೀ ಾಮನಿಗೂ ಮತು್ತ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೂ
ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 8 ಅಬೀ ಾಮನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನಮಗ ಾದ ಆಸನು ಅರಸ ಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆಸ
9 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದನು.
10 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನಲ್ವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾಡಿದನು. ಅಬೀ ಾಲೋಮನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯು

ಅವನ ಾಯಿ. 11 ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ನಡೆದನು. 12 ಅವನು
ವಿಟರನು್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ, ತನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಾಡಿಸಿಟ್ಟ
ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು. 13 ಅವನ ಾಯಿ ಾದ
ಾಕಳೂ ಅಶೇರ ದೇವತೆಯ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಸನು ಆಕೆಯನು್ನ ಗದು್ದಗೆಯಿಂದ ತಳಿ್ಳ, ಆ

ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಕಡಿದು, ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳದ ಹತಿ್ತರ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು.
14ಅವನು ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ
ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾದಮನಸಿ್ಸನಿಂದಸತ್ಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯೂ
ಾನೂ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟನು.

16 ಅವನಿಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾಷನಿಗೂ
ಾ ಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ 17 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ಾಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಾರೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದ ಾ್ಕಗದಂತೆ
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ಾಮ ಎಂಬ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 18 ಆಗ ಆಸನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಉಳಿದಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನು್ನ
ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನೂ,
ಹೆ ್ಯೕನನ ಮ್ಮಗನೂ, ಟಬಿ್ರ ್ಮೕನನ ಮಗನೂ ಆದ
ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 19 ಆತನು ಅವನಿಗೆ “ನನಗೂ
ನಿನಗೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾದಂತೆ,
ಇಗೋ ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾಷನು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ನೀನು ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಬೆನ್ಹದದನು ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ
ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು ಇ ್ಯೕನ್, ಾನ್, ಆಬೇಲೆ್ಬೕ ಾ್ಮ ಾ,
ಕಿನೆ್ನರೋತ್ ಪ್ರದೇಶ, ನಫಾ್ತಲ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿದರು. 21 ಾಷನು ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ
ಾಮಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿಚರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡಲು ತೊಡಗಿದನು. 22 ಅನಂತರ ಅರಸ ಾದ
ಆಸನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
ಾಷನು ಾಮಕೋಟೆ ಾಗಿ ತರಿಸಿದ್ದ ಕಲು್ಲ, ಮರಗಳನು್ನ ಅವರ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಗೆಬ, ಮಿಚೆ್ಪ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 23 ಆಸನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಾಕ್ರಮಕೃತ್ಯಗಳು, ಅವನು
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳೂ, ಅವನ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.
ಮುಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ ಅವನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ರೋಗವುಂಟಾಯಿತು. 24 ಅವನು
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ
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ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಕುಟುಂಬ
ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ
ಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅರಸ ಾದನು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾ ಾಬನು
25 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಬನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾಗಿ ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು. 26 ಅವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆದು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು. 27 ಅವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾಗ ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಲದವನೂ, ಅಹೀಯನ
ಮಗನೂಆದ ಾಷನೆಂಬುವವನುಅವನಿಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದನು. 28 ಾಷನು ಯೆಹೂದ ಅರಸ ಾದ

ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು
ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಅರಸ ಾದನು. 29 ಅರಸ ಾದ ಕೂಡಲೆ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸದೆ

ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಶೀಲೋವಿನ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಹೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ ಾತು
ನೆರವೇರಿತು. 30 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನೂ್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪಬರುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೀ ಾಯಿತು.
31 ಾ ಾಬನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.
32 ಆಸನಿಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾಷನಿಗೂ ಾ ಾಗಲೂ
ಯುದ್ಧನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾಷನು
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33 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಹೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾಷನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾಗಿ ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲದು್ದ, ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು.
34 ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು.

16
1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹ ಾನೀಯನ ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವಿನ

ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತಿ್ತ, ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದರೂ ನೀನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ನನ್ನ

ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿರುವೆ. ಅವರ
ಾಪದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನನಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದಿ್ದ. 3 ಆದುದರಿಂದ
ನಿನ್ನನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆ ಾದ ಗತಿಯು ನಿನಗೂ,
ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಆಗುವುದು. 4 ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಾಯುವವರನು್ನ ಾಯಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಾಯುವವರನು್ನ ಪ ಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುವವು” ಎಂಬುದೇ. 5 ಾಷನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನ ಪ ಾಕ್ರಮಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 6 ಅವನು
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಏಲನು
ಅರಸ ಾದನು. 7 ಾಷನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆಯವರಂತೆ ತನ್ನ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪಬರುವಂತೆ ಾಡಿ, ಆತನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದುದರಿಂದಲೂ ಅವನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಮನೆಯವರನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನು
ಹ ಾನೀಯನ ಮಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೇಹುವಿನ ಮು ಾಂತರ
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ಾಷನಿಗೂ, ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕಆಗುವ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದನು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಏಲನು
8 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪ ಾ್ತರನೆಯ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಏಲನು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾಗಿ ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು. 9ಅವನ ಸೇವಕನೂ
ಅವನ ರಥಬಲದ ಅಧರ್ ಾಗಕೆ್ಕ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಜಿಮಿ್ರ
ಎಂಬುವವನು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದನು.
ಅರಸನು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ
ಅಚರ್ನೆಂಬುವವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿರು ಾಗ
ಜಿಮಿ್ರಯು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. 10 ಜಿಮಿ್ರಯು ಏಲನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಅರಸ ಾದನು.
ಇದು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು. 11 ಅವನು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು
ಆಳತೊಡಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಾಷನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಅವನ
ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸನೂ್ನ
ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 12 ಾಷನೂ ಾಗು ಅವನ ಮಗ ಾದ ಏಲನೂ
ಾವು ಾಪ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ,
ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೋಪಬರುವಂತೆ ಾಡಿದರು. 13 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೇಹುವಿನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಾಷನ ಮನೆಗೆ
ಆಗುವ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಜಿಮಿ್ರಯು ಾಷನ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನಿ ಾರ್ಮಗೊಳಿಸಿ ಾಗಆ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
14ಏಲನಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಜಿಮಿ್ರಯು
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15 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಜಿಮಿ್ರಯು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಏಳು
ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿದ್ದರು. 16 ಜಿಮಿ್ರಯು ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಅವರು ಅದೇ ದಿನ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ ಾದ ಒಮಿ್ರಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. 17 ಒಮಿ್ರಯೂ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಗಿಬೆ್ಬತೋನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ತಿಚರ್ಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿದರು. 18 ಪಟ್ಟಣವು ಅವರ ವಶ ಾದುದನು್ನ ಜಿಮಿ್ರಯು
ಕಂಡು ಅರಮನೆಯ ಗಭರ್ಗೃಹಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅರಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ
ಹೊತಿ್ತಸಿ ಸುಟು್ಟಕೊಂಡು ಸತ್ತನು. 19 ಅವನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನಂತೆ
ಾನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ,
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದುದರಿಂದ ಹೀ ಾಯಿತು.
20 ಜಿಮಿ್ರಯ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನ ಒಳಸಂಚೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 21ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳುಂಟಾದವು. ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರು
ಗೀನತನಮಗ ಾದ ತಿಬಿ್ನಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಇನೊ್ನಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಒಮಿ್ರಯನು್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 22 ಆದರೆ ಒಮಿ್ರಯ ಪಕ್ಷದವರು ಗೀನತನ
ಮಗ ಾದ ತಿಬಿ್ನೕಯ ಪಕ್ಷದವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ತಿಬಿ್ನಯು ಮರಣ
ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಒಮಿ್ರಯೇ ಅರಸ ಾದನು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಒಮಿ್ರಯು
23 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಮೂವತೊ್ತಂದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಒಮಿ್ರಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು. ಆರು ವಷರ್ಗಳ
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ವರೆಗೆ ತಿಚರ್ವೇ ಅವನ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿತು್ತ. 24ಅನಂತರ ಶೆಮೆರ್
ಎಂಬವನಿಗೆ *ಎರಡು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಂದ
ಸ ಾಯರ್ವೆಂಬ ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ ಾಗಿದ್ದ
ಶೆಮೆರನ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
25 ಒಮಿ್ರಯು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯೂ ತನ್ನ
ಪೂ ಾರ್ಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದನು. 26 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪಬರಿಸುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ನೆ ಾಟನಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನೂ ನಡೆದನು. 27 ಅವನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ

ಪ ಾಕ್ರಮಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 28 ಒಮಿ್ರಯು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಯರ್ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅವನ ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ಅ ಾಬನು ಅರಸ ಾದನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬ

29ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಮೂವತೆ್ತಂಟನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಒಮಿ್ರಯ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಬನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾಡಿದನು. 30 ಅವನು ತನ್ನ ಪೂ ಾರ್ಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ

ದುಷ್ಟ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು 31 ಅವನು
ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದು
ಅಲ್ಪ ಾಪವೆಂದು ತಿಳಿದವನೋ ಎಂಬಂತೆ ಚೀದೋನ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಎ ಾ್ಬಳನ ಮಗಳು ಈಜೆಬೆಲ್ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾಳ್ ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದನು.
32 ಾಳ್ ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುಡಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಅದರಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. 33 ಇದಲ್ಲದೆ

* 16:24 16:24 ಸು ಾರು 70 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಇನೂ್ನ ಎಷೊ್ಟೕ
ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿ, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಾಜರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದ.

34 †ಅವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೇತೇಲಿನವ ಾದ ಹೀಯೇಲನು ಯೆರಿಕೋ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿ ಾಗ
ಹಿರಿಯ ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾಮನನೂ್ನ ಾಗಿಲುಗಳನಿ್ನರಿಸಿ ಾಗ
ಕಿರಿಯ ಮಗ ಾದ ಸೆಗೂಬನನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನು ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದ
ಾತು ನೆರವೇರಿತು.

17
ಾಗೆಗಳು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನನು್ನ ೕಷಿಸಿದು್ದ

1 ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಊರಿನವ ಾದ ಎಲೀಯ ಎಂಬುವವನು
ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾನು ಸನಿ್ನಧಿಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, 2 ಾನು ಸೂಚಿಸಿದ ಹೊರತು
ಇಂದಿನಿಂದ ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಾಗಲಿ ಮಂಜಾಗಲಿ
ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.

3 ತರು ಾಯಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಕೆರೀತ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೋ. 4ಆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ನಿನಗೆ ಕುಡಿಯುವ
ಾನ ಾಗಿರುವುದು. ನಿನಗೆ ಆ ಾರ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಾಗೆಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಎಲೀಯನು
ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ದರ್ನಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕರುವ
ಕೆರೀತ್ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡ ತೊಡಗಿದನು.
6 ಾಗೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಾ್ರತಃ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಾಂಸಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನು
ಇವುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದನು. ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಅವನಿಗೆ ಾನ ಾಗಿತು್ತ.
† 16:34 16:34ಯೆಹೋ. 6:26 ನೋಡಿರಿ.
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7 ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದನಂತರ ಹಳ್ಳವು
ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು.

ಎಲೀಯನನು್ನ ೕಷಿಸಿದಚಾರೆ ಾ್ತಊರಿನ ವಿಧವೆ
8 ಆಗ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಾತು ಕೇಳಿ ಬಂತು,

9ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಚೀದೋನ್ಯರ ಚಾರೆ ಾ್ತ ಊರಿಗೆ
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು. ನಿನ್ನನು್ನ ಾಕಬೇಕೆಂದು
ಅಲಿ್ಲನ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 10 ಅವನು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಚಾರೆ ಾ್ತದ ಊರು ಾಗಿಲಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ೌದೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತರುವ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯನು್ನ
ಕಂಡನು. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಗಿ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಒಂದು ತಂಬಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11 ಆಕೆಯು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಪುನಃ ಆಕೆಯನು್ನ
ಕರೆದು, “ನೀನು ಬರು ಾಗ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ತುಂಡು
ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಅಂದನು. 12 ಆಕೆಯು
ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ರೊಟಿ್ಟ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಹಿಟು್ಟ, ಗೆಯಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳ ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ
ಎರಡು ಕಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೋಸ ್ಕರವೂ ನನ್ನ
ಮಗನಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ರೊಟಿ್ಟ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ಬೇರೆ ಹಿಟು್ಟ, ಎಣೆ್ಣ ಇಲ್ಲ
ಇದನು್ನ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಾರವಿಲ್ಲದ ಾರಣ ಾವು ಾಯಬೇಕೇ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 13 ಆಗ
ಎಲೀಯನು ಆಕೆಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡು. ಆದರೆ ದಲು ಅದರಿಂದ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ

ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾ. ತರು ಾಯ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಮಗನಿಗೂ ಾಡಿಕೋ. 14 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನಗೆ, ‘ ಾನು ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಳೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನ
ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹಿಟು್ಟ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಗೆಯಲಿ್ಲರುವ
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ಎಣೆ್ಣಯು ಮುಗಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
15 ಆಕೆಯು ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದಳು.
ಆಕೆಯೂ, ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರೂ ಮತು್ತ ಎಲೀಯನು ಅದನು್ನ
ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಊಟ ಾಡಿದರು. 16 ಯೆಹೋವನು
ಎಲೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಟು್ಟ
ತೀರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಗೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಣೆ್ಣಯುಮುಗಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

ಎಲೀಯನು ವಿಧವೆಯಮಗನನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ
17ಕೆಲವುದಿನಗ ಾದನಂತರ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಮಗನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದನು.

ಹುಡುಗನಿಗೆ ರೋಗವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿದು್ದದರಿಂದ ಉಸಿ ಾಡುವುದು
ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 18 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯನೇ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆನಿನಗೇಕೆ? ನೀನು ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ದೇವರ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನನ್ನಮಗನನು್ನ ಾಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವೆ ೕ?”
ಎಂದಳು. 19 ಅವನು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಆಕೆಯ ಮಡಿಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಾನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಮೇಲಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಂಚದ
ಮೇಲೆಮಲಗಿಸಿದನು. 20ಅನಂತರ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನನ್ನ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ,ನನಗೆಸ್ಥಳಕೊಟ್ಟಈವಿಧವೆಯಮಗನನು್ನ
ನೀನು ಾಯಿಸಿ, ಆಕೆಗೆ ಕೇಡನು್ನಂಟು ಾಡಿದೆ್ದೕನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 21ಆನಂತರ ಹುಡುಗನಮೇಲೆಮೂರು ಾರಿ ಬೋರಲು
ಬಿದು್ದ, “ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಹುಡುಗನ ಾ್ರಣವು
ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಾಡು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟನು.
22ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಗನ
ಾ್ರಣವು ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅವನು ಜೀವಿಸಿದನು. 23 ಎಲೀಯನು
ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವನ
ಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ, “ಇಗೋ, ನೋಡು ನಿನ್ನ ಮಗನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”
ಅಂದನು. 24 ಆಗ ಆಕೆಯು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯನೆಂದೂ, ನಿನ್ನ ಾಯಿಂದ ಬಂದ ಯೆಹೋವನ ಾತು
ಸತ್ಯವೆಂದೂ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
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18
ಎಲೀಯನುಮತು್ತ ಓಬದ್ಯನು

1 ಅನೇಕ ದಿನಗ ಾದ ನಂತರ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯವುಂಟಾಯಿತು. ಬರ ಾಲದ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಅ ಾಬನನು್ನ ಾಣು.
ಾನು ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಳೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 2 ಎಲೀಯನು
ಅ ಾಬನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಆಗ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಬರವು ಬಹು ೕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ, 3 ಅ ಾಬನು ತನ್ನ
ಉ ಾ್ರಣಿಕ ಾದ ಓಬದ್ಯ ಎಂಬುವನನು್ನ ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದನು.
4 ಈಜೆಬೆಲಳು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಬಹು ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾದ ಈ ಓಬದ್ಯನು ನೂರು
ಜನರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಐವತೆವತು್ತ
ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. 5ಅ ಾಬನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ದೇಶಸಂಚಾರ
ಾಡು ಾ್ತ, ಎ ಾ್ಲ ಬುಗೆ್ಗ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ

ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೋ ನೋಡೋಣ. ಸಿಕು ್ಕವು ಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳೂ
ಮತು್ತ ಹೇಸರಗತೆ್ತಗಳೂಉಳಿ ಾವು,ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಸತು್ತಹೋಗುವವು”
ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 6ಅವರುಸಂಚಾರ ಾ್ಕಗಿದೇಶವನು್ನ ಎರಡು ಾಗ
ಾಡಿ ಒಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ಓಬದ್ಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆ ಾನೇ

ಹೊರಟುಹೋದನು.
7 ಓಬದ್ಯನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಎಲೀಯನು ಪಕ್ಕನೆ

ಅವನಿಗೆ ಎದು ಾದನು. ಓಬದ್ಯನು ಅವನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು,
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ವಮಿ ಾದ
ಎಲೀಯನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ೌದು,
ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ‘ಎಲೀಯನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳು” ಎಂದನು. 9 ಅದಕೆ್ಕ ಓಬದ್ಯನು, “ಅ ಾಬನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವ ಾಗೆನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಅವನಕೈಗೆಒಪಿ್ಪಸುವುದೇಕೆ? ಾನೇನು
ಾಪ ಾಡಿದೆನು? 10 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನನ್ನ
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ಒಡೆಯನು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕದ ಜ ಾಂಗವೂ
ಾಜ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಜ ಾಂಗ ಾಜ್ಯಗಳವರು

‘ಎಲೀಯನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ ಅವನು
ಅವರಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದನು. 11 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನಗೆ
ಎಲೀಯನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂಬು ಾಗಿ
ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನು? 12 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟ ಕೂಡಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಒಯು್ಯವುದು. ಾನು ಹೋಗಿ ಅ ಾಬನಿಗೆ ಹೇಳುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನೀನು
ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವನು.
ಾನು ಾ ಾ್ಯರಭ್ಯ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಲ್ಲವೇ?

13 ಈಜೆಬೆಲಳು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾನು ಾಡಿದು್ದ ನನ್ನ ಾ್ವಮಿ ಾದ ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ ೕ?
ಅವರಲಿ್ಲ ನೂರು ಜನರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐವತೆವತು್ತ ಜನರ ಾ್ನಗಿ
ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ, ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಾಕಿದೆನಲ್ಲವೇ.
14 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಎಲೀಯನು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸುತಿ್ತರುವೆಯ ಾ್ಲ.
ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
15 ಆಗ ಎಲೀಯನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಅ ಾಬನಿಗೆ
ಹೇಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು”ಅಂದನು.

ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು
16 ಓಬದ್ಯನು ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಾತನು್ನ

ತಿಳಿಸಿದನು. ಅ ಾಬನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹೊರಟುಹೋಗಿ 17 ಅವನನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರ ಾಡಿದವನೇ, ನೀನು ಬಂದಿ ಾ?” ಅಂದನು.
18 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರ ಾಡಿದವನು
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ಾನಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನಆ ಗಳನು್ನಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಾಳನವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದ ನೀನೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣರು.
19 ನೀನು ಈಗ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನೂ್ನ, ಈಜೆಬೆಲಳಿಂದ ೕಷಣೆ
ಹೊಂದುವ ಾಳನ ಾನೂರೈವತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಶೇರ
ದೇವತೆಯ ಾನೂರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಕರೆಯಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಅ ಾಬನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು.

21 ಎಲೀಯನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎರಡು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಿರಿ. ಯೆಹೋವನು
ದೇವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ ಾಳನು ದೇವ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅವನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಜನರು ಇದಕೆ್ಕ
ಏನೂ ಉತ್ತರಕೊಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 22 ಮತು್ತ
ಎಲೀಯನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನೊಬ್ಬನೇ
ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾನೂರೈವತು್ತ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.
23 ಅವರು ಎರಡು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತರಲಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಡಿದು, ತುಂಡು ಾಡಿ, ಕಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮೇಲಿಡಲಿ. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸ ಾರದು. ಾನೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸದೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಿಡುವೆನು

24 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ, ಅನಂತರ
ಾನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ಆ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ
ಾವನು ಾಲಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನೋ ಅವನೇ

ದೇವರೆಂದೂ ನಿಣರ್ಯಿಸೋಣ” ಅಂದನು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು,
“ಸರಿ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
25 ಆಗ ಅವನು ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ಹೆಚು್ಚ ಜನ
ಇರುವುದರಿಂದ ದಲು ನೀವೇ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸ ಾರದು” ಅಂದನು.
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26 ಅವರು ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಾಳನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, “ ಾಳನೇ
ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು” ಎಂದು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಿಂದ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ
ಕೂಗಿದರೂ ಆ ಾಶ ಾಣಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಸುತ್ತಲೂ ಕುಣಿ ಾಡಿದರೂ ಾರೂ ಉತ್ತರ ದಯ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
27 ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾದನಂತರ ಎಲೀಯನು ಅವರನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ
ಾಡಿ, “ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿರಿ, ಅವನು ದೇವ ಾಗಿರು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. ಈಗ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಾ್ಯನದಲಿ್ಲರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಾವುದೋ
ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಅಥ ಾ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಅದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನು, ಎಚ್ಚರ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28ಅವರುಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿತಮ್ಮಪದ್ದತಿಯಪ್ರ ಾರಈಟಿಕತಿ್ತಗಳಿಂದ
ರಕ್ತಸೋರುವಷು್ಟ ಾಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 29 ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಿಂದ
ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೂ ಪರವಶ ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ
ಇದ್ದರು. ಆದರೂ ಆ ಾಶ ಾಣಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾರೂ ಅವರಿಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರನು್ನ ಲ ಸಲಿಲ್ಲ.

30 ಅನಂತರ ಎಲೀಯನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆಯಲು
ಅವರು ಬಂದರು. ಅವನು ಾ ಾಗಿದ್ದ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 31 ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲನೆಂಬ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ ಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ
ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾದ ಕುಲಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 32 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸೇರು
ಬೀಜಬಿತು್ತವಷು್ಟ ನೆಲವನು್ನ ಅಗೆಸಿ ಾಲುವೆ ಾಡಿಸಿದನು.
33 ಇದಲ್ಲದೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ,
ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿ ತುಂಡು ಾಡಿ ಅದರಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಅನಂತರ
ಜನರಿಗೆ, “ ಾಲು ್ಕ ಕೊಡ ನೀರು ತಂದು ಯಜ್ಞ ಾಂಸದಮೇಲೆಯೂ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಸುರಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
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34 ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು, “ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ತನಿ್ನರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತಿರುಗಿ ತಂದರು. ಅವನು ಮೂರನೆಯ
ಾರಿ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿಲು ಅವರು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ತಂದು ಸುರಿದರು 35 ನೀರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬಿ
ಹರಿಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾಲುವೆಯನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿದನು. 36 ಸಂ ಾ್ಯನೈವೇದ್ಯದ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಎಲೀಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, “ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರದೇವರೇ,ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದನೂ್ನ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ
ಎಂಬುದನೂ್ನ ಮತು್ತ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಾಡಿದೆನೆಂಬುದನೂ್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. 37 ಕಿವಿಗೊಡು,

ಯೆಹೋವನೇ ಕಿವಿಗೊಡು, ಯೆಹೋವ ಾದ ನೀನೊಬ್ಬನೇ
ದೇವರೂ! ಈ ಜನರ ಮನಸ್ಸನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನೂ
ನೀನೇ ಆಗಿರುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 38 ಕೂಡಲೇ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ
ಯಜ್ಞ ಾಂಸವನೂ್ನ, ಕಟಿ್ಟಗೆ, ಕಲು್ಲ ಮಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟು್ಟ
ಾಲುವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೀರಿಬಿಟಿ್ಟತು. 39 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ
ಕಂಡು ಬೋಲರ್ಬಿದು್ದ, “ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು! ಯೆಹೋವನೇ
ದೇವರು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 40 ಆಗ ಎಲೀಯನು ಅವರಿಗೆ,
“ ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವರು ಹಿಡಿದರು.
ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕೀಷೋನ್ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಒಯು್ದ ಅಲಿ್ಲ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು.

ಎಲೀಯನುಮಳೆ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ
41 ಅನಂತರ ಅವನು ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ

ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ, ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ”
ಅಂದನು. 42 ಅ ಾಬನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಹೋ ಾಗ ಎಲೀಯನು ಕಮೆರ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
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ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡು ಣ ಾಲಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನಿ್ನಟ್ಟನು.
43 ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ
ಕಡೆಗೆ ನೋಡು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಸೇವಕನು ಹೋಗಿ
ನೋಡಿ ಬಂದು, “ಏನೂ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಹೀಗೆ ಅವನನು್ನ ಏಳು ಾರಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 44 ಏಳನೆಯ ಾರಿ
ಸೇವಕನು, “ಅಂಗೈಯಷು್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಾದ ೕಡವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರಿ
ಬರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಎಲೀಯನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಹೋಗಿ ಅ ಾಬನಿಗೆ, ‘ಬೇಗನೆ ರಥವನು್ನ ಹೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆಯು
ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯದಂತೆ ಬೆಟ್ಟವನಿ್ನಳಿದು ಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳು”
ಅಂದನು. 45 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೇ ಆ ಾಶವು ೕಡ ಾಳಿಗಳಿಂದ
ಕ ಾ್ಪಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯು ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. ಅ ಾಬನು ರಥದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. 46 ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು
ಎಲೀಯನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಅ ಾಬನಮುಂದೆ ಓಡು ಾ್ತ ಇಜೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೇರಿದನು.

19
ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು

1 ಎಲೀಯನು ಾಳನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದ್ದನೂ್ನಮತು್ತ ಅವನು ಾಡಿದಬೇರೆಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅ ಾಬನು ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 2 ಈಜೆಬೆಲಳು ಎಲೀಯನ
ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆದಂತೆ ಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ತೆಗೆಯದೇ ಹೋದರೆ ದೇವತೆಗಳು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. 3 ಅವನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ತನ್ನ
ಾ್ರಣ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಯೆಹೂದದ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಬಿಟ್ಟನು. 4 ತರು ಾಯ ಾನೊಬ್ಬನೇ
ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರ ಾಣದಷು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿ
ಒಂದು ಜಾಲೀ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮರಣವನು್ನ
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ಅಪೇ ಸಿದನು. ಅವನು, “ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಾ ಾಯಿತು,
ನನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಾನು ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮನಲ್ಲ” ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಅದೇ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ
ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಿದೆ್ರ ಾಡಿದನು. 5 ಪಕ್ಕನೆ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಅವನನು್ನ ತಟಿ್ಟ, “ಎದು್ದ ಊಟ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6ಎಲೀಯನು ಎದು್ದ ನೋಡ ಾಗಿ ಕೆಂಡದಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯೂ
ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ತಿರುಗಿ ಮಲಗಿದನು.
7ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ತಟಿ್ಟ
ಅವನಿಗೆ, “ಎದು್ದ ಊಟ ಾಡು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತ ಮೀರುವಷು್ಟ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು. 8 ಅವನು ಎದು್ದ ತಿಂದು,
ಕುಡಿದು ಅದರ ಬಲದಿಂದ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ದೇವಗಿರಿ ಾದ 9 ಹೋರೇಬಿಗೆ ತಲುಪಿ, ಅಲಿ್ಲನ ಒಂದು

ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು.

ದೇವರು ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ
ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ, “ಎಲೀಯನೇ ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕನು
ಾಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂಬ ಾಣಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು.
10 ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ದೇವರೇ,

ಯೆಹೋವನೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ.
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ, ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಾನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದು ನಿನ್ನ ೌರವವನು್ನ
ಾ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ
ಾ್ರಣವನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

11 ಆಗ ಪುನಃ, “ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲ” ಎಂಬ ಾಣಿ ಾಯಿತು. ಆ ಾ
ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ಾದು ಹೋದನು. ಆತನ ಮುಂದೆ
ಪವರ್ತಗಳು ಭೇದಿಸಿ ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಾಡುವಂಥ
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ದೊಡ್ಡ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು. ಯೆಹೋವನು ಅದರಲಿ್ಲ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ತರು ಾಯ ಭೂಕಂಪ ಾಯಿತು, ಅದರಲಿ್ಲಯೂ
ಆತನಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ಭೂಕಂಪ ಾದ ನಂತರ ಸಿಡಿಲುಂಟಾಯಿತು,
ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೋವನಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ನಯ ಾದ ಮೃದು
ಸ್ವರ ಂದು ಕೇಳಿಸಿತು, 13 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಎಲೀಯನು
ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ೕರೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಗವಿಯ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. ಆಗ, “ಎಲೀಯನೇ ನೀನು
ಇಲೆ್ಲೕನು ಾಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂಬ ಾಣಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು. 14 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವನು, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನಿನ್ನ
ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿ ಾ್ದರೆ,
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಾನೊಬ್ಬನೇ
ಉಳಿದು ನಿನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಾ್ರಣವನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ದಮಸ್ಕದ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗು,
ಅಲಿ್ಲಂದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಜಾಯೇಲನನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. 16 ನಿಂಷಿಯ ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಆಬೇಲ್ ಮೆಹೋಲದವನೂ
ಾಫಾಟನ ಮಗನೂ ಆದ ಎಲೀಷನನು್ನ ನಿನಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. 17 ಹಜಾಯೇಲನ ಕತಿ್ತಗೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಯೇಹುವು ಕೊಲು್ಲವನು. ಅವನ ಕತಿ್ತಗೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಎಲೀಷನು ಕೊಲು್ಲವನು. 18 ಆದರೆ ಾಳನ
ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬೀಳದೆಯೂ, ಅದನು್ನ ಮುದಿ್ದಡದೆಯೂ ಇರುವ ಏಳು
ಾವಿರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಎಲೀಷನು ಎಲೀಯನ ಸೇವಕ ಾಗಿದು್ದ
19ಎಲೀಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ

ಎಲೀಷನನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನು ಹೊಲವನು್ನ ಉಳುವುದಕೆ್ಕ
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ಹನೆ್ನರಡು ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ತಂದು ಹನೆ್ನರಡನೆ ೕಡಿಯಿಂದ
ಾ ಾಗಿಯೇ ಹೊಲವನು್ನ ಉಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಎಲೀಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಾದುಹೋಗು ಾಗ ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಾಕಿದನು.

20 ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡು ಾ್ತ ಬಂದು
ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ, ಅನಂತರ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವೆನು” ಅಂದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಯನು “ಹೋಗು ಾನು ನಿನಗೆ ಾಡಿರುವುದನು್ನ
ಮರೆಯಬೇಡ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 21 ಎಲೀಷನು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಾನು ಉಳುತಿ್ತದ್ದ ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಾಂಸವನು್ನ ರಂಟೆಯ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ಔತಣ ಾಡಿಸಿದನು. ಅನಂತರ
ಅವನು ಎದು್ದ ಎಲೀಯನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅವನ ಸೇವಕ ಾದನು.

20
ಅ ಾಬನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಎರಡು ಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ

1 ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೂವತೆ್ತರಡು
ಅರಸರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. 2ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, 3 “ನಿನ್ನ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರನನ್ನದು. ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳುನನ್ನವರೇಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೋ” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾನು
ನಿನ್ನವನೇ, ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 5 ಆ ದೂತರು ತಿರುಗಿ ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದೆನ ಾ್ಲ. 6 ಾಳೆ ಇಷು್ಟ
ಹೊತಿ್ತಗೆ ನನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು, ಅವರು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ



1ಅರಸುಗಳು 20:7 lxxxv 1ಅರಸುಗಳು 20:13

ಸೇವಕರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿರುವವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು ಎಂಬು ಾಗಿ ಬೆನ್ಹದದನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು. 7 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ
ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೋಡಿದಿ ಾ ಅವನು ನಮಗೆ
ಕೇಡು ಬಗೆಯು ಾ್ತನೆ, ‘ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನೂ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನನಗೆ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಕೆ್ಕ ಾನು
ಒಪಿ್ಪದರೂ ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆಗ
ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರೂ ಮತು್ತ ಜನರೂ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ಾತಿಗೆ
ಒಪ್ಪಬೇಡ” ಎಂದರು. 9 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಬಂದಂಥ ದೂತರ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಅರಸನೇ,
ಾನು ನಿನ್ನ ದಲನೆಯ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಅದರಂತೆ ಾಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಾರೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೂತರು ಬಂದು ಈ ಾತನು್ನ
ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 10ಆಗ ಅವನು ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ಸ ಾಯರ್
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವೆನು, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ನನ್ನ
ಸೈನಿಕರು ಅದರಿಂದಉಂಟಾದಒಂದು ಹಿಡಿಧೂಳನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವತೆಗಳು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಬಂದ ದೂತರಿಗೆ,
“ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಳು್ಳವವನು,ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಡುವ
ಜಯ ಾಲಿಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಳಪಡ ಾರದು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ”
ಎಂದನು. 12 ತನ್ನ ಅರಸುಗಳ ಸಂಗಡ ಡೇರೆಗಳಲಿ್ಲ ಮದ್ಯ ಾನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಬೆನ್ಹದದನು ಈ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ

ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕುವಂತೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದರು.
13 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನ

ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಈಮ ಾ ಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿದೆ ಾ,
ಾನು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವಂತೆ ಈ
ದಿನವೇ ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
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ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 14 ಅ ಾಬನು ಅವನನು್ನ,
“ಇದು ಾರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಆಗುವುದು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನು, “ಪ್ರದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಾಡುವ ಯುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಆಗುವುದು

ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಅ ಾಬನು ಪುನಃ ಅವನನು್ನ, “ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭ ಾಡತಕ್ಕವರು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ನೀನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಅ ಾಬನು ಪ್ರದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡುವ
ಯುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ ಇನೂ್ನರ ಮೂವತೆ್ತರಡು
ಜನರಿದ್ದರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ ಏಳು ಾವಿರ
ಜನರಿದ್ದರು. 16ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಬೆನ್ಹದದನು ತನ್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದ
ಮೂವತೆ್ತರಡು ಜನರು ಅರಸರ ಸಂಗಡಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿಮತ್ತ ಾಗಿ
ಡೇರೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಇವರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದರು. 17 ಪ್ರದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಆಳುಗಳು ದಲು ಬಂದರು.
ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರು ಾ್ತರೆಂದು ಬೆನ್ಹದದನ
ಾವಲು ಾರರು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 18 ಅವನು ಅವರಿಗೆ,

“ಅವರು ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸ ಾ ಾನ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ
ಅವರನು್ನ ಸಜೀವಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಹಿಡಿದು ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
19 ದಲು ಹೊರಟುಬಂದಿದ್ದ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಆಳುಗಳ ಹಿಂದೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸೈನ್ಯದವರೂ ಬಂದರು. 20 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ತನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ವಿರೋಧಿಯನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತ ಮುಂದುವರಿದರು.
ಅ ಾಮ್ಯರು ಓಡಿಹೋಗಲು ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು.
ಅವರ ಅರಸ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನೂ ಾಗು ಕೆಲವು ಸ ಾರರೂ
ಕುದುರೆಗಳನೆ್ನೕರಿ ಓಡಿಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು. 21 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನು ಹೊರಟು ಬಂದು ಅ ಾಮ್ಯರ ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಮ ಾಸಮೂಹವನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.

22 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಪುನಃ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
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ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು
ಹೋಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೋ, ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿದು್ದ ನೀನು
ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸು” ಎಂದನು.
23 ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನ ಮಂತಿ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ,

“ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ದೇವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಾವು ಅವರೊಡನೆ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವು ಾದರೆ ಹೇಗೂ ಜಯಹೊಂದುವೆವು. 24 ನೀನು
ಆ ಾ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲರುವ ಅರಸರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಪ್ರದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸು. 25 ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಿಂದ
ನಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೋದಷು್ಟ ಜನರನು್ನ, ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ, ರಥಗಳನೂ್ನ ತಿರುಗಿ
ಕೂಡಿಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡೋಣ. ನಮಗೆ
ಹೇಗೂ ಜಯಸಿಕು ್ಕವುದು ನಿಶ್ಚಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು
ಅದರಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು. 26 ಒಂದು ವಷರ್ ಾಟಿದ ನಂತರ
ಬೆನ್ಹದದನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಫೇಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 27ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸಹ
ಆ ಾರ ಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಬಂದರು. ಅ ಾಮ್ಯರು ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆಡುಮರಿಗಳ ಎರಡು ಹಿಂಡುಗಳಂತಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 28ಆಗ ದೇವರಮನುಷ ್ಯನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಯೆಹೋವನು ತಗು್ಗಗಳ ದೇವರಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟಗಳ
ದೇವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಮ ಾ ಸಮೂಹವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಇದರಿಂದ ಾನು
ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 ಈ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳು ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಎದುರುಬದು ಾಗಿ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗಲು ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಆ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ
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ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಾ ಾಳುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದರು. 30 ಉಳಿದ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಅಫೇಕ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹೊಕ್ಕರು.
ಆದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದದರಿಂದ
ಅವರೂ ಸತ್ತರು. ಬೆನ್ಹದದನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹೊಕು ್ಕ ಒಂದು
ಮನೆಯಒಳಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡನು.

ಅ ಾಬನು ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ ಉಳಿಸಿದು್ದ
31 ಆಗ ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸರು

ದಯೆಯುಳ್ಳವರೆಂದು ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ
ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು
ಆ ಅರಸನ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ. ಹೀಗೆ
ಾಡುವು ಾದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿ ಾನು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದರು. 32ಅವರು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಜೀವ ಾನ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಬೆನ್ಹದದನು ವಿ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ”ಅಂದರು. ಆಗ ಅವನು, “ಬೆನ್ಹದದನು
ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರು ಾ್ತನೋ? ಅವನು ನನ್ನ ಸಹೋದರನು”ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 33 ಅವರು ಈ ಾತು ಶುಭವಚನವೆಂದು ನೆನಸಿ
ಕೂಡಲೆಅವನ ಾತನೆ್ನೕ ಹಿಡಿದು, “ಬೆನ್ಹದದನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನೇ
ೌದು” ಅಂದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವನು ಬಂ ಾಗ
ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು. 34 ಬೆನ್ಹದದನು
ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ, ಅವನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಾಡಿದಂತೆ ನೀನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಕೇರಿಗಳನು್ನ

ನಿನ್ನ ಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅ ಾಬನು,
“ ಾನು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
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ಪ್ರ ಾದಿ ಆ ಾಬನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
35ಪ್ರ ಾದಿಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲಒಬ್ಬನುಯೆಹೋವನಆತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ

ತನ್ನ ತೆ ಾರನಿಗೆ “ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಅವನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 36 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಟ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು”
ಎಂದನು. ಅವನು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಕೂಡಲೆ ಒಂದು
ಸಿಂಹವು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿತು. 37 ಅನಂತರ ಆ
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ನೋಡಿ, “ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡಿ” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಇವನನು್ನ ಾಯ ಾಗುವಷು್ಟ
ಹೊಡೆದನು. 38 ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಗುರುತು ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು
ಮುಂ ಾಸದಿಂದ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಅರಸನು ಬರುವ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. 39 ಅವನು ಾದು ಹೋಗು ಾಗ ಅವನಿಗೆ,

“ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋ ಾಗ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಶತು್ರವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
‘ನೀನು ಇವನನು್ನ ಾಯಬೇಕು, ಇವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೆ ಇವನ
ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವು ನನ್ನ ಾಗಿರುವುದು ಅಥ ಾ
ನೀನು ನನಗೆ *ಒಂದು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 40 ಾನು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದನು” ಎಂದು ರೆಯಿಟ್ಟನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು
ಇವನಿಗೆ “ನಿನಗೆ ಆ ತೀಪುರ್ ಸರಿ ಾಗಿದೆ, ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದವನು
ನೀನೇ ಅಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ನುಡಿದನು. 41 ಕೂಡಲೆ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ತೆಗೆದುದರಿಂದ ಅವನು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನೆಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.
42 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅರಸನಿಗೆ, “ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು
ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೀನು ಹೋಗಗೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ

* 20:39 20:39 ಸು ಾರು 4 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಅವನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವು ಹೋಗುವುದು. ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವನ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗುವರು ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 43 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು
ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಗಂಟುಮುಖ ಾಡಿಕೊಂಡು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.

21
ಾಬೋತನ ಾ್ರ ತೋಟಮತು್ತ ಅವನ ಹತೆ್ಯ

1 ಅನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾಯರ್ದ
ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನ ಅರಮನೆಯ ಹತಿ್ತರ ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ
ಾಬೋತನೆಂಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಾ್ರ ತೋಟವಿತು್ತ. 2 ಅ ಾಬನು
ಾಬೋತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಅದು
ನನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಹತಿ್ತರವಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಾಯಿಪಲ್ಯದ
ತೋಟವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನಿನಗೆ
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಉತ್ತಮ ಾದ ತೋಟವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅದು
ಬೇಡ ಾದರೆ ಕ್ರಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3ಅದಕೆ್ಕ
ಾಬೋತನು ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾನು ಪಿ ಾ್ರಜಿರ್ತ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಾರದಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲಿ”ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 4 “ನನ್ನ
ಪಿ ಾ್ರಜಿರ್ತ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ
ಾಬೋತನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಬನು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಗಂಟುಮುಖ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಾಡಲೊಲ್ಲದೆ, ಮಂಚದ

ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 5ಆಗ
ಅವನಹೆಂಡತಿ ಾದಈಜೆಬೆಲಳುಅವನಬಳಿಗೆಬಂದು ಅವನನು್ನ,
“ನೀನು ಾಕೆ ಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ನಿನಗೆ ಾವ ಚಿಂತೆ
ಇರುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. 6ಅವನು, “ ಾನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ
ಾಬೋತನಿಗೆ ‘ನಿನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ನನಗೆ ಾರಿಬಿಡು, ಹಣ
ಬೇಡ ಾದರೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೊಂದು ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ಅವನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದನು”
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ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 7ಆಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು
ಅವನಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡುವುದು
ಸರಿಯೇ? ಎದು್ದ ಊಟ ಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರು. ಾನು ನಿನಗೆ
ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ ಾಬೋತನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಕೊಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 8 ಆಮೇಲೆ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅ ಾಬನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಅದಕೆ್ಕ ಅವನ ಮುದೆ್ರ ಾಕಿ, ಅದನು್ನ
ಾಬೋತನಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರಿಗೂಹಿರಿಯರಿಗೂ
ಕಳುಹಿಸಿದಳು. 9 ಅದರಲಿ್ಲ, “ಎಲ್ಲರೂ ಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಾಬೋತನನು್ನ ನೆರೆದ ಸಭೆಯಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 10ಅವನು
ದೇವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅರಸನನೂ್ನ ಶಪಿಸಿದನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಇಬ್ಬರ
ಾ ಹೇಳಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಒಯು್ದ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲಿ್ಲರಿ”
ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಳು. 11 ಆಗ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರ ಾನ
ಪುರುಷರೂ ಈಜೆಬೆಲಳು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಂತೆಯೇ
ಾಡಿದರು. 12 ಅವರು ಉಪ ಾಸವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ನೆರೆದ ಸಭೆಯ

ಮುಂದೆ ಾಬೋತನನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 13 ತರು ಾಯ ಇಬ್ಬರು
ದುಷ್ಟರು ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಇವನು ದೇವರನೂ್ನ
ಅರಸನನೂ್ನ ಶಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳಿದರು. ಜನರು ಅವನನು್ನ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ
ಒಯು್ದ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. 14 ಾಬೋತನು ಕಲೆ್ಲಸೆಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಸತ್ತ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಹಿರಿಯರು ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
15ಆಕೆಯುಇದನು್ನ ಕೇಳಿಅ ಾಬನಿಗೆ, “ನೀನುಹೋಗಿ ಾಬೋತನು
ಾರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೋ, ಅವನು ಜೀವದಿಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ತನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

16 ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ ಾಬೋತನ ಮರಣ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅ ಾಬನು
ಕೇಳಿ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಇಳಿದು
ಹೋದನು.

17 ಆಗ ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಾದ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯವುಂಟಾಯಿತು. 18 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ
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ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜನನು್ನ ಾಣು.
ಅವನು ಈಗ ಾಬೋತನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. 19 ಅವನಿಗೆ

ನೀನು ಕೊಲೆ ಾಡಿ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ ೕ?
ಾಯಿಗಳು ಾಬೋತನ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಕಿ್ಕದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನೂ್ನ
ನೆಕು ್ಕವವು ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳು” ಎಂಬುದೇ. 20 ಅ ಾಬನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡು
ಅವನನು್ನ, “ನನ್ನ ವೈರಿಯೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ ಾ”
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ ೌದು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ್ದನು. ನೀನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿ ಾದಿಯ ಾ್ಲ. 21 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು,
‘ ಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಸವನೊ್ನೕ
ಎಂಬಂತೆ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಲಿ, ಾಸ ಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗಿಂದ
ಕಡಿದುಬಿಡುವೆನು. 22 ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ನನಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಮನೆಗೂ ಅಹೀಯನಮಗ ಾದ ಾಷನಮನೆಗೂ

ಆದ ಗತಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ ಆಗುವುದು’ ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ 23 ಇದಲ್ಲದೆ
ಆತನು ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ ಾಯಿಗಳು ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಗೋಡೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ತಿನು್ನವವು. 24 ಅ ಾಬನ
ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ ಊರೊಳಗೆ ಾಯುವಂಥವರನು್ನ ಾಯಿಗಳೂ,
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಾಯುವಂಥವರನು್ನ ಪ ಗಳೂ ತಿಂದು ಬಿಡುವವು’
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಅಂದನು. 25ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಈಜೆಬೆಲಳಿಂದ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಾರಿಬಿಟ್ಟ ಅ ಾಬನಂಥ ದುಷ್ಟನು

ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿರಲಿಲ್ಲ. 26 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅ ೕರಿಯರಂತೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದ ಅ ಾಬನ
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ನಡತೆಯು ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿತು್ತ.
27 ಅ ಾಬನು ಎಲೀಯನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ

ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಹಗಲಿರುಳು ಮೈಮೇಲೆ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು, ಉಪ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ದೀನಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಪ್ರವತಿರ್ಸಿದನು. 28 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಾದ
ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ಅ ಾಬನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ
ಕಂಡಿ ಾ? 29 ಅವನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಕೇಡನು್ನ ಅವನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಬರಗೊಡದೆ
ಅವನ ಮಗನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ
ಬರ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22
ಅ ಾಬನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಮೀ ಾಯೆಹು

1 ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೂ
ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 2 ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 3 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾ ೕತ್ ಪಟ್ಟಣವು ನಮ್ಮದೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆಯ ಾ್ಲ. ಅದನು್ನ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನಿಂದ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಅವನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ,
“ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ ೕತ್
ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತೕ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ ಾನೂ
ನೀನೂ, ನನ್ನ ಜನರೂ ನಿನ್ನ ಜನರೂ, ನನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೂ ನಿನ್ನ
ಕುದುರೆಗಳೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
5 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ
ವಿಚಾರಿಸು” ಎಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
6 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸು ಾರು
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ಾನೂರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ, “ ಾನು
ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದೋ
ಹೋಗ ಾರದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು, “ಹೋಗಬಹುದು,
ಕತರ್ನು ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು” ಅಂದರು. 7 ಆದರೆ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ, “ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇವರ ಹೊರ ಾಗಿ ಾವು ವಿಚಾರಿಸಬಹು ಾದ
ಬೇರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
8 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು “ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸಬಲ್ಲವ ಾದ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯಿರು ಾ್ತನೆ, ಅವನು ಇಮ್ಲನ
ಮಗ ಾದ ಮೀ ಾಯೆಹು ಎಂಬುವನು. ಆದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ
ಹಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಕುರಿತು ಾ ಾಗಲೂ ಶುಭವನ್ನಲ್ಲ
ಅಶುಭವನೆ್ನೕ ಮುಂತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು “ಅರಸನು ಾಗನ್ನದಿರಲಿ” ಅಂದನು.
9 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನು ಒಬ್ಬ ಕಂಚುಕಿಯನು್ನ ಕರೆದು
ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಇಮ್ಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 10 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ
ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ
ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಲುಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳುಅವರಮುಂದೆಪರವಶ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 11 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆ ಾನನ ಮಗ ಾದ

ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಎಂಬುವನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ, ತಲೆಗೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದು, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಅ ಾಮ್ಯರು
ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವವರೆಗೂ ಇವುಗಳಿಂದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಇರಿದು
ಕೊಂದು ಾಕುವಿ” ಎಂದನು. 12 ಉಳಿದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಇದೇ
ತರದ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ, “ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗು
ನೀನು ಸಫಲ ಾಗಿ ಬರುವಿ. ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ
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ಒಪಿ್ಪಸುವನು” ಅಂದರು. 13 ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋದ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಅರಸನಿಗೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ ಮುಂತಿಳಿಸು ಾ್ತರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ನೀನೂ
ಅವರಂತೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ ಮುಂತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14ಅದಕೆ್ಕ
ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ,ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನೆ್ನೕ
ನುಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 15 ಅವನು ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅರಸನು, “ ಾವು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ
ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋಗಬಹುದೋ, ಹೋಗ ಾರದೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಹೋಗಬಹುದು, ಸಫಲ ಾಗುವಿ,
ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಆಗ ಅರಸನು, “ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ
ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ಎಷು್ಟ ಾರಿ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಬೇಕು?” ಎಂದನು. 17 ಆಗ ಮೀ ಾಯೆಹುವು,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಚದುರಿಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು, ‘ಇವರು
ಒಡೆಯನಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ, ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ’ ಎಂದನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
18 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ,
“ಇವನು ನನಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಶುಭವನ್ನಲ್ಲ, ಅಶುಭವನೆ್ನೕ
ಮುಂತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದನು.
19 ಅದಕೆ್ಕ ಮೀ ಾಯೆಹುವು “ಅದಿರಲಿ, ಈಗ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡದ್ದನೂ್ನ ಪರಲೋಕಸೈನ್ಯಗಳು ಆತನ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. 20ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತವರನು್ನ,
‘ಅ ಾಬನು ಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ಾರು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವಿರಿ’ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ
ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ರೀತಿ ಾಗಿ, ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಂದು ರೀತಿ ಾಗಿ
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ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 21 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾನು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವೆನು’ ಅಂದಿತು. 22 ‘ಹೇಗೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವಿ?’ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಲು ಅದು, ‘ ಾನು ಅಸತ್ಯವ ಾ್ನಡುವ ಆತ್ಮ ಾಗಿ
ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರುವೆನು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟತು.
ಆಗ ಆತನು ಅದಕೆ್ಕ, ‘ಹೋಗಿ ಅದರಂತೆ ಾಡು ಅವನನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ಸಫಲ ಾಗುವಿ’ ಅಂದನು. 23 ನೋಡು ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೇಡು ನುಡಿದು ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಅಸತ್ಯವ ಾ್ನಡುವ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಆಗ ಕೆ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮೀ ಾಯೆಹುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಒಂದು ಏಟು ಾಕಿ, “ಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಾವ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬಂದಿತು?” ಎನ್ನಲು 25 ಮೀ ಾಯೆಹುವು,

“ನೀನು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 26 ಆಗ
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪು ಾಧಿ ಾರಿ ಾದ ಆ ೕನನಿಗೂ,
ಾಜಪುತ್ರ ಾದ ೕ ಾಷನಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಅವರಿಗೆ, 27 ‘ ಾನು
ಸುರ ತ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೂ ಇವನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ
ಸೆರೆಮನೆಯ ಅನ್ನ ಾನಗಳನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟ ಕುಗಿ್ಗಸಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
28 ಮೀ ಾಯೆಹುವು ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಬರುವು ಾದರೆ ಾನು ನುಡಿದದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಾತಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೋ”ಎಂದು ಹೇಳಿ “ಎ ಾ್ಲ ಜನರೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ”ಎಂದು
ಕೂಗಿದನು.
ಅ ಾಬನಮರಣ

29 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
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ಹೊರಟರು. 30 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ,
“ ಾನು ವೇಷ ಾಕಿಕೊಂಡು ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು. ನೀ ಾದರೂ
ನಿನ್ನ ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳನೆ್ನೕ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ವೇಷ ಾಕಿಕೊಂಡು ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 31 ಅ ಾಮ್ಯರ
ಅರಸನು ತನ್ನ ರಥಬಲದ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ,
“ನೀವು ಶತು್ರಗಳ ಾ ಾರಣ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೇ ಗುರಿಯಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
32ಅವರು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಅವನೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು.
33 ಆಗ ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನಲ್ಲವೆಂಬುದು ರಥಬಲದ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

34 ಅ ಾಮ್ಯರ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಾರಿಗೂ ಗುರಿಯಿಡದೆ
ಾಣವನೆ್ನಸೆಯಲು ಆ ಾಣವು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನಿಗೆ
ಅವನ ಕವಚದ ಸಂದಿಯಲಿ್ಲ ಾಗಿತು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ
ಾರಥಿಗೆ, “ರಥವನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ರಣರಂಗದಿಂದ
ಆಚೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಾಯ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 35 ಆದರೂ ಆ ದಿನ ಯುದ್ಧವು ಬಹು
ೕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅರಸನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಎದು ಾಗಿ ತನ್ನ

ರಥದಲಿ್ಲಯೇ ಆತುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದು್ದ ಾಯಂ ಾಲ ಾ ಾಗ ಸತ್ತನು.
ಾಯದಿಂದ ರಕ್ತವು ಸುರಿದು ಸುರಿದು ರಥದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿತು.

36ಸೂಯರ್ಸ್ತ ಾನ ಾದ ಕೂಡಲೆ “ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಹೋಗಲಿ” ಎಂಬ ಕೂಗು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು 37 ಅರಸನು ಾಯಲು ಅವನನು್ನ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ತಂದು ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. 38 ದೇವ ಾಸಿಯರು
ಾ್ನನ ಾಡುವ ಸ ಾಯರ್ದ ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ರಥವನು್ನ
ತೊಳೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾಯಿಗಳುಬಂದುಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಕಿ್ಕದವು.
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ಹೀಗೆಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
39 ಅ ಾಬನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ದಂತ

ಮಂದಿರ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಇವುಗಳ ವಿವರವೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಬೇರೆ
ಎ ಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 40ಅ ಾಬನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನಿಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ಅವನಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯ ಎಂಬುವನು ಅರಸ ಾದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಫಾಟ
41 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಆಸನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸ ಾದನು. 42 ಅವನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಮೂವತೆದು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಶಿಲಿ್ಹಯ ಮಗ ಾದ ಅಜೂಬಳೆಂ ಾಕೆಯು ಅವನ
ಾಯಿ 43 ಅವನು ತಪ್ಪದೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಆಸನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದರೂ,
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞ ಾಡು ಾ್ತ ಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 44ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಅರಸರೊಡನೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿದ್ದನು. 45 ಅವನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನು ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿದ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳ
ವಿವರವೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 46 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಸನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಕೊಂಡ ದೇವ ಾಸ ಾಸಿಯರನು್ನ ದೇಶದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು. 47 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೇ ಅದನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು.
48 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಓಫೀರಿನಿಂದ ಬಂ ಾರ
ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಷಿರ್ಷ್ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. 49 ಆಗ
ಅ ಾಬನಮಗ ಾದಅಹಜ್ಯನುಅವನನು್ನ, “ನಿನ್ನ ಜನರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಜನರೂ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ”
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ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ
ಹಡಗುಗಳು ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಒಡೆದುಹೋದುದರಿಂದ ಓಫೀರನು್ನ
ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. 50ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ತನ್ನಪೂವಿರ್ಕರಬಳಿಗೆಸೇರಲು
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ
ಅವನಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾಮನು ಅರಸ ಾದನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯ

51 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿನೇಳನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲಅ ಾಬನಮಗ ಾದಅಹಜ್ಯ ಎಂಬುವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾಡಿದನು. 52 ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ

ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು.

53 ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ಾಳ್ ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪಉಂಟು ಾಡಿನು.
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