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1 ಾಜರುಗಳು
1ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಬಹಳಮುದುಕ ಾಗಿದ್ದನು.

ಅವನ ದೇಹವು ಬೆಚ್ಚ ಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸೇವಕರು
ಅವನಿಗೆ ಕಂಬಳಿಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದರೂ ಅವನ ದೇಹವು ತಣ್ಣಗೇ
ಇರುತಿ್ತತು್ತ. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ನಿನ್ನ
ಆರೈಕೆ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವೆವು. ಅವಳು ನಿನ್ನನು್ನ
ಒತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿಡು ಾ್ತಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
3 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜನ ಸೇವಕರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ
ಯುವತಿ ಬ್ಬಳನು್ನ ಹುಡುಕ ಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಾಜನನು್ನ
ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಹುಡುಕ ಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಅವರಿಗೆ ಅಬೀಷಗ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಯುವತಿಯು ಸಿಕಿ್ಕದಳು.
ಅವಳು ಶೂನೇಮ್ ನಗರದವಳು. ಅವರು ಆ ಯುವತಿಯನು್ನ
ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 4 ಆ ಯುವತಿಯು
ಬಹಳ ೌಂದಯರ್ವತಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಾಜನ ಆರೈಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿದಳು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಾಡಿದಳು. ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನು ಅವಳನು್ನ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ.
5 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಅದೋನೀಯನು

ಬಹಳ ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾದನು. ಅವನು, “ ಾನೇ ಾಜ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. (ಅದೋನೀಯನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು
ಹಗಿ್ಗೕತ.) ಅದೋನೀಯನು ಾಜ ಾಗಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಬಹಳ
ಆಸೆಪಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ ಾಗಿ ಒಂದು ರಥವನು್ನ,
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರಥದ ಮುಂದೆ ಓಡುವಂತಹ ಐವತು್ತ
ಜನರನು್ನ ಪಡೆದನು. 6 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಎಂದೂ ತಿದ್ದಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನು, “ನೀನು
ಹೀಗೇಕೆ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದುಅವನನು್ನ ಒಂದು ಾರಿ ಾದರೂ
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ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದೋನೀಯನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಕ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗ.
ಅದೋನೀಯನು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದನು.

7 ಅದೋನೀಯನು ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬ
ಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು.
ಾನು ಾಜ ಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅದೋನೀಯನ ೕಜನೆಗೆ ಅವರು
ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. 8 ಆದರೆ ಅದೋನೀಯನ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಒಪ್ಪದ ಅನೇಕರು ಾವೀದನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು
ಾರೆಂದರೆ: ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ, ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ

ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನ, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ರೇಗೀ ಮತು್ತ
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ವಿಶೇಷ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಅದೋನೀಯನ ಸಂಗಡ ಸೇರಲಿಲ್ಲ.

9 ಒಂದು ದಿನ, ಅದೋನೀಯನು ಎನ್ ರೋಗೆಲಿನ ಹತಿ್ತರದ
ಚೋಹೆಲೆತ್ ಎಂಬ ಬಂಡೆಯ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳನು್ನ,
ಹಸುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುಗಳನು್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅದೋನೀಯನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ( ಾಜನ
ಇತರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ) ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ
ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು. 10 ಆದರೆ ಅದೋನೀಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನನ ಾ್ನಗಲಿ ಬೆ ಾಯನ ಾ್ನಗಲಿ ಅವನ ತಂದೆಯ ವಿಶೇಷ
ಅಂಗರಕ್ಷಕರ ಾ್ನಗಲಿ ಅವನ ಸೋದರ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾ್ನಗಲಿ
ಆ ಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ.

11 ಾ ಾನನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿ ಾಗ, ಅವನು ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾಯಿ ಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗ ಾದ
ಅದೋನೀಯನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿದೆ ಾ? ಅವನು
ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜ ಾವೀದನಿಗೆಇದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 12ನಿನ್ನ ಜೀವಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಜೀವ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲರುವಂತಿದೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ,
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‘ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ, ನನ್ನಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ನಿನ್ನ
ನಂತರದ ಾಜನೆಂದುನೀನುನನಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದ. ಹೀಗಿರು ಾಗ
ಅದೋನೀಯನು ನೂತನ ಾಜ ಾದದು್ದ ಏಕೆ?’ ಎಂದು ಹೇಳು.
14ನೀನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು
ಅದೋನೀಯನಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂನಿಜಎಂದುಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು.

15 ಆದ್ದರಿಂದ ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಾಜನನು್ನ ನೋಡಲು ಅವನ
ಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋದಳು. ಾಜನು ಬಹಳ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು.
ಶೂನೇಮಿನಯುವತಿ ಾದ ಅಬೀಷಗಳುಅಲಿ್ಲ ಅವನ ಆರೈಕೆಯನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 16 ಾಜನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಾಗಿ

ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. ಾಜನು, “ ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಏನು ಾಡಬೇಕು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

17 ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಣೆ ಾಗಿ ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದ.
‘ನನ್ನ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜ ಾಗುವನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆಳುವನು’
ಎಂಬುದೇ ಆ ಪ್ರ ಾಣ. 18 ಆದರೆ ಈಗ ಅದೋನೀಯನು
ತನ್ನನು್ನ ಾಜ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
19 ಅದೋನೀಯನು ಅನೇಕ ಹಸುಗಳನು್ನ, ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಯ ಾರನನು್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ೕ ಾಬನನು್ನ
ಆ ಾ್ವನಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವ ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ. 20ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ,
ನಿನ್ನ ನಂತರ ಾರು ಾಜ ಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿನ್ನ ತೀ ಾರ್ನ ಾ್ಕಗಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಾಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 21ನೀನುಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಮೇಲೆ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂದು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
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22 ಾಜನೊಡನೆ ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದನು.
23ಸೇವಕರು ಾಜನಿಗೆ, “ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಬಂದಿರುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಾ ಾನನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಾಜನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. 24 ಆಗ ಾ ಾನನು, “ನನ್ನ
ಾಜನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ನಂತರ ಅದೋನೀಯನು
ನೂತನ ಾಜ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಆಳಲೆಂದು ನೀನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವೆ ಾ? 25ಈದಿನಅವನು ಅನೇಕ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ನಿನ್ನ
ಇತರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಯ ಾರನನು್ನ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದ್ದನು. ಅವರು ಈಗ ಅವನೊಡನೆ
ತಿನು್ನ ಾ್ತ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಇ ಾ್ದರೆ. ‘ ಾಜ ಾದ ಅದೋನೀಯನು
ಚಿ ಾಯು ಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 26 ಆದರೆ
ಅವನು ನನ್ನ ಾ್ನಗಲಿ ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನ ಾ್ನಗಲಿ
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನ ಾ್ನಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾ್ನಗಲಿ ಆ ಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ. 27 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಾಜನೇ,ನಮಗೆಹೇಳದೆಇದನು್ನ ಾಡಿದೆ ಾ? ದಯವಿಟು್ಟ ಹೇಳು,
ನಿನ್ನ ನಂತರ ಾಜ ಾಗುವವನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

28 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು, “ಒಳಗೆ ಬರಲು ಬತೆ್ಷಬೆಳಿಗೆ
ಹೇಳಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಾಜನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಳು.

29 ಆಗ ಾಜನು ಈ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡಿದನು: “ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು.
ದೇವ ಾಣೆ ಾಗಿಯೂ ಾನು ನಿನಗೆಈಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
30 ಅಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಇಂದು
ಪೂರೈಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದನು. ನನ್ನ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಮಗ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜ ಾಗುವನೆಂದೂ ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
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ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನೆಂದೂ ಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದನು. ಾನು
ನನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಈಡೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಆಗ ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಾಜನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದಳು.
ಅವಳು, “ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಚಿ ಾಯು ಾಗಿರಲಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೊಸ ಾಜ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

32 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು, “ ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನಿಗೆ,
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ
ಬೆ ಾಯನಿಗೆ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ
ಮೂವರು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 33ಆಗ ಾಜನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೀಹೋನ್
ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಹೋಗಿರಿ. 34 ಅಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನು ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನುಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನನೂತನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಿ. ಅನಂತರ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿರಿ; ಎಲ್ಲರೂ
‘ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು
ಆಭರ್ಟಿಸಲಿ. 35 ನಂತರ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನ.
ಸೊಲೊ ೕನನು ನನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಹೊಸ ಾಜ ಾಗಿ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಲಿ. ಾನು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

36ಯೆಹೋ ಾ ಾವನಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು, “ಆಮೆನ್, ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಾಯರ್ಗತಗೊಳಿಸಲಿ. 37 ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ, ನಿನಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ
ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ. ನಿನ್ನ
ಾಜ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಜ್ಯವು ಹೆಚು್ಚ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಲಿ.”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

38 ಚಾದೋಕನು, ಾ ಾನನು, ಬೆ ಾಯನು ಮತು್ತ ಾಜನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು. ಅವರು
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ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಗೀಹೋನಿಗೆ ಹೋದರು. 39 ಾಜಕ ಾದ
ಚಾದೋಕನು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದಿಂದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜನೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಅವನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾದೋಕನು ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಸುರಿದನು. ಾವೀದನ
ಜನರುತುತೂ್ತರಿಯನು್ನಊದಿದರು. ಆಗಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ, “ ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
40 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ನಗರಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಅವರು ಕೊಳಲುಗಳನು್ನ ಊದು ಾ್ತ ಸಂತಸದಿಂದ
ಕೂ ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದರು. ಅವರು ಾಡಿದ ಶಬ್ದವು ಭೂಮಿಯನೆ್ನೕ
ನಡುಗಿಸುವಂತಿತು್ತ.

41 ಆ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಅದೋನೀಯನು ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಅತಿಥಿಗಳು ಊಟವನು್ನ ಮುಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ತುತೂ್ತರಿಯ
ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿತು. ೕ ಾಬನು, “ಆ ಶಬ್ದವು ಏನು? ನಗರದಲಿ್ಲ
ಏನು ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

42 ೕ ಾಬನು ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆ, ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
ಅದೋನೀಯನು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾ! ನೀನು ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಶುಭ ಸ ಾಚಾರವನೆ್ನೕ ತಂದಿರುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

43 ಆದರೆ ೕ ಾ ಾನನು, “ಇಲ್ಲ! ಇದು ನಿನಗೆ ಶುಭ
ಸ ಾಚಾರವಲ್ಲ! ನಮ್ಮ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ
ನೂತನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 44 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು
ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನನು್ನ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನನು್ನ,

ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜನ
ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಾಜನ ಸ್ವಂತ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 45 ನಂತರ ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನು
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ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಗೀಹೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಯ ಹತಿ್ತರ
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಅವರು
ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರನು್ನ ಜನರು ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
ಈಗ ನಗರದ ಜನರು ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇ ಾ್ದರೆ. ಆ
ಶಬ್ದವನೆ್ನೕ ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು. 46-47 ಸೊಲೊ ೕನನು
ಈಗ ಾಜನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದನೆ. ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ ಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಲು ಾಜನ
ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ‘ನಿನ್ನ ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ
ನಿನಗಿಂತಲೂ ಪ್ರ ಾ್ಯತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲಿ. ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲಿ. ಅವನು
ನಿನಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಾಗಲಿ!’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ತಲೆ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, 48 ‘ ಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಂತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಇಂದು ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದನು.

49 ಆಗ ಅದೋನೀಯನ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಂಡು
ಓಡಿಹೋದರು. 50 ಅದೋನೀಯನೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು.* 51ಆಗ ಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ,
“ಅದೋನೀಯನು ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡು
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಇ ಾ್ದನೆ, ‘ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವಂತೆ ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಅದೋನೀಯನು
* 1:50: ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು ಇದು ಅವನು
ಕರುಣೆಯನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಅಪ ಾಧದ ಬಗೆ್ಗ
ಮುಗ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಪವಿತ್ರ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರೆ, ಅವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೂಲೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, ಆಗ ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾರದು.
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ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
52 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಅದೋನೀಯನು
ಾನು ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ ಅವನ ತಲೆಯ
ಒಂದು ಕೂದಲಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಅವನೇ ಾದರೂ ಕೇಡನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ಾಯುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 53 ಾಜ ಾದ

ಸೊಲೊ ೕನನು ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಕರೆತರಲು ಕೆಲವು
ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತಂದರು. ಅದೋನೀಯನು
ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಮನೆಗೆ ಹೋಗು” ಎಂದನು.

2
ಾವೀದ ಾಜನಮರಣ

1 ಾವೀದನು ಾಯುವ ಾಲವು ಹತಿ್ತರ ಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, ಅವನಿಗೆ,

2 “ಎಲ್ಲರಂತೆ ನನಗೂ ಾಯುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನೀ ಾದರೋ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರು; ಧೈಯರ್ವಂತ ಾಗಿರು. 3 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸು.
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಆ ಗಳಿಗೂ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ

ನಿಣರ್ಯಗಳಿಗೂಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೂವಿಧೇಯ ಾಗಿರು. ಆಗನೀನು
ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಲೂ್ಲ ನೀನು ಹೋಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ
ಯಶಸ್ಸನು್ನ ಗಳಿಸುವೆ. 4 ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ,
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಈಡೇರಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನುನನಗೆಈರೀತಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವನು: ‘ನಿನ್ನಮಕ್ಕಳು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ
ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ
ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಾ ಾಗಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ
ಆಳುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.’ ”
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5 “ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು ನನಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ಸಹ ನೀನು ಾಪಿಸಿಕೊ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇಬ್ಬರು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ಅವನು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ನೇರನ
ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು ಮತು್ತ ಯೆತೆರನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಸನು. ಈ
ಜನರ ರಕ್ತವು ಅವನ ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯ ಕತಿ್ತ ಾಗೂ ಯುದ್ಧ ಾಲದಲಿ್ಲ
ತೊಡುವ ಾದರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿ್ಮತು. ಾಂತಿಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ
ದಂಡಿಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 6ಆದರೆಈಗನೀನು ಾಜ ಾಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಾನಕೆ್ಕ ಸರಿತೋಚಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸು.
ಆದರೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಅವನು
ಮುದಿತನದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಯಲು ಬಿಡಬೇಡ!”

7 “ಗಿ ಾ್ಯದಿನವ ಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ್ಯಯನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯೆಯನು್ನ
ತೋರು. ಅವರು ನಿನಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಲು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡಲು ಅವ ಾಶ ಾಡು. ಾನು ನಿನ್ನ ಸೋದರ ಾದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಂದ ಓಡಿಹೋ ಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದರು.
8 “ಗೇರನ ಮಗ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊ. ಅವನು ಬಹುರೀಮಿನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನು.
ಾನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದ ಆ ದಿನದಂದು ಅವನು ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಹಳ ಾಗಿ ಶಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ನಂತರ ಅವನು
ನನ್ನನು್ನ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಬಂದನು.
ಆದರೆ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, ‘ಶಿಮಿ್ಮ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ’ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆನು. 9ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ
ಬಿಡಬೇಡ. ನೀನು ಬುದಿ್ಧವಂತ! ಅವನಿಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಮುದಿತನದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ಾಯಲು ಬಿಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ನಂತರ ಾವೀದನು ತೀರಿಕೊಂಡನು. ಅವನನು್ನ ಾವೀದ

ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. 11 ಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಲವತು್ತ
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ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಅವನು ಏಳು ವಷರ್ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲೂ್ಲ
ಮೂವತ್ತಮೂರು ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲೂ್ಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನಮತು್ತ ಅದೋನೀಯ
12 ಈಗ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸತೊಡಗಿದನು. ಾಜ್ಯವು ಅವನ ಪೂಣರ್
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.

13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗ ಾದ ಅದೋನೀಯನು
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಯಿ ಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಳ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ನೀನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಬಂದೆ ಾ?” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದಳು.
ಅದೋನೀಯನು, “ ೌದು, ಇದು ಸ ಾ ಾನದ ಭೇಟಿ ಾಗಿದೆ.

14 ಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

“ ಾ ಾದರೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಹೇಳಿದಳು.
15 ಅದೋನೀಯನು, “ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವು

ನನ್ನ ಾಗಿತೆ್ತಂಬುದು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಾನೇ ಅವರ ಾಜನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂಗತಿಗಳು
ಬದ ಾದವು. ಈಗ ನನ್ನ ಸೋದರನೇ ಾಜನು. ಯೆಹೋವನು
ಅವನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದನು. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯಿದೆ,ಅದನು್ನ ನೀನು ನಿ ಾಕರಿಸಬೇಡ” ಎಂದನು.
ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ನಿನಗೇನು ಬೇ ಾಗಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
17 ಅದೋನೀಯನು, “ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ನೀನು

ಏನನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಶೂನೇಮಿನ ಅಬೀಷಗ್ ಎಂಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಡುವಂತೆ ದಯ ಾಡಿ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕೇಳು. ಾನು ಅವಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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18 ಆಗ ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ಒಳೆ್ಳಯದು, ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ಾಜನೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
19 ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲು

ಹೋದಳು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಎದು್ದನಿಂತು
ಅವಳಿಗೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿತನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಾಯಿ ಾಗಿ ಮತೊ್ತಂದು ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ತರಲು ಕೆಲವು
ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಅವಳು ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಳು.

20 ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋರಿಕೆಯಿದೆ,
ಅದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿ ಾಕರಿಸದಿರು” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ಾಜನು, “ನನ್ನ ಾಯಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯೇನು? ಾನು ನಿನ್ನ

ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
21 ಆದ್ದರಿಂದ ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾದ ಅಬೀಷಗಳು

ನಿನ್ನ ಸೋದರ ಾದ ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲಿ”
ಎಂದಳು.

22 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ, “ಅಬೀಷಗಳನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀನೇಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವೆ?
ಅವನು ನನ್ನ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನೆ್ನೕ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡೆಂದು ನೀನು ಕೇಳದಿರುವುದೇಕೆ? ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ
ೕ ಾಬನೂ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನು್ನ ನೀಡಿದರು!” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
23ಆಗ ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಅದೋನೀಯನು

ಈ ರೀತಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಬೆಲೆ ಾಗಿ
ತೆರಬೇ ಾಗುವುದು! 24 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ
ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಆತನು ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ,ನನಗೆಮತು್ತ ನನ್ನ ವಂಶಿಕರಿಗೆ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ
ನೀಡಿದನು. ಅದೋನೀಯನು ಈ ದಿನವೇ ಾಯಬೇಕು ಎಂದು
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ಾನು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬೆ ಾಯನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಬೆ ಾಯನು ಹೋಗಿ ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

26 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ
ಅಣತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ನಿನಗೆ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯು ಾಗ ಯೆಹೋವನ
ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನೀನು ಸ ಾಯ
ಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನೀನೂ ಅವನ

ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದ್ದದು್ದ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 27 ಸೊಲೊ ೕನನು ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು
ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ದೇವರು ಾಜಕ ಾದ
ಏಲಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು.
ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ಏಲಿಯ ಗೋತ್ರದವನು.

28 ೕ ಾಬನು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೆದರಿದನು. (ಅವನು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದೋನೀಯನಿಗೆ
ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದನು.) ೕ ಾಬನು ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು.
29 ೕ ಾಬನುಯೆಹೋವನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಹತಿ್ತರ
ಇ ಾ್ದನೆಂದು ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬೆ ಾಯನಿಗೆ, ಹೋಗಿ
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುವಂತೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

30 ಬೆ ಾಯನು ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾಜನ ಆ ಯಂತೆ ‘ಹೊರಗೆ ಾ!’ ” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ೕ ಾಬನು, “ಇಲ್ಲ, ಾನಿಲೆ್ಲೕ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆ ಾಯನು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ೕ ಾಬನು

ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 31 ಆಗ ಾಜನು ಬೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಅವನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡು! ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದುಬಿಡು. ನಂತರ
ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡು. ಆಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತು್ತ
ಾನು ೕ ಾಬನ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಾಗುವೆವು. ಮುಗ್ಧ ಜನರು
ೕ ಾಬನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಾರಣ ಈ ದೋಷವುಂಟಾಯಿತು.

32 ೕ ಾಬನು ತನಗಿಂತಲೂ ಬಹಳಷು್ಟ ಉತ್ತಮ ಾದ
ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ, ನೇರನ
ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರ ಮತು್ತ ಯೆತೆರನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಸ.
ಅಬೆ್ನೕರನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು; ಅ ಾಸನು
ಯೆಹೂದದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ೕ ಾಬನು ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದನೆಂಬುದು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ೕ ಾಬನು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 33 ಅವರನು್ನ ಕೊಂದ
ಅಪ ಾಧವು ೕ ಾಬನ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ
ಮೇಲೆಯೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರಲಿ. ಆದರೆ ಾವೀದನನೂ್ನ ಅವನ
ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
34 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು
ೕ ಾಬನನು್ನ ಕೊಂದನು. ೕ ಾಬನನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲನ

ಅವನ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
35 ಆಗ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನನು್ನ
ೕ ಾಬನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನು

ನೇಮಿಸಿದನು. ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಚಾದೋಕನನು್ನ ನೂತನ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 36 ನಂತರ ಾಜನು
ಶಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕರೆತರಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾಜನು ಅವನಿಗೆ,
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“ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿನ ಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು. ಆ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು, ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಿರು. 37 ನೀನು
ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹೊಳೆಯ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದು. ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ತ ಾ್ಪಗುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

38 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಮಿ್ಮಯು, “ನನ್ನ ಾಜನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಆಗಲಿ. ಾನು ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವೆನು”ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಹೀಗೆ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಬಹು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 39ಆದರೆಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ, ಶಿಮಿ್ಮಯ
ಇಬ್ಬರು ಗು ಾಮರು ಗತ್ ನಗರದ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.
ಆ ಾಜನ ಹೆಸರು: ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಆಕೀಷ. ತನ್ನ ಗು ಾಮರು
ಗತ್ ನಗರದಲಿ್ಲರುವುದು ಶಿಮಿ್ಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 40ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಮಿ್ಮಯು
ತಡಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡು, ಗತ್ ನ ಾಜ ಾದ
ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಗು ಾಮರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಕಂಡುಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಮನೆಗೆಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

41 ಆದರೆ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಗತ್ ಗೆ ಹೋಗಿ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದುದ್ದನು್ನ ಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 42 ಸೊಲೊ ೕನನು ಶಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀನು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರೆ ಮರಣಶಿ ಾಗುವುದೆಂದು
ಾನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದನು. ನೀನು
ಬೇರೆ ಾ್ಲದರೂ ಹೋದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ತ ಾ್ಪಗುವುದೆಂದೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದೆಂದೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ್ದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ನೀನೂ ಒಪಿ್ಪಗೆ ನೀಡಿ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದ. 43 ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಕೆ
ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? ನೀನು ನನ್ನ ಆ ಗೆ ಾಕೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ?
44 ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅನೇಕ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ
ನಿನ್ನ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ.
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45 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆತನು
ಾವೀದನ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂರ ಸುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

46 ನಂತರ ಾಜನು ಶಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬೆ ಾಯನಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ, ಬೆ ಾಯನು ಅವನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
ಹೀಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವು ಸಿ್ಥರ ಾಯಿತು.

3
ಾನ ಾ್ಕಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬೇಡಿಕೆ

1 ಸೊಲೊ ೕನನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನ
ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಅವಳನು್ನ ಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ

ಕರೆದು ತಂದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಸಹ ಸೊಲೊ ೕನನು ನಿಮಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ದೇ ಾಲಯದ
ನಿ ಾರ್ಣವು ಇನೂ್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು
ಅದುವರೆವಿಗೂ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಪಶುಗಳ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಸೊಲೊ ೕನನು
ತನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲಿದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು.
ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ವಿಧೇಯತೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸೊಲೊ ೕನನು
ತನಗೆ ಾವೀದನು ಹೇಳದೆ ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲುಮತು್ತ
ಧೂಪ ಾಕಲು ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
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4 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಹೋದನು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಾದ ಎತ್ತರದ
ಸ್ಥಳ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು
ಒಂದು ಾವಿರಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.
5 ಸೊಲೊ ೕನನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಯೆಹೋವನು ಾತಿ್ರ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದಶರ್ನವನು್ನ ನೀಡಿ, “ನೀನು ಏನುಬೇ ಾದರೂ
ಕೇಳು. ಾನು ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಸೊಲೊ ೕನನು, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ
ಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು ಬಹಳ ದ ಾಪರ ಾಗಿದೆ್ದ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದು್ದ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ
ಬದುಕಿದನು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನನು್ನ ಅವನ
ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಆಳಲು ನೇಮಿಸಿ ನೀನು ಮ ಾಕೃಪೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿದೆ. 7 ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನೀನು ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಾನೊಬ್ಬ
ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಇರಬೇ ಾದ ಬುದಿ್ದವಂತಿಕೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ. 8 ನಿನ್ನ

ಸೇವಕ ಾದ ಾನು, ನೀನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರ ನಡುವೆ
ಇದೆ್ದೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರನು್ನ ಎಣಿಸ ಾಗದು,
ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತ ಾರನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದು್ದ ಅನೇಕ ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 9ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ಆಳಲು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ನೀಡಲು ನನಗೆ
ವಿವೇಕವನು್ನ ಕರುಣಿಸು. ಇದು ನನಗೆ ಸರಿ ಮತು್ತ ತಪು ್ಪಗಳ
ನಡುವಿರುವ ಭೇದವನು್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಾದ
ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು ಈ ಮ ಾಜ ಾಂಗವನು್ನ ಆಳುವುದು
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
10 ಸೊಲೊ ೕನನ ಈ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
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ನಿನ ಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಆಯಸ್ಸನೂ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯನೂ್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಮರಣವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸೆಂದೂ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ವಿವೇಕವನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ. 12 ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ
ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ವಿವೇಕಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವೆನು.
ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನಂತವರು ಾರೊಬ್ಬರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನು್ನವಷು್ಟ
ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಂತವರು
ಾರೊಬ್ಬರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 13ನೀನು ಕೇಳದೆಹೋದ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ
ಾನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವವಿರುವವರೆಗೆ ನೀನು
ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿದು್ದ ಘನ ಾನವನು್ನ ಹೊಂದುವಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಾದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಾಜನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 14 ನೀನು
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನು ನಡೆದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನೀನೂ ನಡೆ. ಆಗ ಾನು ನಿನಗೆ
ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಸೊಲೊ ೕನನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡನು. ದೇವರು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ತನೊ್ನಡನೆ ಾತ ಾಡಿದನೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಂತರ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ
ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಾಯಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ
ಒಂದು ಔತಣವನೆ್ನೕಪರ್ಡಿಸಿದನು.

16 ಒಂದು ದಿನ ಇಬ್ಬರು ವೇಶೆ್ಯಯರು ಸೊಲೊ ೕನನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಬಂದರು. ಅವರು ಾಜನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 17 ಒಬ್ಬ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾ್ವಮಿ, ಾನು ಮತು್ತ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಾವಿಬ್ಬರೂ ಗಭಿರ್ಣಿಯ ಾಗಿದೆ್ದವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
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ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಅವಳು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಇ ಾ್ದಗ
ಾನು ನನ್ನಮಗುವಿಗೆಜನ್ಮನೀಡಿದೆ. 18ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ,
ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದಳು. ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನ ್ಮಡನೆ
ಬೇರೆ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಾವಿಬ್ಬರೇ ಇದೆ್ದವು. 19 ಒಂದು
ಾತಿ್ರ, ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ
ಹೊರಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಗು ಸತು್ತಹೋಯಿತು. 20 ಅಂದು ಾತಿ್ರ
ಾನು ಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ಈಕೆಯು ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಿಂದ
ನನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋದಳು; ತನ್ನ
ಸತ್ತ ಮಗುವನು್ನ ನನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟಳು. 21 ಮುಂಜಾನೆ ಾನು
ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಾಲು ಕುಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ಮಗು
ಸತು್ತಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆಮಗುವನು್ನ ಾನು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ
ನೋಡಿ ಾಗ ಆಮಗು ನನ್ನದಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

22 ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಇಲ್ಲ! ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಮಗು
ನನ್ನದು. ಸತಿ್ತರುವಮಗು ನಿನ್ನದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಆದರೆ ದಲನೆಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಸುಳು್ಳ

ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ! ಸತಿ್ತರುವ ಮಗು ನಿನ್ನದು. ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಮಗು
ನನ್ನದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಹೀಗೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾಜನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾದಿಸಿದರು.

23 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ
ಮಗು ನನ್ನದೆಂದೂ ಸತಿ್ತರುವ ಮಗು ಅವಳದೆಂದೂ ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 24 ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ,
“ಒಂದು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು 25 ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ
ಮಗುವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಧರ್ಧರ್ ಮಗುವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

26ಆಗಎರಡನೆಯಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಈಗಸರಿಹೋಯಿತು. ಮಗುವನು್ನ
ಎರಡು ಹೋಳು ಾಡಿ. ಆಗ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ ಅವನಿರುವುದಿಲ್ಲ”
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ಎಂದಳು. ಆದರೆ ದಲನೆಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಮಗುವಿನ
ಮೇಲೆ ತುಂ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಯನಿ್ನಟಿ್ಟದ ನಿಜ ಾದ ಾಯಿಯು ಾಜನಿಗೆ,
“ದಯವಿಟು್ಟ ಆ ಮಗುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಾ್ವಮಿ! ಅವಳಿಗೇ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

27 ಆಗ ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಮಗುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ! ಅದನು್ನ
ದಲನೆಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಕೊಡಿ. ಅವಳೇ ನಿಜ ಾದ ಾಯಿ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
28 ಸೊಲೊ ೕನನ ತೀಪಿರ್ನ ವಿಚಾರವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ

ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು ವಿವೇಕಿ ಾದುದರಿಂದ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ೌರವಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರು. ಅವನು ದೇವರ ಾನದಿಂದ
ಸಮಂಜಸ ಾದ ತೀಪುರ್ ನೀಡು ಾ್ತನೆಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

4
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಜ್ಯ

1 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನತೆಯನೆ್ನಲ್ಲ
ಆಳಿದನು. 2ಅವನಿಗೆ ಆಳಲು ನೆರ ಾದ ಅವನ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳ
ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಚಾದೋಕನಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನು ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.
3 ಶೀಷನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಎಲೀಹೋರೆಫ್ ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಹು;
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯುವಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಅಹೀಲೂದನಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾಫಾಟನುಜನರಇತಿ ಾಸದ
ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದನು.

4 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯ; ಬೆ ಾಯನು
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

ಚಾದೋಕ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರರು; ಚಾದೋಕ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರರು
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.
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5 ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್; ಅಜಯರ್ನು ಜಿ ಾ್ಲ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಚಾಬೂದ; ಚಾಬೂದನು ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಾಜಕನೂ ಸಲಹೆ ಾರನೂ ಆಗಿದ್ದನು.

6 ಅಹೀ ಾರ್; ಅಹೀ ಾರನು ಾಜನ ಅರಮನೆಯ
ಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿದ್ದನು.

ಅಬ್ದನ ಮಗ ಾದ ಅದೋನೀ ಾಮ; ಅದೋನೀ ಾಮನು
ಗು ಾಮರಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು.

7 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು ವಿ ಾಗ ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಜಿಲೆ್ಲಗಳೆಂದು ಕರೆದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಜಿಲೆ್ಲಯನು್ನ ಆಳಲು
ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜ್ಯ ಾಲರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಈ
ಾಜ್ಯ ಾಲರು ತಮ್ಮ ಜಿಲೆ್ಲಗಳಿಂದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಾಜನಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಾಜನಿಗೆ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು.
8ಹನೆ್ನರಡು ಾಜ್ಯ ಾಲರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬೆನ್-ಹೂರನು
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.

9 ಾಕಚ್, ಾಲೀಮ್, ಬೇತ್ ಷ್ ಮೆಷ್, ಏಲೋನ್,
ಬೇತ್ ಾ ಾನ್ ಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ ದೆಕರನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.

10 ಅರುಬೊ್ಬೕತ್, ಸೋಕೋ, ಹೇಫರ್ ಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ ಹೆಸೆದನು
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.

11 ಾ ೕತ್ ದೋರ್ ಗೆ ಬೆನ್ ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನು
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ
ಟಾಫತಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದನು.

12 ಾಣಕ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಮತು್ತ ಚಾರೆ ಾನಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದ್ದ
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ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ
ಾಣಾ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು. ಇದು ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ತಳದಲಿ್ಲ
ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನಿಂದ ಅಬೇಲ್ ಮೆಹೋಲವರೆಗಿರುವ,
ಕೆ್ಮ ಾನಿನ ಆಚೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ.

13 ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಬೆನ್ ಗೆಬೆರನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.
ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ ಾಯೀರನ ಾ್ರಮಗಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಲ್ಲಕೂ್ಕ ಅವನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಾ ಾನಿನ ಅಗೋರ್ಬ್ ಜಿಲೆ್ಲಗೂ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಸುತು್ತವರಿದ ಅರವತು್ತ
ನಗರಗಳಿದ್ದವು. ಈ ನಗರಗಳ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ
ಸ ಾಕೆಗಳುಳ್ಳ ಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು.

14 ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾ ಾ್ವನು
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.

15 ನಫಾ್ತಲಿಗೆ ಅಹೀ ಾಚನು ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ ಾಸೆಮತಳನು್ನ ಇವನು
ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದನು.

16 ಆಶೇರಿಗೂ ಅಲೋತಿಗೂ ಹೂಷೈಯನ ಮಗ ಾಣನು
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.

17 ಇ ಾ್ಸ ಾರಿಗೆ ಫಾರೂಹನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.

18 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನಿಗೆ ಏಲನ ಮಗ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು
ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.

19ಊರಿಯಮಗ ಾದಗೆಬೆರನುಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅ ೕರಿಯರ ಾಜ ಾದ ಸೀಹೋನನು ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನ
ಾಜ ಾದ ಓಗನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಾಜ್ಯವೇ ಗಿ ಾ್ಯದ್. ಆದರೆ ಆ
ಜಿಲೆ್ಲಗೆ ಗೆಬೆರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದನು.

20 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು.
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ಅಲಿ್ಲನ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಸಮುದ್ರತೀರದ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳಷಿ್ಟತು್ತ.
ಜನರು ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ತಿಂದು ಕುಡಿದು
ಸಂತೋಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

21 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ
ದಲುಗೊಂಡು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದವರೆಗಿನ ಾಜ್ಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ

ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಡಿಯವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ. ಈ ದೇಶಗಳು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಕೊಡುತ್ತ ಅವನ ಜೀವ ಾನ ಪೂತಿರ್ ಅವರು ಅವನಿಗೆ
ಆಧೀನ ಾಗಿದ್ದರು.

22-23ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟ ಾಡುವವರಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ನೂರೈವತು್ತ ಬುಷೆಲ್್ಸ* ಉತ್ತಮ ಾದ ಗೋಧಿಯ ಹಿಟು್ಟ; ಮುನೂ್ನರು
ಬುಷೆಲ್್ಸ† ಹಿಟು್ಟ; ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಮೇಯಿಸಿದ ಹತು್ತ ಹಸುಗಳು;ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಮೇಯಿಸಿದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಹಸುಗಳು; ನೂರು ಕುರಿಗಳು; ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ
ದುಪಿ್ಪ, ಜಿಂಕೆ, ಾರಂಗಮತು್ತ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕೋಳಿಗಳು.

24 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಆಳಿದನು. ಈ ದೇಶವು ತಿಫ್ಸಹುದಿಂದ
ಾಜದವರೆಗಿತು್ತ. ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಜ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.

25 ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾನ್ ನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿದ್ದರು;
ಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಂಜೂರ ಗಿಡಗಳ
ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕುಳಿತಿರುತಿ್ತದ್ದರು.

26 ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ರಥಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ
ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳ ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಅವನಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ಾವಿರ ಾಹುತರಿದ್ದರು. 27 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ

* 4:22-23: ನೂರೈವತು್ತ ಬುಷೆಲ್್ಸ ಅಥ ಾ 6,600 ಲೀಟರ್, ಅಕ್ಷರಶಃ, 30 ಕೋಸ್ರ್.
† 4:22-23: ಮುನೂ್ನರು ಬುಷೆಲ್್ಸ ಅಥ ಾ 13,200 ಲೀಟರ್,ಅಕ್ಷರಶಃ, 60 ಕೋಸ್ರ್.
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ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಾಜ್ಯ ಾಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಸರದಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾಜನಿಗೂ ಅವನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳು ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿರುತಿ್ತದ್ದವು. 28 ಾಜನ ರಥಗಳ
ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಸ ಾರಿಯ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಮತು್ತ ಾಲಿರ್ಯನು್ನ ಈ ಾಜ್ಯ ಾಲರುಗಳು ಆ ಾಸ್ಥಳಗಳಿಂದ
ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನ
29 ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಅನೇ ಾನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಾರೂ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದಷು್ಟ
ಾನವನು್ನ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. 30 ಅವನ ಾನವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರ ಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗಿತು್ತ. ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾನವು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಾನಕಿ್ಕಂತ ವಿ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ.

31 ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲನ ಾವುದೇ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಾನವು ಅವನಲಿ್ಲತು್ತ. ಅವನು ಜೆರಹನ ಮಗ ಾದ
ಏ ಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಾನಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಹೋಲನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಹೇ ಾನ್, ಕಲೊ್ಕೕಲ್, ದದರ್ರಿಗಿಂತ ಅವನು ಾನಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. 32 ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅವದಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಾವಿರ
ಾನೋಪದೇಶಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಾವಿರದ ಐದು ಾಡುಗಳನೂ್ನ
ಬರೆದನು.

33 ಸೊಲೊ ೕನನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು
ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ದಲುಗೊಂಡು ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ



1 ಾಜರುಗಳು 4:34 xxiv 1 ಾಜರುಗಳು 5:5

ಗಿಡಗಳವರೆಗೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸಿದನು.
ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾ್ರಣಿಗಳ, ಪ ಗಳ ಮತು್ತ
ಹರಿ ಾಡುವ ಜಂತುಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸಿದನು. 34 ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನರೂ
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಎ ಾ್ಲ ದೇಶದ ಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಾನಿಗಳನು್ನ
ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

5
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು

1 ಹೀ ಾಮನು ತೂರಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಹೀ ಾಮನು
ಾ ಾಗಲೂ ಾವೀದನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದ್ದನು. ಾವೀದನ ನಂತರ

ಸೊಲೊ ೕನನು ನೂತನ ಾಜ ಾದನೆಂದು ಹೀ ಾಮನು
ಕೇಳಿ, ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
2ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜ ಾದ ಹೀ ಾಮನಿಗೆ,

3 “ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇ ಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನ ೌರವ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವ ತನಕ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು
ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು. 4 ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ನನಗೆ
ಶತು್ರಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾವ ಅ ಾಯವೂಇಲ್ಲ.

5ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆಯೆಹೋವನು, ‘ನಿನ್ನ ನಂತರ
ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಾನು ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮಗನು ನನಗೆ ಒಂದು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಈಗ, ನನ್ನ
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ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯವು ನನಗೆ
ಬೇ ಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ನನ ಾಗಿ ದೇವ ಾರುಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಬೀಳಿಸಲಿ.
ನನ್ನ ಸೇವಕರೂ ನಿನ್ನವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ ವೇತನವನು್ನ ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆನಿನ್ನ ಸ ಾಯನನಗೆಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಡಗಿಗಳುಚೀದೋನ್ಯರ
ಬಡಗಿಗಳಂತೆ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

7 ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೇಳಿದುದನು್ನ ಹೀ ಾಮನು ಕೇಳಿ ಾಗ
ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, “ಈ ಮ ಾ ಜ ಾಂಗಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಾವೀದನಿಗೆ ವಿವೇಕಿ ಾದ ಮಗನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 ನಂತರ ಹೀ ಾಮನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು:

“ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಾನು ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದ
ಎಲ್ಲ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತು ಾಯಿ ಮರಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 9 ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ
ಸಮುದ್ರತೀರಕೆ್ಕ ತರು ಾ್ತರೆ. ನಂತರ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಕಟಿ್ಟ, ನೀನು ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೇಲಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದಿಮಿ್ಮಗಳನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ
ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದೇ
ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.”

10-11 ಹೀ ಾಮನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ದೇವ ಾರು
ಮತು್ತ ತು ಾಯಿಮರಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
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ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಹೀ ಾಮನಿಗೆ
ಅವನಮನೆಯವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಬುಷೆಲ್
ಗೋಧಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಾ್ಯಲನ್
ಶುದ್ಧ ಾದ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

12ಯೆಹೋವನು ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದಂತೆ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಹೀ ಾಮನ ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನ
ನಡುವೆ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

13 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮೂವತು್ತ
ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಬಲ ಾ್ಕರದಿಂದ ಈ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು.

14 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅದೋನೀ ಾಮ ಎಂಬವನನು್ನ
ಇವರಿಗೆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು
ಅವರನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಒಂದೊಂದು
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗುಂಪಿನವರು
ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಾಡಿದ ನಂತರ ಎರಡು
ತಿಂಗಳುಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದರು. 15ಸೊಲೊ ೕನನು ಎಂಭತು್ತ
ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಲು
ನೇಮಿಸಿದನು. ಈಜನರು ಕಲು್ಲಗಣಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹೊರುತಿ್ತದ್ದರು. 16 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡುವ ಜನರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿ ಮೂರು ಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರು

ಜನರಿದ್ದರು. 17 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ
ಅಡಿ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೊಡ್ಡ ಾದ ಾಗೂ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕೊರೆದು ತೆಗೆಯಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಬಹು
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದರು. 18ನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಮತು್ತ ಹೀ ಾಮನ ಕಟ್ಟಡ ಕಟು್ಟವವರು ಮತು್ತ ಗೆ ಾಲ್ಯ ಜನರು ಈ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತದರು. ಅವರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತೊಲೆಗಳನು್ನ
ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು.
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6
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು

1 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ಾನೂರ ಎಂಭತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ
ನಿ ಾರ್ಣವು ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಅದು ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ
ತಿಂಗ ಾದ ಜೀವ್ (ವೈ ಾಖ) ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.
2 ದೇ ಾಲಯವು ತೊಂಭತು್ತ ಅಡಿ್ಡ ಉದ್ದ, ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ
ಅಗಲ ಮತು್ತ ನಲವತೆದು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 3 ದೇ ಾಲಯದ
ಮುಂದಿನ ಮಂಟಪವು ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ನಲವತೆದು
ಅಡಿ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. ಮುಂದಿನ ಮಂಟಪವು ದೇ ಾಲಯದ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳದುದ್ದಕೂ್ಕ ಾ್ಯಪಿಸಿತು್ತ. ಮಂಟಪದ ಉದ್ದವು
ದೇ ಾಲಯದ ಅಗಲಕೆ್ಕ ಸಮ ಾಗಿತು್ತ. 4 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಕಿರಿ ಾದ ಕಿಟಿಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕಿಟಕಿಗಳು ಹೊರಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಕಿರಿ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು. 5 ನಂತರ
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಾ ಾಗಿ
ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಈ ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ ಒಂದರ ಮೇಲೆ
ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಈ ಾಲು ಕೊಠಡಿಗಳು ಮೂರು
ಅಂತಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವು. 6 ಈ ಕೊಠಡಿಗಳು ದೇ ಾಲಯದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದರೂ, ಅವುಗಳ ತೊಲೆಗಳು ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೇ ಾಲಯದ ಗೋಡೆಯ ಮೇ ಾ್ಭಗವು
ತೆಳು ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಗೋಡೆಯು, ಅದರ
ಕೆಳ ಾಗದ ಗೋಡೆಗಿಂತ ತೆಳು ಾಗಿತು್ತ. ಕೆಳ ಅಂತಸಿ್ತನ ಕೊಠಡಿಗಳ
ಅಗಲ ಏಳುವರೆ ಅಡಿಗಳು. ಮಧ್ಯದ ಅಂತಸಿ್ತನ ಕೊಠಡಿಗಳ
ಅಗಲ ಒಂಭತು್ತ ಅಡಿಗಳು. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲ
ಹತೂ್ತವರೆ ಅಡಿಗಳು. 7 ಈ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಕೆಲಸ ಾರರು
ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಕಲು್ಲಗಣಿಯಿಂದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
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ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯು ಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಾರರು ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದಸುತಿ್ತಗೆ,ಉಳಿಮುಂ ಾದಕಬಿ್ಬಣದಉಪಕರಣಗಳಶಬ್ದವು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

8 ಕೆಳಅಂತಸಿ್ತನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪ್ರವೇಶವು ದೇ ಾಲಯದ ದ ಣದ
ಕಡೆಗಿತು್ತ. ಎರಡನೆಯ ಅಂತಸಿ್ತನ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳು ಒಳಗಡೆಯಿದು್ದ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಮೂರನೆಯ ಅಂತಸಿ್ತನ
ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

9 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದನು. ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾಗವನು್ನ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು.

10 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಠಡಿಗಳ
ನಿ ಾರ್ಣವನೂ್ನ ಮುಗಿಸಿದನು. ಒಂದೊಂದು ಅಂತಸು್ತ ಏಳೂವರೆ
ಅಡಿಗಳಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಕೊಠಡಿಗಳ ದೇವ ಾರು ತೊಲೆಗಳು
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸುತಿ್ತ ್ತದ್ದವು.

11-12 ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀನು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ
ನಿನ ಾಗಿ ಈಡೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 13 ನೀನು ನಿಮಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ಈ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಅವರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದನು. 15 ದೇ ಾಲಯದ ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ
ದೇವ ಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ನೆಲದಿಂದ ಾಳಿಗೆಯವರೆಗೆ
ಹೊದಿಸಿದ್ದರು. ಕಲಿ್ಲನ ನೆಲಕೆ್ಕ ತು ಾಯಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಾಸಿದ್ದರು. 16 ದೇ ಾಲಯದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಅವರು ಮೂವತು್ತ
ಅಡಿ ಉದ್ದ ಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. ಈ
ಕೊಠಡಿಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ನೆಲದಿಂದ ಾಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕೊಠಡಿಯನು್ನ
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ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವೆಂದು ಕರೆದರು. 17 ಈ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದಮುಖ್ಯ ಾಗವಿದೆ. ಈ ಕೊಠಡಿಯಉದ್ದ
ಅರವತು್ತ ಅಡಿ. 18ಈ ಕೊಠಡಿಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ದೇವ ಾರು ಮರದ
ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸ ಾಗಿದು್ದ ಈ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾವುದೇ
ಕಲು್ಲಗಳು ಕಂಡುಬರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಹೂಗಳಮತು್ತ ಬಳಿ್ಳಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತ್ತ ಾಗಿತು್ತ.

19 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ಹಿಂದಿನ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಈ
ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ. 20 ಈ ಕೊಠಡಿಯು
ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ
ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 21 ಸೊಲೊ ೕನನು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡನು್ನ ಈ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದನು. ಈ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂದೆ
ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಅವನು ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಆ
ವೇದಿಕೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹೊದಿಕೆಯನೂ್ನ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ
ಸರಪಣಿಗಳನೂ್ನ ೕಡಿಸಿದನು. ಆ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಎರಡು
ಕೆರೂಬಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿದ್ದರು. 22 ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ
ಮುಂದಿನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೂ ಚಿನ್ನದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿದ್ದರು.

23 ಕೆಲಸ ಾರರು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿರುವ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ
ಆಲೀವ್ಮರದಿಂದ ಾಡಿಅವುಗಳನು್ನಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯು ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. 24-26ಈ
ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳು ಅಳತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೇ
ರೀತಿ ಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೆರೂಬಿಗಳಿಗೆಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ರೆಕೆ್ಕಯ ಉದ್ದ ಏಳುವರೆ ಅಡಿಗಳು. ಒಂದು
ರೆಕೆ್ಕಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ರೆಕೆ್ಕಯ ಕೊನೆಗಿರುವ ಅಂತರ ಹದಿನೈದು
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ಅಡಿಗಳು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ಎತ್ತರ ಹದಿನೈದು ಅಡಿಗಳು.
27 ಈ ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಅವುಗಳು
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಕೊಠಡಿಯ
ಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದನೊ್ನಂದು ಾಕುತಿ್ತದು್ದವು. ಉಳಿದೆರಡುರೆಕೆ್ಕಗಳು
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಾಕುತಿ್ತದು್ದವು. 28 ಈ ಎರಡು
ಕೆರೂಬಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸ ಾಗಿತು್ತ.

29 ಮುಖ್ಯಕೊಠಡಿಯ ಮತು್ತ ಒಳಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೆರೂಬಿಗಳ,ಖಜೂರ್ರವೃಕ್ಷಗಳಮತು್ತ ಹೂಗಳಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು.
30ಈಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನೆಲಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಾಸಿದ್ದರು.

31 ಕೆಲಸ ಾರರು ಆಲೀವ್ ಮರದ ಎರಡು ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ

ಈ ಎರಡು ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ
ಪಂಚಕೋಣಾಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಾಡಿದ್ದರು. 32 ಅವರು ಆಲೀವ್
ಮರದಿಂದ ಎರಡು ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಕೆಲಸ ಾರರು
ಕೆರೂಬಿಗಳ, ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷಗಳ ಮತು್ತ ಹೂಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ
ಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತದರು. ನಂತರ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನವನು್ನ
ಹೊದಿಸಿದರು.

33 ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರವೇಶಕೂ್ಕ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಚೌ ಾ ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಆಲೀವ್

ಮರದಿಂದ ಾಡಿದರು. 34 ನಂತರ ಅವರು ತು ಾಯಿ ಮರದ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾಗಿಲುಗಳಿದು್ದ,
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಮಡಿಸುವಂತಹ ಎರಡು ಾಗಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವು.
35 ಅವರು ಕೆರೂಬಿಗಳ, ಖಜೂರ್ರವೃಕ್ಷಗಳ ಮತು್ತ ಹೂಗಳ
ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಚಿನ್ನವನು್ನ ಹೊದಿಸಿದರು.

36 ನಂತರ ಅವರು ಒ ಾಂಗಣವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು
ಒ ಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು
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ಗೋಡೆಯು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೂರು ಾಲುಗಳನೂ್ನ
ದೇವ ಾರುಮರದ ತೊಲೆಗಳ ಒಂದು ಾಲನೂ್ನ ಹೊಂದಿತು್ತ.

37 ಅವರು ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಜೀವ್ (ವೈ ಾಖ)
ಾಸದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ

ಸೊಲೊ ೕನನು ಆಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಇದು ನಡೆಯಿತು. 38 ಈ ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣವು
ವಷರ್ದ ಎಂಟನೇ ತಿಂಗ ಾದ ಬುಲ್ ( ಾತಿರ್ಕ) ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಮುಗಿಯಿತು. ಅದು ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ
ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಏಳು ವಷರ್ ಹಿಡಿಯಿತು.
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಅದರ ನಿಯ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದರು.

7

ಸೊಲೊ ೕನನ ಅರಮನೆ
1 ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ ಾಗಿ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು
ಹದಿಮೂರು ವಷರ್ ಹಿಡಿಯಿತು. 2ಅವನು “ಲೆಬನೋನಿನ ಅರಣ್ಯದ
ಮನೆ” ಎಂಬ ಕಟ್ಟಡವನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅದರ ಉದ್ದ ನೂರೈವತು್ತ
ಅಡಿಗಳು;ಅಗಲಎಪ್ಪತೆದು ಅಡಿಗಳು;ಎತ್ತರ ನಲವತೆದು ಅಡಿಗಳು.
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಾಲಿನ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಕಂಬಗಳಿದ್ದವು
ಆ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವ ಾರು ಮರದ ಬೋದಿಗೆಗಳಿದ್ದವು.
3 ಈ ಾಲು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವ ಾರು ಮರದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ
ೕಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ತೊಲೆಗಳ ಮೇ ಾ್ಭಗದ ಾಳಿಗೆಗೆ ದೇವ ಾರು

ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಾಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಂಬಗಳ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಾಲಿನಲೂ್ಲ ಹದಿನೈದು ತೊಲೆಗಳಿದ್ದವು. ಅಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ನಲವತೆದು
ತೊಲೆಗಳಿದ್ದವು. 4 ಗೋಡೆಯ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಾಲು ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕಿಟಕಿಗಳು ಎದುರು ಬದು ಾಗಿದ್ದವು.
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5 ಗೋಡೆಯ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊನೆಯಲೂ್ಲ ಮೂರು
ಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲ ಾಗಿಲುಗಳ ಚೌಕಟು್ಟಗಳೂ
ಚತುಷೊ್ಕೕಣಾ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು.

6 ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಕಂಬಮಂಟಪ”ವನು್ನ ಸಹ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅದರಉದ್ದ ಎಪ್ಪತೈದು ಅಡಿಮತು್ತ ಅಗಲ ನಲವತೈದು ಅಡಿ. ಅದರ
ಮುಂ ಾಗದಲೂ್ಲ ಕಂಬಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಡ ಾಲೆಯಿತು್ತ.

7 ಸೊಲೊ ೕನನು ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ನೀಡಲು ಸಿಂ ಾಸನ
ಮಂದಿರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಇದನು್ನ, “ ಾ್ಯಯಮಂದಿರ”
ಎಂದೂ ಕರೆದನು. ಈ ಕೋಣೆಗೆ ನೆಲದಿಂದ ಾಳಿಗೆಯವರೆಗೆ
ದೇವ ಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸ ಾಗಿತು್ತ.

8 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಮನೆಯು
“ ಾ್ಯಯಮಂದಿರ”ದ ಒಳಗಿನ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲತು್ತ. ಈ ಮನೆಯನು್ನ
“ ಾ್ಯಯಮಂದಿರ”ದಂತೆಯೇ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಫರೋಹನ ಮಗ ಾದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

9 ಈ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾದ ಅಳತೆಗೆ ಗರಗಸದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಂದುಗಡೆ ಮತು್ತ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಮ ಾಗಿ
ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದನು. ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದಈಕಲು್ಲಗಳುಅಡಿ ಾಯದಿಂದಗೋಡೆಯ
ತುದಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದವು. ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸಹ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಕತ್ತರಿಸಿದಕಲು್ಲಗಳಿಂದಕಟ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. 10ಅಡಿ ಾಯವನು್ನ
ಅಗಲ ಾದ ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಕಿದರು. ಕೆಲವು
ಕಲು್ಲಗಳು ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದವು ಹನೆ್ನರಡು
ಅಡಿ ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದವು. 11ಈ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಇತರ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳು ಮತು್ತ ದೇವ ಾರು ಮರದ ತೊಲೆಗಳಿದ್ದವು.
12 ಅರಮನೆಯ ಅಂಗಳದ, ದೇ ಾಲಯದ ಅಂಗಳದ ಮತು್ತ
ದೇ ಾಲಯದ ಮಂಟಪದ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳಿದ್ದವು. ಈ



1 ಾಜರುಗಳು 7:13 xxxiii 1 ಾಜರುಗಳು 7:20

ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಮೂರು ಾಲು ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಒಂದು ಾಲು
ದೇವ ಾರು ಮರಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದನು.

13 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತೂರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಹೀ ಾಮ್
ಎಂಬವನಿಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಕರೆಸಿದನು. 14ಹೀ ಾಮನ ಾಯಿಯು ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದಳು
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನವ ಾಗಿದ್ದಳು. ಅವನ ದಿವಂಗತ ತಂದೆಯು
ತೂರಿನವ ಾಗಿದ್ದನು. ಹೀ ಾಮನು ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತ ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಕುಶಲಕಮಿರ್ಯೂ ಅನುಭವಿಯೂ
ಆದ ಕೆಲಸ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಹೀ ಾಮನಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿ ಾಗ, ಅವನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.
ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಎ ಾ್ಲ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಹೀ ಾಮನನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಹೀ ಾಮನು
ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

15 ಹೀ ಾಮನು ಎರಡು ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಕಂಬಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು,
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಂಬದ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಅಡಿ; ಸುತ್ತಳತೆ ಹದಿನೆಂಟು
ಅಡಿ. ಈ ಕಂಬಗಳು ಟೊ ಾ್ಳಗಿದ್ದವು; ಲೋಹವು ಮೂರು ಇಂಚು
ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. 16 ಹೀ ಾಮನು ಏಳೂವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಎರಡು
ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಹೀ ಾಮನು ಈ
ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. 17 ನಂತರ ಅವನು
ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಬೋದಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸರಪಣಿಯ ಎರಡು
ಜಾಲರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾಮ್ರದ
ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಈ
ಾಳಿಂಬೆಯ ಅಲಂಕರಣಗಳನು್ನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೋದಿಗೆ
ಜಾಲರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಡೆರಡು ಾ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು. 19 ಕಂಬಗಳ
ಮೇಲಿದ್ದ ಏಳುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಈ ಬೋದಿಗೆಗಳು ಹೂಗಳಂತೆ
ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. 20 ಈ ಬೋದಿಗೆಗಳು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ
ತುದಿಯಲಿ್ಲದ್ದವು. ಅವು ವೃ ಾ್ತ ಾರದ ಜಾಲರಿಯ ಮೇಲಿದ್ದವು.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೋದಿಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇನೂ್ನರು ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳ
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ಾಲುಗಳಿದ್ದವು. 21 ಹೀ ಾಮನು ಈ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ದೇ ಾಲಯದ ಮಂಟಪದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ಒಂದು ಸ್ತಂಭವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಯಲೂ್ಲಮತೊ್ತಂದನು್ನಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ
ಕಡೆಯಲೂ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ದ ಣದ ಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ಾಕೀನ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಉತ್ತರದ ಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ಬೋವಜ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
22 ಅವರು ಹೂ ಆ ಾರದ ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲಿನ
ತುದಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಆ ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳ ಕೆಲಸವುಮುಗಿಯಿತು.

23 ನಂತರ ಹೀ ಾಮನು ವೃ ಾ್ತ ಾರದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಅವರು ಈ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ “ಸಮುದ್ರ”ವೆಂದು ಕರೆದರು.

ಆ ತೊಟಿ್ಟಯ ಸುತ್ತಳತೆಯು ನಲವತೆದು ಅಡಿಗಳು. ಅದರ ಒಂದು
ಅಂಚಿನಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಅಂಚಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಅಡಿಗಳು ಮತು್ತ ಆಳ
ಏಳುವರೆ ಅಡಿಗಳು. 24 ಆ ತೊಟಿ್ಟಯ ಹೊರಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ
ಒಂದು ಕಂಠವಿತು್ತ. ಈ ಕಂಠದ ಕೆಳಗಡೆಯಲಿ್ಲ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿದಂತೆ ಎರಡು ಾಲು ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಬಳಿ್ಳಗಳಿದ್ದವು. ಈ
ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ತೊಟಿ್ಟಯಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಎರಕಹೊಯಿ್ದದ್ದನು.
25ಈತೊಟಿ್ಟಯುಹನೆ್ನರಡು ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಹೋರಿಗಳಬೆನಿ್ನನಮೇಲಿತು್ತ.
ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಹೋರಿಗಳೂ ತೊಟಿ್ಟಗೆ ದೂರ ಾಗಿದ್ದ ಹೊರ ಾಗವನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಮೂರು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೂ
ಮೂರು ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೂ ಮೂರು ದ ಣದ ಕಡೆಗೂ ಮೂರು
ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೂ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವು. 26 ಈ ತೊಟಿ್ಟಯ ಾಶ್ವರ್ಗಳು
ಮೂರು ಇಂಚು ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ತೊಟಿ್ಟಯ ಕಂಠವು ಲೋಟದ
ಕಂಠದಂತೆ ಅಥ ಾ ಹೂಗಳ ದಳದಂತೆ ಇತು್ತ. ಈ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಹನೊ್ನಂದು ಾವಿರ ಾ್ಯಲನ್ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

27ಹೀ ಾಮನು ಹತು್ತ ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಪ್ರತಿ ಂದರ
ಉದ್ದ ಆರು ಅಡಿಗಳು; ಅಗಲ ಆರು ಅಡಿಗಳು; ಮತು್ತ ಎತ್ತರ
ಾಲು ್ಕವರೆ ಅಡಿಗಳು. 28 ಈ ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಚೌ ಾ ಾರದ
ಚೌಕಟಿ್ಟನ ಅಂಕಣದಿಂದ ಾಡಿದ್ದನು. 29 ಅಂಕಣದ ಮತು್ತ
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ಚೌಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಸಿಂಹಗಳು, ಹೋರಿಗಳು ಮತು್ತ
ಕೆರೂಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಸಿಂಹಗಳ, ಹೋರಿಗಳ ಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲ ಹೂವಿ ಾ ಾರದಲಿ್ಲ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತದ್ದನು.
30 ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಂಡಿಗೂ ಾಲು ್ಕ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಾಲಿಗಳು
ಮತು್ತ ಅಚು್ಚಗಳು ಇದ್ದವು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಾತೆ್ರಯ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಆ ಾರ ಕಂಬಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕಂಬಗಳ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ
ಮೇ ಾ್ಭಗವು ಹೂವಿ ಾ ಾರದಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. 31 ಈ ಾತೆ್ರಯ
ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ಾತೆ್ರಯ ಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು
ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಾತೆ್ರಯ ಾಯಿಯು ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಇಂಚು
ಾ್ಯಸದೊಂದಿಗೆ ವೃ ಾ್ತ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಆಚೌಕಟಿ್ಟನ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಮೇಲೆ
ಚಿತ್ರ ವಿ ಾ್ಯಸಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಈಚೌಕಟು್ಟ ವೃ ಾ್ತ ಾರ ಾಗಿರದೆ
ಚೌ ಾ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 32ಈಚೌಕಟಿ್ಟನ ಕೆಳಗಡೆ ಾಲು ್ಕ ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದವು.
ಈ ಚಕ್ರಗಳ ಾ್ಯಸವು ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಇಂಚುಗಳು. ಈ ಚಕ್ರಗಳ
ಅಚು್ಚಗಳನು್ನ ಬಂಡಿ ಂದಿಗೇ ಸೇರಿಸಿಅಖಂಡ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು.
33 ಈ ಚಕ್ರಗಳು ರಥದ ಮೇಲಿನ ಚಕ್ರಗಳಂತಿದು್ದವು. ಈ ಚಕ್ರಗಳ
ಮೇಲಿನ ಅಚು್ಚಗಳನು್ನ, ಕಂಠಗಳನು್ನ, ಅರೆಯ ಾಲುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಿಂದ ಾಡಿದ್ದರು.

34 ಪ್ರತಿ ಬಂಡಿಯ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಆ ಾರ
ಕಂಬಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನು್ನ ಬಂಡಿ ಂದಿಗೆ ಅಖಂಡ ಾಗಿ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. 35 ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಂಡಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುತ್ತಲೂ
ಒಂದು ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಪಟಿ್ಟಯಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಬಂಡಿ ಂದಿಗೆ
ಅಖಂಡ ಾಗಿ ಾಡಿದ್ದರು. 36 ಬಂಡಿಯ ಾಶ್ವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿಗಳ, ಸಿಂಹಗಳ, ಖಜೂರ್ರ ಗಿಡಗಳ
ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಬಂಡಿಯಲಿ್ಲ
ಅವ ಾಶವಿದ್ದ ಾಗಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. ಬಂಡಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ
ಚೌಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. 37 ಹೀ ಾಮನು ಹತು್ತ
ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತೆರ ಾಗಿದ್ದವು.
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ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಿಂದ ಾಡಿದ್ದನು. ಹಿ ಾ್ತಳೆಯನು್ನ ಕರಗಿಸಿ,
ಅಚಿ್ಚನಲಿ್ಲ ಎರಕ ಹೊಯಿ್ದದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಡಿಗಳ ಾತ್ರ ಮತು್ತ
ಆ ಾರವು ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ.

38 ಹೀ ಾಮನು ಹತು್ತ ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಹತು್ತ
ಬಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಂ ಾಳವಿತು್ತ.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಂ ಾಳದ ಅಗಲವು ಆರು ಅಡಿಗಳು. ಪ್ರತಿ
ಗಂ ಾಳವು ಇನೂ್ನರ ಮೂವತು್ತ ಾ್ಯಲನ್ ನೀರನು್ನ ಹಿಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ.
39 ಹೀ ಾಮನು ದೇ ಾಲಯದ ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ ಐದು ಬಂಡಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಇತರ ಐದು ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟನು. ಅವನು
ಆ ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಶಯವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಆಗೆ್ನೕಯ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟನು. 40 ಹೀ ಾಮನು ಗುಂಬಗಳನು್ನ, ಚಿಕ್ಕ ಸಲಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಚಿಕ್ಕ ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಅಪೇ ಸಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹೀ ಾಮನು ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಹೀ ಾಮನು ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳ
ಪಟಿ್ಟ ಹೀಗಿದೆ:

41ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳು;
ಈಸ್ತಂಭಗಳಮೇಲೆಮಡಕೆಯಆ ಾರದ ಎರಡು ಬೋದಿಗೆಗಳು;
ಬೋದಿಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಬಿ್ಬದಂತಿರುವ ಎರಡುಜಾಲರಿಗಳು;
42ಎರಡುಜಾಲರಿಗಳನೂ್ನ
ಾನೂರು ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳೂ ಅಂದರೆ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿರುವ
ಎರಡು ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜಾಲರಿಗೂ
ಎರಡೆರಡು ಾಲು ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳು;

43ಒಂದೊಂದು ಗಂ ಾಳವನು್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಹತು್ತ ಬಂಡಿಗಳು;
44ಹನೆ್ನರಡುಹೋರಿಗಳುಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುವಒಂದುಜ ಾಶಯ.
45 ಗುಂಬಗಳು, ಚಿಕ್ಕಸಲಿಕೆಗಳು, ಚಿಕ್ಕಗಂ ಾಳಗಳು ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಾತೆ್ರಗಳು.
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ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅಪೇ ಸಿದ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಹೀ ಾಮನು ಾಡಿದನು. ಈ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಯಗೊಳಿಸಿದ
ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಿಂದ ಾಡಿದನು. 46-47 ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ತೂಕ ಾಕಲೇ
ಇಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ತೂಕ ಾಡ ಾಗದಷು್ಟ ವಸು್ತಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಒಟು್ಟ ತೂಕವು ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಮತು್ತ ಚಾರೇ ಾನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ತ ಾರಿಸಲು ಾಜನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು
ಹಿ ಾ್ತಳೆಯನು್ನ ಕರಗಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಮಣಿ್ಣನ ನೆಲದ ಅಚು್ಚಗಳಲಿ್ಲ ಸುರಿದು
ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

48-50 ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಾಡಲು ಸೊಲೊ ೕನನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ

ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಬಂ ಾರದಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ;
ಬಂ ಾರದ ಮೇಜು (ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಈ ಮೇಜಿನ
ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ);

ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು (ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದ ಣದ ಕಡೆಗೆ ಐದು ಮತು್ತ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ
ಐದು.)

ಬಂ ಾರದ ಹೂಗಳು, ಹಣತೆಗಳುಮತು್ತ ಇಕು ್ಕಳಗಳು;
ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು; ದೀಪಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ

ಾಡಲು ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು; ಚಿಕ್ಕ
ಗಂ ಾಳಗಳು; ಚಪ್ಪಟೆ ಾದ ಲೋಹದಿಂದ ಾಡಿದ
ಾತೆ್ರಗಳು;

ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದ
ಾತೆ್ರಗಳು; ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಾಗಿಲುಗಳು.
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51ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದನು. ಈ ವಿಶೇಷ
ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಮೀಸ ಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದ
ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು
ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ತಂದನು. ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯದ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿದನು.

8
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆ

1 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ,
ಕುಲಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರ ಾನರಿಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾವೀದ ನಗರದಿಂದ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ತರು ಾಗ ಅವರು ಸಹ ತನೊ್ನಂದಿಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಸೊಲೊ ೕನನ
ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದರು. ಇದು ಏತನೀಮ್
ತಿಂಗಳಿನ (ಆಶಿ್ವೕಜ) ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು (ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ)
ನಡೆಯಿತು. ಇದು ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳು.

3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು.
ನಂತರ ಾಜಕರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
4 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ, ಅದರೊಂದಿಗೆ
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಗು ಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪವಿತ್ರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡರು. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಜಕರು
ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಲು ಲೇವಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು.
5 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರು
ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದನಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞಗಳ ಾ್ನಗಿ
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ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 6ಆಗ ಾಜಕರುಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಅದರ ಸರಿ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಇದು ಆಲಯದ ಮ ಾ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕೆರೂಬಿಗಳ
ರೆಕೆ್ಕಗಳಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. 7ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳುಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದನು್ನ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದವು. 8 ಈ ಹೊರುವ
ಕೋಲುಗಳು ಬಹಳಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದವು. ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಎದುರಿನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆಗಲಿ ಈ
ಕೋಲುಗಳ ತುದಿಯನು್ನ ಾಣಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಹೊರಗಿರುವ
ಾರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೋಲುಗಳು

ಇಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲವೆ. 9ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲರುವ ಒಂದೇ ವಸು್ತವೆಂದರೆ
ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳು. ೕಶೆಯು ಹೋರೇಬ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನಹಲಗೆಗಳೇ. ಇವುಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳವೇ ಹೋರೇಬ್.
10 ಾಜಕರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ

ಇಟ್ಟರು. ಾಜಕರು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಿಂದಹೊರಬಂ ಾಗ,ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವು ೕಡದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 11 ಯೆಹೋವನ
ತೇಜಸು್ಸ ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾಜಕರು ತಮ್ಮ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 12ಆಗ ಸೊಲೊ ೕನನು,

“ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಾಡಿದನು.

ಾ ಾದರೋ ಕ ಾ್ಪದ ೕಡದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.*

* 8:12: ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ…ನಿಧರ್ರಿಸಿದನುಇದುಪು ಾತನಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಆದರೆ ಹೀಬೂ್ರವಿನ ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲ, “ಯೆಹೋವನೇ, ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ
ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆ” ಎಂದಿದೆ.



1 ಾಜರುಗಳು 8:13 xl 1 ಾಜರುಗಳು 8:18

13 ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯದು್ಭತ ಾದ ಆಲಯವನು್ನ ನಿನ ಾಗಿ
ನಿಮಿರ್ಸಿರುವೆನು.

ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರಬಹುದು”

ಎಂದು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದನು.
14 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಾಜ ಾದ

ಸೊಲೊ ೕನನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲು
ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿದನು. 15 ನಂತರ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೀಘರ್ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವನ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಇಂತಿದೆ:

“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಮಹತ್ವ
ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಾನು ಾಡಿದ್ದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಸ್ವತಃ ಾನೇ
ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, 16 ‘ ಾನು
ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದೆನು.
ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆಲಯ ಂದನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳಿಂದ ಾನಿನೂ್ನ ಾವ ನಗರವನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ಾ್ನಳುವ ಾಯಕನನು್ನ
ಾನಿನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಾನೀಗ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ನನಗೆ ಸ ಾ್ಮನವನು್ನ ತರುವಂಥ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳಲು ಾವೀದನನು್ನ ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

17 “ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು
ಬಹಳ ಅಪೇ ಸಿದ್ದನು. 18 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ,
‘ನೀನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಆಲಯ ಂದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಬಹಳ
ಅಪೇ ಪಟಿ್ಟರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗೋಸ ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ
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ಕಟ್ಟಲು ನೀನು ಅಪೇ ಸಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಆಗಿದೆ. 19 ಆದರೆ
ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಾನುಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವ್ಯಕಿ್ತಯು
ನೀನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20 “ಯೆಹೋವನು ಾನು ಾಡಿದ್ದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಈಡೇರಿಸಿದನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಾನೀಗ ಾಜ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ
ಈಗ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನು ಆಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು.
21 ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಾಗಿ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾನೊಂದು
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಈ ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲದೆ.

ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂ ಾಗ
ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಬಳಿಕ ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಚಾಚಿ, ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿ,

23“ಇಸೆ್ರೕಲಿನದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ,ಭೂಲೋಕದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಆ ಾಶಮಂಡಲದ ಾ್ಲಗಲಿ ನಿನ್ನಂತಹ ದೇವರು ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ನೀನು
ದ ಾಳು ಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ. 24 ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ ನೀನೊಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದ. ನೀನು ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ.
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ನಿನ್ನ ಾಯಿಂದಲೇ ನೀನು ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಇಂದು
ನೆರವೇರುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. 25 ಈಗ ಾದರೋ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ
ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಈಗ ನೆರವೇರಿಸು. ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ‘ ಾವೀದನೇ, ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲನ ಾವ ಾದರೊಬ್ಬನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಆಳುತ್ತಲೇ ಇರುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
26 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ನೀಡಿದ ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸೆಂದು ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

27 “ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನ ್ಮಡನೆ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆ ಾ? ಆ ಾಶವೆಲ್ಲವೂ ಾಗೂ
ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಸ ಾರವು.
ಹೀಗಿರಲು, ಾನು ನಿನ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿರುವ ಈ ಆಲಯವು
ನಿನ್ನ ಾಸಕೆ್ಕ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಆದರೆ
ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಮನವಿಯನು್ನ ಕೇಳು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.
ಇಂದು ನಿನಗೆ ಾನು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಾಲಿಸು. 29 ‘ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಸ ಾ್ಮನಿಸಲ್ಪಡುವೆನು’ ಎಂದು ನೀನು
ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಲಯವನು್ನ
ಹಗಲಿರುಳೂ ದೃಷಿ್ಟಸು. ಾನು ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾಡುವ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳು. 30ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಆ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು. ನೀನು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವಿಯೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು
ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕೇಳಿ, ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ
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ಅನುಗ್ರಹಿಸು.
31 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ವಿರುದ್ಧ ಏ ಾದರೂ

ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದರೆ, ಅವನನು್ನ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ತರು ಾ್ತರೆ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಅವನು ಬಂದು ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 32 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ,

ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ತೀಪುರ್ನೀಡು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು. ಅವನು
ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲವೆಂಬುದನೂ್ನ
ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು.

33 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು
ಸೋಲಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆಗ ಜನರು ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತರೆ. ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ.
34 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೇ ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿ ನಿನ್ನ
ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಮತೆ್ತ ನೆಲೆಸಲು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡು. ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದವನು ನೀನೇ.

35 “ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಆಗ ನೀನು ಅವರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವ ಮಳೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆ. ಆಗ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುವರು. ನೀನು
ಅವರನು್ನ ಬಳಲಿಸುವೆ. ಅವರುತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಟು್ಟ
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗು ಾ್ತರೆ. 36 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದಲೇ
ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು; ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು;
ನೀತಿ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸು. ಬಳಿಕ ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸು.



1 ಾಜರುಗಳು 8:37 xliv 1 ಾಜರುಗಳು 8:44

37 “ಭೂಮಿಯು ಬಹಳ ಬರ ಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಳೇ
ಬೆಳೆಯದಂ ಾಗಬಹುದು, ಬಹುಶಃ ೕರ ಾದ ಾ್ಯಧಿಗಳು
ಜನರಲಿ್ಲ ಹರಡಬಹುದು. ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಂದ ಾಶ ಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಬಹುದು.
ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಾ್ಯಧಿಗೆ ಒಳ ಾಗಬಹುದು. 38 ಈ
ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ, ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನು ಾತ್ರ ತನ್ನ ಾಪ ಾ ್ಕಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಾಚಿಸಿ ಈ
ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ, 39 ದಯವಿಟು್ಟ
ಅವನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾದ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಆಲಿಸಿ, ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ಜನರು ನಿಜ ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನಗೆ ಾತ್ರ
ತಿಳಿದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ತೀಪುರ್ನೀಡು
ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡು. 40 ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ

ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಸಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲೂ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.

41-42 “ನಿನ್ನ ಾಮಮಹತ್ತನು್ನ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳ
ಜನರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರು ದೂರದಿಂದ ಬರು ಾ್ತರೆ. 43 ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾದ
ಪರಲೋಕದಿಂದಲೇ ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ
ಆಲಿಸು, ಅನ್ಯ ಸ್ಥಳದವ ಾದ ಆ ಜನರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡುವುದನೆ್ನಲ್ಲ
ದಯವಿಟು್ಟ ಈಡೇರಿಸು. ಆಗ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಂತೆ
ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು ಮತು್ತ
ಅವರು ನಿನಗೆ ಭಯಪಡುವರು. ಈ ಆಲಯವನು್ನ ನಿನ್ನ
ೌರವ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದೆನೆಂಬುದು ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯ
ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದು.

44 “ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ
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ಹೋ ಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಆ ಾಪಿಸುವೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ
ಜನರು, ನಿನಿ್ನಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ನಗರದ ಕಡೆಗೆಮತು್ತ ಾನು ನಿನ್ನ
ೌರವ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಈ ದೇ ಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಾಡಿ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ, 45ಆಗಪರಲೋಕದಿಂದಲೇ ನೀನುಅವರ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
46 “ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ

ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ
ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ. ಅವರ ಶತು್ರಗಳು
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡುವೆ. ಅವರ ಶತು್ರಗಳು
ಅವರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಕೆಲವು ದೂರದೇಶಗಳಿಗೆ
ಾಗಿಸುವರು. 47 ಆ ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರು ತಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿ ಾಗಿ
ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಕೋರಿ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರು, ‘ ಾವು
ಾಪ ಾಡಿ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

48 ಅವರು ಆ ದೂರದ ದೇಶದಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಈ ದೇಶದ ಕಡೆಗೂ
ನಿನಿ್ನಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ನಗರದ ಕಡೆಗೂ ನಿನ್ನ ೌರವ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಾವು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಾಪಿಗ ಾದೆವು ಎಂದು ಒಪಿ್ಪ,
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, 49 ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾದ ಪರಲೋಕದಿಂದಲೇ
ದಯವಿಟು್ಟ ಅವರ ರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿ ಅವರ ಾ್ಯಯವನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸು. 50 ನಿನ್ನ ಜನರ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಅವರು
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದುದಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಅವರ ಶತು್ರಗಳು
ಅವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವಂತೆ ಾಡು. 51 ಅವರು ನಿನ್ನ
ಜನರೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಬರ ಾಡಿದೆಯೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ಸುಡುವಕುಲುಮೆಯಿಂದ
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ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಳೆದು ತಂದಂತೆ ನೀನು ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದೆ.
52 “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ

ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಿನ್ನ ಜನರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ
ಆಲಿಸು. ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾವ ಬಳಿಗೆಯ ಾ್ಲದರೂ
ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರೆ ಅದನು್ನ ಆಲಿಸು, 53 ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರೊಳಗಿಂದ ಅವರನು್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಸ್ವಂತ
ಜನರೆಂದು ಆರಿಸಿರುವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ನೀನುಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಬರ ಾಡಿ ಾಗ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ
ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ.”

54 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಣ ಾಲುಗಳನೂ್ನರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಪರಲೋಕದತ್ತ ಚಾಚಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಮುಗಿಸಿ ಎದು್ದನಿಂತನು. 55 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

56 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ! ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವನು!
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯಿಂದ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿರುವನು.
57 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನ ್ಮಂದಿಗಿರಲೆಂದು ಾನು
ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದಂತೆ

ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲೆಂದು ಾನು ರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಕೂಡದೆಂದು ಾನು
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ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 58ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ,
ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಆತನು ಾಡಲಿ. ಆತನು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ, ತೀಪುರ್ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ಆಗ ನಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
59 ನನ್ನ ಈ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡವುಗಳನು್ನ
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾಜನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನ
ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಈ ಹೊತೆ್ತೕ
ನೆರವೇರಿಸಲಿ. 60 ಆಗ ಯೆಹೋವನೇ ನಿಜ ಾದ ದೇವರೆಂದು
ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 61 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವುಪೂಣರ್ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಆತನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆ ಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಅನುಸರಿಸಿರಿ; ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆಯೂ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ” ಎಂದನು.
62 ಬಳಿಕ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ

ಯೆಹೋವನಿಗೆಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 63ಸೊಲೊ ೕನನು
ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಾಜನು
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆಲಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು.

64 ಅಂದು ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಆಲಯದ ಮುಂದಿನ
ಅಂಗಳವನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ,
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಿದ್ದ
ಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಈ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಹಿಡಿಸ ಾರದಷು್ಟ ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿತು್ತ.

65 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. ಉತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಹ ಾತ್
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ಾರಿಯಿಂದ ದ ಣದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಮತೆ್ತ ಏಳು
ದಿನಗಳು ಅಲಿ್ಲಯೇಉಳಿದರು. ಅವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ದಿನಗಳು
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು! 66 ಾರನೆಯ ದಿನ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಜನರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ಜನರೆಲ್ಲರು ಾಜನನು್ನ
ಅಭಿನಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದ್ದರು.

9
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನ

1 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನು
ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದನು. 2 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, ಈ ಮುಂಚೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದಂತೆ ಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು. 3ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಿನ್ನ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ
ಆಲಿಸಿದೆನು. ಈ ಆಲಯವನು್ನ ನೀನು ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ. ಾನು ಅದನು್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನಿಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಲ್ಪಡುವೆನು. ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯೂ ಮನಸೂ್ಸ ಸ ಾ ಅದರ
ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. 4ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಸೇವೆ ಾಡಿದಂತೆ
ನೀನೂ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಯ ಾಥರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು; ನೀನು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕುಮತು್ತ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಡಬೇಕು. 5 ನೀನು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ
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ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಾವ ಾದರೊಬ್ಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾನು ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದನು.
ಾ ಾಗಲೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೊಬ್ಬನು

ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದನು.

6-7 “ಆದರೆ ನೀ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ನನ್ನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ
ಆ ಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ
ಸೇವೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಪೂಜೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೀನು ಾಡಿದರೆ, ಾನು
ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬ ಾತ ್ಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಉ ಾಹರಣೆ ಾಗು ಾ್ತರೆ. ಅನ್ಯಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾನು ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಪವಿತ್ರವ ಾ್ನಗಿಸಿದೆ. ಜನರು

ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಅ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ಾನದನು್ನ ಧೂಳೀಪಟ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
8 ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇದನು್ನ ನೋಡುವ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ವಿಸಿ್ಮತ ಾಗುವರು. ‘ಈ ದೇಶಕೂ್ಕ ಈ ಆಲಯಕೂ್ಕ
ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಾಯರ್ವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಏಕೆ ಾಡಿದನು?’
ಎಂದು ಜನರು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. 9 ‘ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದರೆ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಆತನು
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬರ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ
ಅವರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು.
ಅವರು ಆ ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆಯನೂ್ನ ಸೇವೆಯನೂ್ನ
ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದ ಾರಣವೇ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ

ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು’ ಎಂದು
ಅನ್ಯಜನರು ಉತ್ತರಿಸುವರು.”
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10 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜನ ಅರಮನೆಯನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳು
ಹಿಡಿಯಿತು. 11 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ
ತರು ಾಯ ಗಲಿ ಾಯದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತೂರಿನ
ಾಜ ಾದ ಹೀ ಾಮನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು. ಆಲಯವನು್ನ ಮತು್ತ
ಅರಮನೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಹೀ ಾಮನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೀ ಾಮನಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಅಪೇ ಸಿದ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನು್ನ, ತು ಾಯಿ
ಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಹೀ ಾಮನು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
12 ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹೀ ಾಮನು ತೂರಿನಿಂದ ಬಂದನು. ಹೀ ಾಮನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 13 ಾಜ ಾದ ಹೀ ಾಮನು,
“ಸಹೋದರನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಏಕೆ
ಹೀಗಿವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಾಜ ಾದ ಹೀ ಾಮನು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಾಬೂಲ್ ದೇಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇಂದಿಗೂ
ಾಬೂಲ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 14 ಹೀ ಾಮನು ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಆಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಲು
ಒಂಭತು್ತ ಾವಿರ ೌಂಡು ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು.

15 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ
ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಗು ಾಮರನು್ನ ಬ ಾತ ್ಕರಿಸಿದನು. ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಇತರ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಬಿಟಿ್ಟಕೆಲಸದವರನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು; ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನಗರದ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾಚೋರ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಮತು್ತ ಗೆಜೆರ್
ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

16 ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ, ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ಗೆಜೆರ್ ನಗರದ ವಿರುದ್ದ
ಹೋ ಾಟ ಾಡಿ, ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದ್ದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲ
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ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದ್ದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು
ಫರೋಹನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು
ಆ ನಗರವನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 17 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಆ ನಗರವನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಕೆಳಗಿನ ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್
ನಗರವನು್ನ ಸಹ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; 18 ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾತ್
ಮತು್ತ ಾ ಾರ್ ನಗರಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; 19 ಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉ ಾ್ರಣನಗರಗಳನು್ನ
ಸಹ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; ತನ್ನ ರಥಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಾಣ ಾದ
ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; ಾನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ,
ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ, ಮತಿ್ತತರ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಅಪೇ ಸಿದ
ಕಟ್ಟಡಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

20 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲದ ಅನ್ಯಜನರೂ ಇದ್ದರು. ಆ
ಜನರೆಂದರೆ: ಅ ೕರಿಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು,
ಹಿವಿ್ವೕಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು. 21 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ
ಜನರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು; ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
22ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದ ಾರನೂ್ನ ತನ್ನ ಗು ಾಮ ಾಗಲು
ಬ ಾತ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದರು; ಸ ಾರ್ರದ
ೌಕರ ಾಗಿದ್ದರು; ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು; ಸೇ ಾಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು;
ರ ಾಶ್ವಗಳಿಗೂ ಅಶ್ವಪೇದೆಗೂ ಮ ಾ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
23 ಸೊಲೊ ೕನನ ೕಜನೆಗಳ ಉಸು್ತ ಾರಿಗೆ ಐನೂರ ಐವತು್ತ
ಮಂದಿ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಜನರ
ಮೇಲಿನ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

24 ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಾವೀದ ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಅವಳಿ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು.
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ಆಗ ಸೊಲೊ ೕನನು ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
25 ಸೊಲೊ ೕನನು ಪ್ರತಿವಷರ್ದಲೂ್ಲ ಮೂರು ಸಲ

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸುಗಂಧ ಧೂಪವನು್ನ
ಸುಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.

26 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಏಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರಿನಲಿ್ಲ
ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಸಹ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಎದೋಮ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರತೀರದ ಏಲೋತಿನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದೆ.
27 ಸಮುದ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರು ಾಜ ಾದ
ಹೀ ಾಮನ ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಅನುಭವಸ್ಥ ಾವಿಕ ಾಗಿದ್ದರು.
ಸೊಲೊ ೕನನಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನಜನರೊಡನೆ ಕೆಲಸ ಾಡಲು,
ಾಜ ಾದ ಹೀ ಾಮನು ತನ್ನ ನಿಪುಣ ಾದ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

28 ಸೊಲೊ ೕನನ ಹಡಗುಗಳು ಓಫೀರಿಗೆ ಹೋದವು. ಆ
ಹಡಗುಗಳು ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ
ಇನೂ್ನರ ಎಂಭತು್ತ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಓಫೀರಿನಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವು.

10
ಶೆಬದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದಳು

1 ಶೆಬದ ಾಣಿ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದಳು. ಅವಳು
ಒಗಟುಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸಲು 2 ತನ್ನ ಸೇವಕರ ದೊಡ್ಡ
ಗುಂಪಿನೊಡನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಳು. ಅನೇಕ ಒಂಟೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಾಂ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ, ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಬಹಳ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ಅವಳು
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ, ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ
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ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದಳು. 3 ಸೊಲೊ ೕನನು ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೂ
ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಅವಳ ಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳೂ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ಕಠಿಣವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. 4 ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಹು ಾನಿಯೆಂಬುದು
ಶೆಬದ ಾಣಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಸುಂದರ ಾದ
ಅರಮನೆಯನೂ್ನ 5 ಾಜನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಆ ಾರವನೂ್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಸೇವಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ
ಅವಳು ನೋಡಿದಳು. ಅವನ ಔತಣಕೂಟಗಳನೂ್ನ ಅವನು
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅವಳು ನೋಡಿದಳು.
ಇವುಗಳಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ “ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟಸುವಂತಹ”
ವಿಸ್ಮಯ ಾಯಿತು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಣಿಯು ಾಜನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ
ನೀನು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು
ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜ! 7 ಾನೇ ಬಂದು,
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವವರೆಗೆ ಾನು
ನಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಕೇಳಿದುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮಹತ್ವ ಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಈಗ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಜನರು ಹೇಳಿದುದಕಿ್ಕಂತ
ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾನವೂ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲದೆ. 8 ನಿನ್ನ
ಪತಿ್ನಯರೂ* ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಧನ್ಯರೇ ಸರಿ! ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತ ನಿನ್ನ ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಬಹುದು! 9 ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ! ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ ಾಗಿ ಾಡಲು ಆತನು ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ನೀನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ದೊರಕಿಸುತಿ್ತರುವೆ”
* 10:8: ಪತಿ್ನಯರೂ ಇದು ಪು ಾತನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಾ ಾಂತರದಲಿ್ಲದೆ. ಹೀಬೂ್ರವಿನ ಪ್ರತಿಯಲಿ್ಲ
“ಪುರುಷರು” ಎಂದಿದೆ.
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ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
10ನಂತರ ಶೆಬದ ಾಣಿಯು ಾಜನಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಎಂಭತು್ತ

ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ
ಾಂ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಹಿಂದೆಂದೂ
ಾರೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಾಂ ಾರ

ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಶೆಬದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು.
11 ಹೀ ಾಮನ ಹಡಗುಗಳು ಓಫೀರಿನಿಂದ ಬಂ ಾರವನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಆ ಹಡಗುಗಳು ಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ರತ್ನಗಳನು್ನ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ತಂದವು. 12 ಸೊಲೊ ೕನನು
ಮರವನು್ನ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಆ ಾರಕಂಬಗಳಿ ಾಗಿ
ಬಳಸಿದನು. ಅವನು ಾಡು ಾರರಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಾಪ್ರ್
ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು ಆ ಮರವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. ಹಿಂದೆಂದೂ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಅಂತಹ
ಮರವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಅಂತಹಮರವನು್ನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ.
13 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇತರ ದೇಶದ ಾಜರಿಗೆ

ಮ ಾರ್ದೆ ಾಗಿ ನೀಡುವ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಶೆಬದ ಾಣಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆಕೆಯು ಕೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವನು ನೀಡಿದನು. ಅನಂತರ ಾಣಿಯು
ಸೇವಕರೊಡನೆ ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದಳು.

14 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಾವಿರದ ಆರುನೂರ ನಲವ ಾ್ನಲು ್ಕ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರವನು್ನ
ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 15 ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಸಿಗುತಿ್ತದ್ದ ಬಂ ಾರವಲ್ಲದೆ
ಾ್ಯ ಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಅರೇಬಿ ಾದ ಾಜರಿಂದಲೂ
ಾಜ್ಯ ಾಲರುಗಳಿಂದಲೂ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಅವನು ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು.
16 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ

ಇನೂ್ನರು ದೊಡ್ಡ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಗು ಾಣಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರವಿತು್ತ. 17 ಅವನು
ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಮುನೂ್ನರು ಚಿಕ್ಕ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
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ಾಡಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗು ಾಣಿಯಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ
ಬಂ ಾರವಿತು್ತ. ಾಜನು ಅವುಗಳನು್ನ “ಲೆಬನೋನಿನ ಅರಣ್ಯ”
ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಕಟ್ಟಡದಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

18 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ವಿ ಾಲ ಾದ ದಂತದ
ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಸಹ ಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಹೊದಿಸಿದನು. 19 ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹತ್ತಲು
ಅದರಲಿ್ಲ ಆರು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇ ಾ್ಭಗವು
ವೃ ಾ್ತ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡು
ತೋಳುಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಸಿಂ ಾಸನದ ತೋಳುಗಳ ಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. 20 ಆರು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಮೆಟಿ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಸಿಂಹವಿತು್ತ. ಬೇರೆ ಾವ ಾಜ್ಯದಲೂ್ಲ ಇಂತಹ ಸಿಂ ಾಸನ
ಇರಲಿಲ್ಲ.

21 ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಮತು್ತ ಲೋಟಗಳು
ಬಂ ಾರದಿಂದ ತ ಾರಿಸ ಾಗಿದ್ದವು. “ಲೆಬನೋನಿನ ಅರಣ್ಯ”
ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಕಟ್ಟಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಅಪ್ಪಟ
ಚಿನ್ನದಿಂದ ಾಡಿದ್ದರು. ಅರಮನೆಯ ಾವ ವಸು್ತವನೂ್ನ
ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು
ೕಚಿಸದಷು್ಟ ಬಂ ಾರವು ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಲಿ್ಲತು್ತ!

22 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಹತಿ್ತರ ಅನೇಕ ಸರಕು
ಾಗಣಿಕೆಯ ಹಡಗುಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಇತರ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ಾ್ಯ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವು ಹೀ ಾಮನ
ಹಡಗುಗಳು. ಈ ಹಡಗುಗಳು ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ದಂತ ಮತು್ತ
ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೂರು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ
ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತದ್ದವು.

23 ಸೊಲೊ ೕನನು ಭೂಲೋಕದ ಾಜರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಾಜರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೆಚು್ಚ



1 ಾಜರುಗಳು 10:24 lvi 1 ಾಜರುಗಳು 10:29

ಶಿ್ರೕಮಂತನೂ ಾನಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. 24 ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ
ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ ದೇವರು
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅಪೇ ಸುತಿ್ತದ್ದರು. 25 ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಾಜನನು್ನ
ನೋಡಲು ಜನರು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ,
ಆಯುಧಗಳನು್ನ, ಉಡುಪುಗಳನು್ನ, ಾಂ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ,
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದರು.

26 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ರಥಗಳೂ ಕುದುರೆಗಳೂ
ಸೊಲೊ ೕನನಲಿ್ಲದ್ದವು. ಅವನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾವಿರದ
ಾನೂರು ರಥಗಳು ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದವು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಈ ರಥಗಳಿ ಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಾದ ನಗರಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ರಥಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಾಜ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಕೆಲವು ರಥಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು. 27 ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಬಹಳ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಿಸಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯು
ಕಲು್ಲಗಳಂತೆಯೂ ದೇವ ಾರುಮರಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ
ಅನೇಕ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡಗಳಂತೆಯೂ ಹೇರಳ ಾಗಿದ್ದವು.
28 ಸೊಲೊ ೕನನು ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಕೂ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಆಮದು ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನ
ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೂ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತರುತಿ್ತದ್ದರು.

29 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಒಂದು ರಥದ ಬೆಲೆಯು ಏಳು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಆದರೆ
ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ಬೆಲೆಯು ಎರಡು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಗಿತು್ತ.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಹಿತಿ್ತಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯ ಾಜರುಗಳಿಗೆ
ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ರಥಗಳನೂ್ನ ಾರಿದನು.

11
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ಸೊಲೊ ೕನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಅನೇಕ ಪತಿ್ನಯರು
1 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು!

ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲದ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಇವರಲಿ್ಲ
ಫರೋಹನ ಮಗಳು, ೕ ಾಬ್ಯ, ಅ ್ಮೕನಿಯ, ಎದೋಮ್ಯ
ಚೀದೋನ್ಯ ಮತು್ತ ಹಿತಿ್ತಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸೇರಿದ್ದರು. 2ಯೆಹೋವನು
ದಲೇ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ, “ಅನ್ಯದೇಶದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ನೀವು

ಮದುವೆ ಾಗಲೇ ಾರದು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರೆ,
ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಈ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸತೊಡಗಿದನು. 3ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆಏಳುನೂರು
ಮಂದಿ ಪತಿ್ನಯರಿದ್ದರು. (ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಅನ್ಯದೇಶಗಳ ಾಯಕರ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು) ಅವನಿಗೆ ಪತಿ್ನಯರಂತಿರುವ ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿ
ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಇದ್ದರು. ಅವನ ಪತಿ್ನಯರು ಅವನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ವಿಮುಖನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. 4 ಸೊಲೊ ೕನನು ವೃದ್ಧ ಾ ಾಗ,
ತನ್ನ ಪತಿ್ನಯರ ದೆಸೆಯಿಂ ಾಗಿ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು.
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಸೊಲೊ ೕನನು ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಯನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದನು. ಇದು ಚೀದೋನ್ಯರ ದೇವತೆ. ಸೊಲೊ ೕನನು
ಮಿಲೊ್ಕೕಮನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದನು. ಇದು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಭಯಂಕರ
ವಿಗ್ರಹ. 6 ಹೀಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟ ಾಗಿದ್ದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು; ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನುಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ
ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.

7ಸೊಲೊ ೕನನು ಕೆ ೕಷನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲುಒಂದುಸ್ಥಳವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ೕ ಾಬ್ಯರ ಭಯಂಕರ ವಿಗ್ರಹವೇ ಕೆ ೕಷ್.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸೊಲೊ ೕನನು
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ಆ ಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೇ
ಸೊಲೊ ೕನನು ೕಲೆಕ್ ದೇವತೆಯ ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಭಯಂಕರ ವಿಗ್ರಹವೇ ೕಲೆಕ್.
8 ಸೊಲೊ ೕನನು ಅನ್ಯದೇಶಗಳ ತನ್ನ ಪತಿ್ನಯರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ
ಾಡಿದನು. ಅವನಪತಿ್ನಯರುತಮ್ಮದೇವರುಗಳಿಗೆಧೂಪ ಾಕಿದರು

ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

9 ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಯೆಹೋವನು ಎರಡು ಸಲ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ದಶರ್ನವನು್ನ
ನೀಡಿದ್ದನು. 10 ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸ ಾರದೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
11 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ
ನಡುವೆಯಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿಬಿಟೆ್ಟ. ನೀನು ನನ್ನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ನಿನಿ್ನಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅದನು್ನ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಜೀವಂತ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಾನು
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗನು ಾಜ ಾಗುವವರೆಗೆ ಾನು
ಾಯುತೆ್ತೕನೆ. ನಂತರ ಾನು ಅದನು್ನ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

13ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಾಜ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಾನು ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕುಲವನು್ನ ಆಳಲು ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಾನು ಇದನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಏಳಿಗೆ ಾಗಿ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೇ ಆ ನಗರವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನನ ಶತು್ರಗಳು
14 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಶತು್ರ ಾಗುವಂತೆ

ಎದೋಮ್ಯ ಾದ ಹದದನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು.
ಹದದನು ಾಜ ಾದ ಎದೋಮ್ಯನ ವಂಶದವನು. 15 ಅದು
ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು: ಾವೀದನು ದಲು ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು, ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ೕ ಾಬನು
ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಸತ್ತ ಜನರನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು
ೕ ಾಬನು ಎದೋಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ

ಗಂಡಸರನೆ್ನಲ್ಲ ೕ ಾಬನು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 16 ೕ ಾಬನು
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.
ಆ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ಎದೋಮಿನ ಗಂಡಸರನೆ್ನಲ್ಲ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 17 ಆದರೆ ಆ ಾಲಕೆ್ಕ ಹದದನಿನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕ
ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹದದನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಓಡಿಹೋದನು.
ಅವನ ತಂದೆಯ ಕೆಲವು ಜನ ಸೇವಕರೂ ಅವನೊಡನೆ ಹೋದರು.
18 ಅವರು ಮಿ ಾ್ಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾ ಾನಿಗೆ ಹೋದರು. ಇತರ
ಕೆಲವು ಜನರು ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ನಂತರ ಇವರೆ ಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಾಜ ಾದ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನ ಸ ಾಯವನು್ನ
ಕೇಳಿದರು. ಫರೋಹನು ಹದದನಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಸ್ವಲ್ಪ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಫರೋಹನು ಅವನ ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ
ತಿಂಗಳು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

19 ಫರೋಹನು ಹದದನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.
ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಾದಿನಿಯನೆ್ನೕ ಹದದನಿಗೆ ಪತಿ್ನಯ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.
( ಾಣಿ ಾದ ತಖೆ್ಪನೇಸಳು ಫರೋಹನ ಪತಿ್ನ.) 20 ತಖೆ್ಪನೇಸಳ
ಸೋದರಿಯನು್ನ ಹದದನು ಮದುವೆ ಾದನು. ಅವರಿಗೆ ಗೆನುಬತ್
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಗನಿದ್ದನು. ಫರೋಹನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವನ
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ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಗೆನುಬತನೂ ಬೆಳೆಯಲು ಾಣಿ ಾದ ತಖೆ್ಪನೇಸಳು
ಅವ ಾಶ ಾಡಿದಳು.

21 ಾವೀದನು ಸತು್ತಹೋದನೆಂಬುದು ಹದದನಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ತಿಳಿಯಿತು. ಸೈನ್ಯದ ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ ೕ ಾಬನು ಸತ್ತನೆಂಬುದೂ
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಹದದನು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಸ್ವದೇಶದ
ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನನಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದರೆ ಫರೋಹನು “ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದುದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಾನು ಇಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ! ನೀನು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲು
ಅಪೇ ಸುತಿ್ತರುವು ಾದರೂ ಏಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಹದದನು, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಾನು ಹೋಗಲು ಬಿಡು”

ಎಂದನು.
23 ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಶತು್ರ ಾಗುವಂತೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ

ಮನುಷ ್ಯನನೂ್ನ ದೇವರು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ಎ ಾ್ಯ ಾವನ ಮಗ ಾದ ರೆ ೕನ್ ಎಂಬವನು. ರೆ ೕನನು
ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಹತಿ್ತರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದನು. ಚೋಬದ
ಾಜ ಾದ ಹದದೆಜೆರನು ಅವನ ಒಡೆಯ. 24 ಾವೀದನು
ಚೋಬದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ರೆ ೕನನು ಕೆಲವು
ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಕಿರುಸೇನೆಗೆ ಾನೇ
ಾಯಕ ಾದನು. ರೆ ೕನನು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ನೆಲೆಸಿದನು. ರೆ ೕನನು ದಮಸ್ಕದ ಾಜ ಾದನು. 25 ರೆ ೕನನು
ಅ ಾಮನು್ನ ಆಳಿದನು. ರೆ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೆ್ವೕಷಿ ಾದ್ದರಿಂದ,
ಸೊಲೊ ೕನನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಶತು್ರ ಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದನು. ರೆ ೕನ್ ಮತು್ತ ಹದದನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದರು.

26 ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನೂ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವನು, ಅವನು ಚರೇದ ಪಟ್ಟಣದವನು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಜೆರೂಗ, ಆಕೆ
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ವಿಧವೆ ಾಗಿದ್ದಳು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ
ತಿರುಗಿಬಿದ್ದನು.

27 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದನೆಂಬ
ಕಥೆಯು ಹೀಗಿದೆ: ಸೊಲೊ ೕನನು ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ ನಗರದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 28 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಸಮಥರ್ ಾದ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಯುವಕನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಕೆಲಸ ಾರನೆಂಬುದು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ೕಸೇಫ್ ಕುಲದ ಕೆಲಸ ಾರರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನ ಾ್ನಗಿ ಅವನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 29 ಒಂದು ದಿನ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.

ಶೀಲೋವಿನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಹೀಯನು ಅವನನು್ನ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ
ಸಂಧಿಸಿದನು. ಅಹೀಯನು ಹೊಸ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು.
ನಿಜರ್ನ ಾಗಿದ್ದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು.

30 ಅಹೀಯನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಅಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು, ಅದನು್ನ
ಹನೆ್ನರಡು ತುಂಡುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಹರಿದನು. 31 ಬಳಿಕ ಅಹೀಯನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ, “ಈ ಅಂಗಿಯ ಹತು್ತ ತುಂಡುಗಳನು್ನ

ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೋ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾನು ಹರಿದು
ತುಂಡುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಹತು್ತ ಕುಲಗಳನು್ನ
ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. 32 ಒಂದು ಕುಲವನು್ನ ಾತ್ರ ಾವೀದನ
ವಂಶದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಈ ಕುಲವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿ ಾಗಿ ಾನು
ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಿಂದಲೂ ಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಗರವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 33ಸೊಲೊ ೕನನು
ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಾರಣ ಾನು ಅವನ
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ಾಜ್ಯವನು್ನ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅವನು ಚೀದೋನ್ಯರ
ದೇವತೆ ಾದ ಅಷೊ್ಟೕರೆತಳನೂ್ನ ೕ ಾಬ್ಯರ ದೇವ ಾದ
ಕೆ ೕಷನನೂ್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇವ ಾದ ಮಿಲೊ್ಕೕಮನನೂ್ನ
ಪೂಜಿಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸರಿ ಾದ
ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅವನು ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನುಜೀವಿಸಿದಂತೆಅವನುಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 34ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಸೊಲೊ ೕನನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಆಳುವಂತೆ
ಾನು ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಾವೀದನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ
ಆ ಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. 35 ಆದರೆ ಾನು ಾಜ್ಯವನು್ನ ಅವನ
ಮಗನಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ ಕುಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
36ಸೊಲೊ ೕನನಮಗನಿಗೆಒಂದು ಕುಲವನು್ನ ಾತ್ರ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆಳಲು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನು ಾ ಾಗಲೂ ತನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಹೊಂದಿರಲೆಂದು ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತದೆ್ದಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 37 ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ
ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುವಂತೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 38 ನೀನು ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು ಾ್ತ,

ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಾನು ಈ ಾಯರ್ಗಳೆನೆ್ನಲ್ಲ
ನಿನಗೆ ಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆ ಗಳನೂ್ನ ನೀನು
ಾವೀದನಂತೆ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಾಜರುಗಳ
ಕುಟುಂಬವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
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ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 39 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಾನು ಾವೀದನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ
ನನ್ನ ದಂಡನೆಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನಮರಣ

40 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನುಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಓಡಿಹೋದನು.
ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಶೀಶಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಯುವವರೆಗೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಅಲಿ್ಲಯೇ
ನೆಲೆಸಿದನು.

41 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನು ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅನೇಕ
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾನದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದನು.
ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನ ಚರಿತೆ್ರ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 42 ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. 43 ಬಳಿಕ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಸತ್ತನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಕ ಾಜ ಾದನು.

12
1-2 ಸೊಲೊ ೕನನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ ನೆ ಾಟನ

ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇನೂ್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಸತು್ತಹೋದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ ಜೆರೆಧ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಸತು್ತಹೋದನು
ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಅವನಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರೆಹ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು
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ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋದರು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನೂ ಾಜ ಾಗಲು ಶೆಕೆಮಿಗೆ
ಹೋದನು. ಜನರು ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೆ, 4 “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಬ ಾತ್ಕರಿಸಿದನು. ಈಗ ನೀನು ನಮಗೆ
ಅದನು್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸು, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಬ ಾತ ್ಕರಿಸಿ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಆಗ ಾವು ನಿನ್ನ

ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
5 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು, “ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ

ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ. ಾನು ನಿಮಗೆಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಹೊರಟುಹೋದರು.

6 ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಲಿ್ಲ ತೀ ಾರ್ನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಾಜ ಾದ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಈ ಜನರಿಗೆಉತ್ತರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.
ಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

7 ಆ ಹಿರಿಯರು, “ಇಂದು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸೇವಕನಂತೆ
ಇರುವು ಾದರೆ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಾ ಾಡಿದರೆ,

ಅವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ ಾಗಿ ದುಡಿಯು ಾ್ತರೆ” ಎಂದರು.
8ಆದರೆ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಈ ಸಲಹೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ

ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಯುವಜನರಿಗೆ, 9 “ಈ ಜನರು, ‘ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟ
ಕೆಲಸಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸುಲಭ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡು’ ಎಂದು
ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಈ ಜನರಿಗೆ ಾನು ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೇನು? ಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು
ಹೇಳಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10 ಾಜನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಯುವಕರು, “ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ‘ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಬ ಾತ್ಕರಿಸಿ ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸು’ ಎಂದು

ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಜಂಬದಿಂದ ಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ
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ಕಿರುಬೆರಳು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪೂಣರ್ದೇಹಕಿ್ಕಂತ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ.
11 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬ ಾತ ್ಕರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಾನು ಮತ್ತಷು್ಟ ಕಷ್ಟದ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸಲು
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಚಾವಟಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಸಿದನು.
ಾ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುಳು್ಳಕೋಲುಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷು್ಟ ಕಠಿಣ ಾಗಿ
ಹೊಡೆಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು.

12 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಜನರಿಗೆ, “ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ,
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು.
ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗೆ ಅವನು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 14 ತನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಾಡಿದನು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನು,
“ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬ ಾತ ್ಕರಿಸಿದನು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಾರುಕೋಲಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಡೆಸಿದನು. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಕಠಿಣ ಾಗಿ
ಮುಳು್ಳಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಾಜನು ಜನರ ಅಪೇ ಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಾನು ಾಡಿದ್ದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಈಡೇರಿಸಲು ಯೆಹೋವನೇ ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಹೀಯನಮೂಲಕ ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದ್ದನು.
ಅಹೀಯನು ಶೀಲೋವಿನವನು.

16 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಾಜನು ತಮ್ಮ ಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಾಜನಿಗೆ,

“ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾಗಿಗಳೇ?
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ಇಲ್ಲ! ಇಷಯನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೇ ಾದರೂ ಾಲು
ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ! ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಾವು ಹೋಗೋಣ ನಡೆಯಿರಿ.
ಾವೀದನಮಗನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾನೇ ಆಳಲಿ!”

ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.
17 ಆದರೆ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆಹೂದನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಳಿದನು.

18 ಅದೋ ಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮನುಷ ್ಯನು ಕೆಲಸ ಾರರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಲು ಅದೋ ಾಮನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ಜನರು ಅವನು ಾಯುವವರೆಗೆ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಎಸೆದರು. ಆಗ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಹತಿ್ತ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು,
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. 19 ಹೀಗೆ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. ಅವರು ಇಂದಿಗೂ
ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
20 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಒಂದು
ಸಭೆಗೆ ಕರೆಸಿ, ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು.
ಯೆಹೂದಕುಲ ಂದು ಾತ್ರ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿತು.

21 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು.
ಅವನು ಯೆಹೂದದ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅಪೇ ಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪುನರ್ ಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 22 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನೊಡನೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ಅವನ
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ಹೆಸರು ಶೆ ಾಯ. ಯೆಹೋವನು, 23 “ಯೆಹೂದದ ಾಜನೂ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗನೂ ಆದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನೊಂದಿಗೆ, ಯೆಹೂದ
ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. 24 ನೀನು
ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಸೋದರ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲೇ ಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಾನೇ ಾಡಿದೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋವನಆ ಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋದರು.

25 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮ್
ನಗರವಿತು್ತ. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಶೆಕೆಮನು್ನ ಒಂದು ಬ ಾಢ್ಯ
ನಗರವ ಾ್ನಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು. ತರು ಾಯ ಅವನು
ಪೆನೂವೇಲ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದನು.

26-27 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನಲೆ್ಲೕ, “ಜನರುಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದನೆ್ನೕ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ,
ಆಗ ಅವರು ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬವೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳಲಿ
ಎಂದು ಅಪೇ ಪಡಬಹುದು. ಜನರು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನನೆ್ನೕ ಮತೆ್ತ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಡಬಹುದು.” ಅಂದುಕೊಂಡನು. 28 ಬಳಿಕ ಾಜನು
ಈಗ ಾನೇನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸಲಹೆ ಾರರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಎರಡು ಬಂ ಾರದ ಕರುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು
ಆ ಾಧಿಸಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲೇ ಾರದು. ಇಸೆ್ರೕಲರೇ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದ ದೇವರುಗಳು ಇಲಿ್ಲವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 29 ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಒಂದು ಬಂ ಾರದ
ಕರುವನು್ನ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಿದನು;ಮತೊ್ತಂದು ಬಂ ಾರದ ಕರುವನು್ನ
ಾನ್ ನಗರದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 30 ಆದರೆ ಇದು ಮ ಾ ಾಪ ಾಗಿತು್ತ.
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಕರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಾನ್
ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.

31 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಆಲಯಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕುಲಗಳಿಂದ
ಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. (ಅವನು ಲೇವಿಯರ

ಕುಲ ಂದರಿಂದಲೇ ಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.)
32 ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಹೊಸಹಬ್ಬದ ದಿನವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಈ ಹಬ್ಬವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಂತಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಈ ಹಬ್ಬವು ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದನೆಯ
ದಿವಸ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾಜನು ಬೇತೇಲ್ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು
ಾನೇ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಕರುಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.
ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡಲು ಾಜಕರನು್ನ ಬೇತೇಲ್ ನಲಿ್ಲಯೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
33 ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ
ಹಬ್ಬದ ದಿನವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅದು ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳ
ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿವಸ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಾನು
ನಿಮಿರ್ಸಿದಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಇದು ಬೇತೇಲ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.

13
ಬೇತೇಲಿಗೆ ದೇವರ ಾಪ

1ಯೆಹೂದ ದೇಶದವ ಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವಮನುಷ ್ಯನುಯೆಹೋವನ
ಆ ಯಂತೆ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತ, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದನು.
2ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಾತ ಾಡುವಂತೆ ಆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
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“ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
‘ ಾವೀದನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ೕಷೀಯನೆಂಬ ಮಗನು ಹುಟು್ಟವನು.
ಈಗ ಈ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪಸುಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಾಜಕರನು್ನ
ಅವನು ಹಿಡಿದು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಲು್ಲವನು; ಈಗ ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಧೂಪಸುಡುತಿ್ತರುವ ಾಜಕರನು್ನ ಅವನು ಹಿಡಿದು ಅವರ
ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಡುವನು.’ ”

3 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಇದರ
ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಗುರುತೇನೆಂದರೆ, ‘ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು
ಒಡೆದುಹೋ ಾಗುವುದು, ಬೂದಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುವುದು’ ” ಎಂದನು.

4 ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ದೇವಮನುಷ ್ಯನು
ಹೇಳಿದ ಸಂದೇಶವು ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಥಟ್ಟನೆ ತೆಗೆದು, ಆ
ಮನುಷ ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಾಜನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ, ಅವನ
ಕೈಗೆ ಲಕ್ವ ಹೊಡೆಯಿತು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಚಲಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ,
5 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೂ ಒಡೆದು ಚೂ ಾಯಿತು. ಅದರ ಮೇಲಿನ
ಬೂದಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲಹೋಯಿತು. ದೇವರೇ
ಆ ಾಪಿಸಿದನೆಂದು ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ
ಇದೇ ಗುರು ಾಗಿತು್ತ. 6 ನಂತರ ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನನ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸು. ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸು” ಎಂದನು.
ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಆಗ ಾಜನ ಕೈ

ಗುಣ ಾಯಿತು. ಅದುಮತೆ್ತ ದಲಿನಂತೆಆಯಿತು. 7ಆಗ ಾಜನು
ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನೊ್ನಡನೆ ಮನೆಗೆ ಾ. ನನೊ್ನಡನೆ
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ಊಟ ಾಡು. ಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆದರೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಾಜನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ
ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ! ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಧರ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ
ಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ! ಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಏನನೂ್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಾನು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು ಮತು್ತ
ಕುಡಿಯ ಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೆ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. ಅವನು
ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

11 ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಯ ಾ್ಸದ ಪ್ರ ಾದಿಯು ನೆಲೆಸಿದ್ದನು.
ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಾಜ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದುದ್ದನು್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದರು.

12 ಆ ವಯ ಾ್ಸದ ಪ್ರ ಾದಿಯು, “ಅವನು ಬಿಟು್ಟಹೋಗು ಾಗ
ಾವ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಯೆಹೂದ

ದೇಶದವ ಾದ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಾವ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋದನೆಂಬುದನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 13 ಆ
ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ ತಡಿ ಂದನು್ನ ಾಕಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ತಡಿಯನು್ನ ಾಕಿದರು. ಆಗ ಆ
ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ ಹೋದನು.

14ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ದೇವಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಹೋಗಿ ಓಕ್
ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, “ನೀನು ಯೆಹೂದದಿಂದ
ಬಂದ ದೇವಮನುಷ ್ಯನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ದೇವಮನುಷ ್ಯನು, “ ೌದು, ಾನೇ” ಎಂದನು.
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15 ವಯ ಾ್ಸದ ಪ್ರ ಾದಿಯು, “ದಯವಿಟು್ಟ ಮನೆಗೆ ಬಂದು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆಊಟ ಾಡು” ಎಂದನು.

16 ಆದರೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ
ಬರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ನೀನು ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು; ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಿರುಗ ಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18 ಆಗ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು, “ಆದರೆ ಾನೂ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರ ಾದಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ವಯ ಾ್ಸದ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಅವನಿಗೆ “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದನು. ಆದೂತನು ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನಮನೆಗೆಕರೆತರಲು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು” ಎಂದು ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿದನು.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು
ಹೋಗಿ, ಅವನ ಸಂಗಡ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
20 ಅವರು ಮೇಜಿನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿ ಾ್ದಗ, ಯೆಹೋವನು
ಆ ಪ್ರ ಾದಿ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. 21 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಯೆಹೂದ ದೇಶದವ ಾದ ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನ
ಆ ಯನು್ನ ನೀನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. 22 ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಆದ್ದರಿಂದನಿನ್ನ ವಂಶದಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದನು.

23 ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅವನಿ ಾಗಿ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ತಡಿಯನು್ನ ಾಕಿದನು.
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ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟನು. 24 ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಅವನ
ಮೇಲೆರಗಿಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿತು. ಪ್ರ ಾದಿಯದೇಹವುರಸೆ್ತಯ
ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ಕತೆ್ತ ಮತು್ತ ಸಿಂಹವು ಆ ದೇಹದ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವು.
25 ಆ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವರು ಆ ದೇಹವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಆ ದೇಹದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಿಂಹವನೂ್ನ ನೋಡಿದರು. ಆ ಜನರು
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಅವರು ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಹೇಳಿದರು.

26 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ೕಸದಿಂದ ಕರೆದು
ತಂದಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಅವನು,
“ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದ ದೇವಮನುಷ ್ಯನೇ
ಅವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಯೆಹೋವನು ಸಿಂಹವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನೇ ಹೇಳಿದ್ದನು”
ಎಂದನು. 27 ನಂತರ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕತೆ್ತಯ
ಮೇಲೆ ತಡಿ ಂದನು್ನ ಾಕಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ತಡಿಯನು್ನ ಾಕಿದರು. 28 ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಹೋಗಿ ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವ ದೇಹವನು್ನ ಕಂಡನು. ಕತೆ್ತ
ಮತು್ತ ಸಿಂಹವು ಆ ದೇಹದ ಹತಿ್ತರ ಇನೂ್ನ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಸಿಂಹವು ಆ
ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲಮತು್ತ ಕತೆ್ತಗೆ ತೊಂದರೆಯನೂ್ನ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.

29 ಪ್ರ ಾದಿಯು ಆ ದೇಹವನು್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿದನು.
ಸತ್ತವನಿ ಾಗಿ ರೋದಿಸಲು ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ಆ
ದೇಹವನು್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ತಂದನು. 30 ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ
ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನು.
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅವನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ, “ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ
ಸೋದರನೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 31 ಹೀಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಆ ದೇಹವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನು. ನಂತರ ಅವನು
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ ಾನು ಸ ಾ್ತಗ, ನನ್ನನು್ನ ಅದೇ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ
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ಸ ಾಧಿ ಾಡಿ. ಅವನ ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳನೂ್ನ ಾಕಿರಿ.
32 ಅವನ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನಿಜ ಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಸ ಾಯರ್ದ ಇತರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಬದ ಾವಣೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಅವನು
ಬೇರೆಬೇರೆ ಕುಲಗಳಿಂದ ಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು.
ಆ ಾಜಕರು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾಜಕ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾದರೂ ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ,
ಾಜಕ ಾಗಲು ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಕಲಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದನು. 34 ಅವನ
ಾಜ್ಯವು ವಿ ಾಶಗೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಾ ಾಗಲು ಆ ಾಪವೇ
ಾರಣ ಾಯಿತು.

14
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಮಗನಮರಣ

1 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಯನು
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದನು. 2 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಪತಿ್ನಗೆ, “ಶೀಲೋವಿಗೆ
ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಹೀಯನನು್ನ ನೋಡು.
ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಮನುಷ ್ಯನೇ
ಅಹೀಯನು. ನೀನು ನನ್ನ ಪತಿ್ನಯೆಂದುಜನರಿಗೆತಿಳಿಯದರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ. 3ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಹತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ, ಕೆಲವು ಸಿಹಿ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜಾಡಿಯನು್ನ ಕೊಡು. ನಂತರ
ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಏ ಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳು. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಅಹೀಯನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಾಜನ ಪತಿ್ನಯು ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿದಳು. ಅವಳು
ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಹೀಯನ
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ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅಹೀಯನಿಗೆ ಬಹಳ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ;
ಅವನು ಕುರುಡ ಾಗಿದ್ದನು. 5 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ,
“ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಪತಿ್ನಯು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳಲು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅಹೀಯನು
ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.

ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಪತಿ್ನಯು ಅಹೀಯನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು.
ಾ ಾರೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯ ಾರದೆಂದು ಅವಳು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 6 ಅವಳು ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗಲೇ
ಅಹೀಯನಿಗೆ ಆಕೆಯ ಾದಗಳ ಸಪ್ಪಳವು ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ
ಅಹೀಯನು, “ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಪತಿ್ನಯೇ, ಒಳಗೆ ಾ.
ನೀನು ಾರೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಾಡಲು ಾಕೆ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ? ಾನು ನಿನಗೆಅಶುಭದಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
7ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ನೀನು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳಲು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದೆ. 8 ಾವೀದನ ಕುಲವು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತತು್ತ.
ಆದರೆ ಾನು ಅವರಿಂದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಿನಗೆ
ಅದನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಂತಲ್ಲ.
ಅವನು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಾನು
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಅವನು ಾಡಿದನು. 9 ಆದರೆ
ನೀನು ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ. ನಿನಗಿಂತಲೂ ದಲು
ಆಳಿದವರ ಾಪಗಳಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಾಪಗಳು ಹೆಚು್ಚ ಭಯಂಕರ ಾಗಿವೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ. ನೀನು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆ. ಇದು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಕೋಪವುಂಟು ಾಡಿತು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೇ, ಾನು
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ
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ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾನು ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ಬೆಂಕಿಯು ಸಗಣಿಯನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕುವಂತೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ, ಅವನನು್ನ ಾಯಿಗಳು ಕಿತು್ತತಿನು್ನತ್ತವೆ. ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ, ಅವನನು್ನ
ಪ ಗಳು ಕಿತು್ತತಿನು್ನತ್ತವೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 ನಂತರ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಅಹೀಯನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಪತಿ್ನಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ಈಗ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ನೀನು ನಿನ್ನ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ
ತಕ್ಷಣ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಸತು್ತಹೋಗು ಾ್ತನೆ. 13 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು
ಅವನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗನನೊಬ್ಬನನು್ನ ಾತ್ರ ಸ ಾಧಿ
ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ

ಇವನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು. 14ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೊಸ ಾಜನನು್ನ
ನೇಮಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆ ಹೊಸ ಾಜನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ. ಇದು ಬಹುಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 15 ನಂತರ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೊಡೆಯು ಾ್ತನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ಬಹಳ ಭಯಗೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಎತ್ತರ ಾಗಿ
ಬೆಳೆದಿರುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ನಡುಗುವರು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಈ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ದೇಶದಿಂದ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು; ಆತನು ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಡು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನುಅವರಮೇಲೆಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೇಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ.
ಅವರು ಅಶೇರ್ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.

16 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದನು. ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
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ಜನರೂ ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಅವ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಪತಿ್ನಯು ತಿಚಾರ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದಳು.
ಆಕೆಯು ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಾಲಿಟ್ಟಕೂಡಲೇ ಮಗು ಸತು್ತಹೋಯಿತು.
18 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಅವನಿ ಾಗಿ ಅತು್ತ, ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆದ ಅಹೀಯನ ಮೂಲಕ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಸಿದ್ದನು.

19 ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇತರ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಅವನು ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಿದನು ಮತು್ತ

ಜನರನು್ನ ಆಳಿದನು. “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಅವನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
20 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಜ ಾಗಿ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ನಂತರ ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾ್ವನು ಅವನ ನಂತರ
ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮ
21 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು

ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಾಜ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ
ನಲವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರದಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಾನು ಸ ಾ್ಮನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಈ ನಗರವನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಈ ನಗರವನು್ನ
ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ನಯ ಾ
ಎಂಬವಳು ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಾಯಿ.
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22ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲಯೆಹೂದದ
ಜನರು ಾಡಿ ಾಪಿಗ ಾದರು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚು್ಚ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಅವರ

ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಜನರು ಹೆಚು್ಚ ಕೀ ಾಗಿದ್ದರು. 23 ಈ
ಜನರು ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಾ್ಮರಕಗಳನು್ನ, ಪವಿತ್ರ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಎತ್ತರ ಾದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿ ಂದು ಹಸಿರುಮರದ
ಕೆಳಗಡೆಯೂ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. 24ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮ
ದೇಹಗಳನು್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ ಾ ಾಟ ಾಡುವ ಗಂಡಸರೂ
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೆಲಸಿದ್ದ ಜನರು

ಇಂತಹ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರು ಆ ಜನರಿಂದ ಈ
ದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.

25 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಾಜ ಾದ ಶೀಶಕನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದನು.

26 ಶೀಶಕನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಭಂ ಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಾಜನ ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಅ ಾಮದ ಾಜ ಾದ ಹದದೆಜರನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಂದ
ಾವೀದನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಅವನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಾವೀದನು ಈ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಶೀಶಕನು ಎ ಾ್ಲ ಬಂ ಾರದ
ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 27 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅವುಗಳ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಡಲು ಅನೇಕ
ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದು್ದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಲೆ್ಲೕಹೊರತುಬಂ ಾರದಿಂದಲ್ಲ. ಅರಮನೆಯ
ಾಗಿಲಿನ ಾವಲು ಾರರಿಗೆ ಈ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಅವನು ಕೊಟ್ಟನು.
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28 ಾಜನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ಪ್ರತಿಸಲವೂ
ಮೈ ಾವಲಿನವರು ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು
ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ನಂತರ
ಅವರು ರಕ್ಷಣಾಕೊಠಡಿಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು.

29 ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
“ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳಚರಿತೆ್ರ”ಎಂಬಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
30 ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಮತು್ತ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ನಡುವೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.

31 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
(ಅ ್ಮೕನಿ ಾದ ನಯ ಾಳು ಅವನ ಾಯಿ) ಅವನ ನಂತರ
ಅವನಮಗ ಅಬೀ ಾಮನು ಾಜ ಾದನು.

15
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಬೀ ಾಮ

1 ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಬೀ ಾಮನು ಯೆಹೂದದ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.
2 ಅಬೀ ಾಮನು ಮೂರು ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು.
ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಾ ಾ. ಅವಳು ಅಬೀ ಾಲೋಮನ
ಮಗಳು.

3 ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಅವನ ತಂದೆಯು ಾಡಿದ
ಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಅವನೂ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಪಿತೃ ಾದ
ಾವೀದನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದಂತೆ
ಅಬೀ ಾಮನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ಯೆಹೋವನು
ಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಬೀ ಾಮನಿಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು; ಅವನಿಗೆ
ಮಗನನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು; ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವಂತೆ



1 ಾಜರುಗಳು 15:5 lxxix 1 ಾಜರುಗಳು 15:14

ಾಡಿದನು. 5ಯೆಹೋವನು ಇಚಿ್ಛಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾವೀದನು
ಾ ಾಗಲೂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ

ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಿದ್ದನು. ಾವೀದನು
ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾದನು.

6 ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಮತು್ತ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧವು
ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತಿ್ತತು್ತ. 7ಅಬೀ ಾಮನು ಾಡಿದ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ” ಬರೆದಿದೆ.
ಅಬೀ ಾಮನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲೂ್ಲ,
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮನ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ

ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತು್ತ. 8ಅಬೀ ಾಮನು ಸ ಾ್ತಗ,ಅವನನು್ನ ಾವೀದ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅಬೀ ಾಮನ ನಂತರ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಆಸನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.
ಆಸನುಯೆಹೂದದ ಾಜ

9 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು. 10 ಆಸನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಲವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಅಜಿ್ಜಯ
ಹೆಸರು ಾ ಾ. ಈಕೆಯು ಅಬೀ ಾಲೋಮನಮಗಳು.

11 ಆಸನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನು ಾಡಿದಂತೆ,
ಯೆಹೋವನು ಇಚಿ್ಛಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡಿದನು. 12 ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ, ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ
ಲೈಂಗಿಕ ಾಗಿ ಾ ಾಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಆ
ಜನರು ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಅವನು ಬಲವಂತ
ಾಡಿದನು. ಆಸನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ

ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿದನು. 13 ಆಸನು ತನ್ನ ಅಜಿ್ಜ ಾಕಳನು್ನ
ಾಣಿಯ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದನು. ಾಕಳು ಅಶೇರ ದೇವತೆಯ
ಒಂದು ಭೀಕರ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದಳು. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. 14 ಆಸನು ಎತ್ತರ ಾದ
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ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಮತು್ತ
ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಮೀಸ ಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನೂ್ನ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

16 ಾಜ ಾದ ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಾಷನಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 17 ಯೆಹೂದದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಷನು ಹೋ ಾಡಿದನು. ಆಸನ ದೇಶ ಾದ ಯೆಹೂದದಿಂದ
ಜನರು ಬರುವುದನೂ್ನ ಹೋಗುವುದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಾಷನು
ಇಚಿ್ಛಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾಮ ನಗರವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದನು.
18 ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಾಜನ
ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ, ಅವರನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. (ಬೆನ್ಹದದನು ಟಬಿ್ರ ್ಮೕನನ ಮಗ. ಟಬಿ್ರ ್ಮೕನನು
ಹ ್ಯೕನನ ಮಗ.) ದಮಸ್ಕ ನಗರವು ಅವನ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿತು್ತ.
19ಆಸನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು: “ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯೂ ಾಂತಿಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಪೇ ಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಾಷನೊಂದಿಗೆ ನಿನಗಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಮುರಿದುಬಿಡು. ಆಗ ಾಷನು ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು ಾ್ತನೆ.”

20 ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಾಜ ಾದ ಆಸನ ತೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿರುದ್ದ ಹೋ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಬೆನ್ಹದದನು
ಇ ್ಯೕನ್, ಾನ್, ಅಬೇಲೆ್ಬೕ ಾ್ಮ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಗಲಿ ಾಯ
ಸರೋವರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವನು
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ನಫಾ್ತಲಿ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು. 21ಈಆಕ್ರಮಣದ ಸುದಿ್ದಯು
ಾಷನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾಮ ನಗರವನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಲು ಾನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅವನು
ಆಪಟ್ಟಣದಿಂದತಿಚರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 22ಆಗ ಾಜ ಾದಆಸನು
ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇ ಾಯಿತು. ಾಷನು ಾಮ
ನಗರವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದುಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಮರಗಳನು್ನ ಅವರು ಾಮಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಅವರು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ದೇಶದ ಗೆಬಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ಮಿಚೆ್ಛಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಂತರ ಾಜ ಾದ
ಆಸನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಬಲಪಡಿಸಿದನು.

23 ಆಸನು ಾಡಿದ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ನಗರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಕುರಿತ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ
“ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಚರಿತೆ್ರ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ.
ಆಸನಿಗೆ ವಯ ಾ್ಸ ಾಗ, ಅವನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಾಗಿತು್ತ.
24 ಆಸನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಆಸನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

ಾ ಾ್ವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ
25 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ,
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾ್ವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು.
ಾ ಾ್ವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 26 ಾ ಾ್ವನು
ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ
ಅವನೂ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಾಪ ಾಡುವಂತೆ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು.
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27 ಾಷನು ಅಹೀಯನ ಮಗ. ಅವನು ಇ ಾ್ಸ ಾರನ
ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಜ ಾದ ಾ ಾ್ವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಾಷನು
ಸಂಚು ಾಡಿದನು. ಾ ಾ್ವನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್
ಪಟ್ಟಣದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಂದಭರ್ವಿದು.
ಇದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪಟ್ಟಣ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಷನು ಾ ಾ್ವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 28 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ
ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅನಂತರ ಾಷನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾಜ ಾದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಾಷನು
29 ಾಷನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಯಲು
ಾಷನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು
ಸಂಭವಿಸಿತು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಶೀಲೋವಿನ
ಅಹೀಯನ ಮೂಲಕ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದನು. 30 ಾಜ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದು

ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅನೇಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಾಡಿದ್ದನು.
31 ಾ ಾ್ವನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. 32 ಾಷನು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ, ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಆಸನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು.

33 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ,
ಅಹೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾಷನು ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾಜ ಾದನು.
ಅವನ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ, ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ
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ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 34 ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಷನು ಾಡಿದನು. ತನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಳಿದ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ
ಅವನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಾಪ ಾಡುವಂತೆ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು.

16
1ಆಗಯೆಹೋವನು ಹ ಾನೀಯಮಗ ಾದಯೇಹುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿ ಾಜ ಾದ ಾಷನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

2 “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾನು ಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನನ್ನ

ಜನರು ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಾಪಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಷನೇ,
ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಾನು ಾಶಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಾನು ಾಡಿದಂತೆನಿನಗೂ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 4 ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಾಯು ಾ್ತರೆ; ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾಯಿಗಳು ತಿನು್ನತ್ತವೆ. ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಜನರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಾಯು ಾ್ತರೆ. ಅವರ
ದೇಹಗಳನು್ನ ಪ ಗಳು ತಿನು್ನತ್ತವೆ.”

5 ಾಷನು ಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. 6 ಾಷನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ
ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ಮಗ ಾದ ಏಲನು ಅವನ
ನಂತರ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

7 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೇಹುವಿಗೆ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ನೀಡಿದನು. ಈ ಸಂದೇಶವು ಾಷನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ. ಾಷನು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ದು ಾಚಾರವನೆ್ನಸಗಿದನು. ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪವನು್ನ
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ಉಂಟು ಾಡಿತು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬವು ಅವನಿಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಷನೂ ಾಡಿದನು. ಾಷನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ

ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಏಲ

8 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಇಪ್ಪ ಾ್ತರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಏಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ಏಲನು ಾಷನ ಮಗ. ಅವನು
ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.

9 ಜಿಮಿ್ರಯು ಏಲನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಏಲನ
ರಥಬಲದ ಅಧರ್ ಾಗಕೆ್ಕ ಜಿಮಿ್ರಯು ಅಧಿಪತಿ. ಆದರೆ ಏಲನ ವಿರುದ್ಧ
ಜಿಮಿ್ರಯು ಸಂಚು ಾಡಿದನು. ಾಜ ಾದ ಏಲನು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲದ್ದನು.
ಅವನು ಅಚರ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾದನು. ಅಚರ್ನು
ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ. 10 ಜಿಮಿ್ರಯು ಆ
ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾಜ ಾದ ಏಲನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಇದು ನಡೆಯಿತು. ಏಲನ ನಂತರ ಜಿಮಿ್ರಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹೊಸ
ಾಜ ಾದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಜಿಮಿ್ರ

11 ಜಿಮಿ್ರಯು ಹೊಸ ಾಜ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಷನ
ಕುಟುಂಬದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವನು ಾಷನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾವ ಗಂಡಸನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಾಷನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ
ಜಿಮಿ್ರಯು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 12 ಹೀಗೆ ಜಿಮಿ್ರಯು ಾಷನ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಾಷನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೇಹುವಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 13 ಾಷನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಏಲನ ಾಪಗಳೇ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ. ಅವರು ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ
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ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದು್ದದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡನು.

14 ಏಲನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ.
15 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ

ಜಿಮಿ್ರಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ಜಿಮಿ್ರಯು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಏಳು
ದಿನ ಆಳಿದನು. ಆಗ ಸಂಭವಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಗಿಬೆ್ಬತೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದ್ದರು.
ಅವರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. 16 ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಮಿ್ರಯು
ರಹಸ್ಯ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು ಾಜನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಆ ದಿನವೇ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ಒಮಿ್ರಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಒಮಿ್ರಯು
ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. 17 ಒಮಿ್ರಯು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೊಡನೆ
ಗಿಬೆ್ಬತೋನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿಚರ್ಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. 18 ಆ ನಗರವು
ವಶ ಾದುದನು್ನ ಜಿಮಿ್ರಯು ಕಂಡು ಅರಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತಸಿದನು. ಅವನು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿ
ಾನೂ ಸುಟು್ಟಕೊಂಡನು. 19 ಜಿಮಿ್ರಯು ಾನು ಾಡಿದ ಾಪದ
ಾರಣದಿಂದಲೇ ಸತು್ತಹೋದನು. ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜಿಮಿ್ರಯು ಾಡಿದನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಾಪ ಾಡಿದಂತೆ ಅವನೂ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರು ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು.

20 ಜಿಮಿ್ರಯ ರಹಸ್ಯ ೕಜನೆಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಅವನು
ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ

ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ, ಜಿಮಿ್ರಯು ಾಜ ಾದ
ಏ ಾಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿ ಾ್ದಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳನೂ್ನ ಆ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಒಮಿ್ರ
21 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗ ಾದವು. ಗೀನತನ

ಮಗ ಾದ ತಿಬಿ್ನಯನು್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವನನು್ನ
ತಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಅಪೇ ಪಟ್ಟರು. ಮತೊ್ತಂದು
ಪಕ್ಷದವರು ಒಮಿ್ರಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 22 ಆದರೆ ಗೀನತನ
ಮಗ ತಿಬಿ್ನಯ ಹಿಂ ಾಲಕರಿಗಿಂತಲೂ ಒಮಿ್ರಯ ಹಿಂ ಾಲಕರು
ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಬಿ್ನಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಯಿತು;
ಒಮಿ್ರಯು ಾಜ ಾದನು.

23 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಮೂವತೊ್ತಂದನೇ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಒಮಿ್ರಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ಒಮಿ್ರಯು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಆ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಆರು ವಷರ್ ಅವನು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. 24 ಆದರೆ ಒಮಿ್ರಯು
ಸ ಾಯರ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಶೆಮೆರನಿಂದ ಅರವತೆ್ತಂಟು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ
ಬೆಳಿ್ಳಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಒಮಿ್ರಯು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ನಗರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಸ ಾಯರ್ವೆಂದು
ಅದರ ಒಡೆಯ ಾದ ಶೆಮೆರನ ಹೆಸರನು್ನ ಇಟ್ಟನು.

25 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಒಮಿ್ರಯು ಾಡಿದನು. ಒಮಿ್ರಯು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ
ಇದ್ದ ಾಜರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟವನು. 26 ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದಂತಹ ಾಪಗಳನೆ್ನೕ
ಅವನೂ ಾಡಿದನು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಾಪ ಾಡುವಂತೆ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು
ಕೋಪಗೊಂಡನು.

27 ಒಮಿ್ರಯ ಕುರಿ ಾದ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ಅವನ
ಪ ಾಕ್ರಮಗಳನೂ್ನ “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. 28 ಒಮಿ್ರಯು ಸತು್ತಹೋದನು; ಅವನನು್ನ
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ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು, ಅವನ ನಂತರ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಅ ಾಬನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬ
29ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಮೂವತೆ್ತಂಟನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ

ಒಮಿ್ರಯ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು.
ಅ ಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 30 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅ ಾಬನು ಾಡಿದನು. ಅವನಿಗಿಂತಲೂ
ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಾಜರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅ ಾಬನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟವನು.
31 ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದಂತಹ
ಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಅ ಾಬನು ಾಡಿದರೂ ಅವು ಅವನಿಗೆ ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಬನು ಎ ಾ್ಬಳನ ಮಗ ಾದ ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾದನು. ಎ ಾ್ಬಳನು ಚೀದೋನ್ಯರ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು.
ನಂತರ ಅ ಾಬನು ಾಳ್ ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಅದರ ಸೇವೆ
ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 32 ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಅ ಾಬನು

ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುಡಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 33 ಅ ಾಬನು ಅಶೇರ
ದೇವತೆಯನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೆಡಿಸಿದನು.
ಹೀಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ತನ್ನ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಾಜರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ರೇಗಿಸಿದನು.

34 ಅ ಾಬನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೇತೇಲಿನ ಹೀಯೇಲನು ಜೆರಿಕೊ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಹೀಯೇಲನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಈ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಅವನ ಹಿರಿಯ
ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಾಮನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಹೀಯೇಲನು ನಗರದ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಾಗ, ಅವನ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಾದ ಸೆಗೂಬನು
ಸತು್ತಹೋದನು. ಯೆಹೋವನುಹೇಳಿದಂತೆಯೇಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.
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ನೂನನಮಗ ಾದಯೆಹೋಶುವನಮೂಲಕಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.*

17
ಎಲೀಯಮತು್ತ ಬರ ಾಲ

1 ಎಲೀಯನು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ತಿಷಿ್ಬೕ ಪಟ್ಟಣದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ.
ಎಲೀಯನು ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಹಿಮ ಾಗಲಿ ಮಳೆ ಾಗಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಆತನ
ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಳೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದರೆ ಾತ್ರ ಅದು ಬೀಳುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, 3 “ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ,
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗು. ಕೆರೀತ್ ಹಳ್ಳದ ಹತಿ್ತರ ಅಡಗಿಕೊ. ಆ
ಹಳ್ಳವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದೆ. 4 ನೀನು ಆ ಹಳ್ಳದ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರುವ ನಿನಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ
ತಂದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಾಗೆಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನು
ಾಡಿದನು. ಅವನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ

ಕೆರೀತ್ ಹಳ್ಳದ ಹತಿ್ತರ ಾಸಿಸಲು ಹೋದನು. 6 ಾಗೆಗಳು ಪ್ರತಿ
ಮುಂಜಾನೆ ಮತು್ತ ಸಂಜೆ ಎಲೀಯನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಾಂಸವನು್ನ
ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದವು. ಎಲೀಯನುಹಳ್ಳದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು.

7 ಅಲಿ್ಲಯೂ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಬಳಿಕ ಹಳ್ಳವೂ
ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು. 8 ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ,
9 “ಚೀದೋನ್ಯರ ಚಾರೆಪ್ತಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ

* 16:34: ನೂನನ… ತಿಳಿಸಿದ್ದನುಯೆಹೋಶುವನು ಜೆರಿಕೊವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿ ಾಗ,ಈ
ನಗರವನು್ನ ಾರೇ ಆಗಲಿ ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗನನು್ನ ಮತು್ತ ಕಿರಿಯ
ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನು.
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ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯು ಾಸಿಸು ಾ್ತಳೆ. ನಿನಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ
ಅವಳಿಗೆ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಎಲೀಯನು ಚಾರೆಪ್ತಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಊರು ಾಗಿಲಿಗೆ
ಹೋ ಾಗ, ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಬೆಂಕಿ ಾಗಿ ೌದೆಯನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಎಲೀಯನು
ಅವಳಿಗೆ, “ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಚಂಬಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ನೀನು
ತರುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 11ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅವನಿಗೆ ನೀರನು್ನ
ತರಲು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಎಲೀಯನು, “ದಯವಿಟು್ಟ ಒಂದು
ತುಂಡು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ನನ್ನಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟು್ಟ ಾತ್ರ ಇದೆ; ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಲು ೌದೆ ಚೂರುಗಳನು್ನ
ಆಯು್ದಕೊಳ್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದೆ. ೌಧೆಯನು್ನ
ಾನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯಊಟವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಮತು್ತ ಾನು ಅದನು್ನ ತಿಂದು, ನಂತರ
ಹಸಿವಿನಿಂದ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

13 ಎಲೀಯನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ಚಿಂತಿಸದಿರು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ಆದರೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡು. ಆ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಡು; ನಂತರ ನಿನಗೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಮಗನಿಗೆಅಡಿಗೆ ಾಡಿಕೋ. 14ಇಸೆ್ರೕಲಿನದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಆ ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹಿಟು್ಟ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಾಲಿ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ ಎಣೆ್ಣಯಿರುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವ ತನಕ ಇದು
ಹೀಗೆಯೇಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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15 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಎಲೀಯನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಕೆಯು ಾಡಿದಳು. ಎಲೀಯನು, ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಮತು್ತ ಅವಳ ಮಗನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿ ಾಗುವಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದರು. 16 ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಟು್ಟ ಮತು್ತ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಎಣೆ್ಣ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಾಲಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನ
ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

17 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ತರು ಾಯ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮಗನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದನು.
ಅವನಿಗೆ ರೋಗವು ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತಲೇ ಇತು್ತ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಾಲಕನು
ಉಸಿ ಾಡುವುದನೆ್ನೕ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 18 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಎಲೀಯನಿಗೆ,
“ನೀನು ದೇವಮನುಷ ್ಯ. ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ಬಂದಿರುವೆ ಾ? ಅಥ ಾ ನನ್ನ ಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಲು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಾವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಬಂದಿರುವೆ ಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದಳು.

19ಎಲೀಯನುಅವಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನಮಗನನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಎಲೀಯನು ಾಲಕನನು್ನ ಅವಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಯ ಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಆ ಾಲಕನನು್ನ ಮಲಗಿಸಿದನು. 20 ನಂತರ ಎಲೀಯನು,
“ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ವಿಧವೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ. ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ಈ ಕೇಡನು್ನ
ಾಡುವೆ ಾ? ನೀನು ಅವಳ ಮಗುವನು್ನ ಾಯಿಸುವೆ ಾ?”

ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 21 ಬಳಿಕ ಆ ಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಎಲೀಯನು
ಮೂರು ಾರಿ ಬೋರಲಬಿದು್ದ, “ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಈ
ಾಲಕನಿಗೆಮತೆ್ತ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
22 ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.

ಆ ಾಲಕನು ಮತೆ್ತ ಉಸಿ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು
ಜೀವಂತ ಾದನು! 23 ಎಲೀಯನು ಆ ಾಲಕನನು್ನ ಕೆಳ ಅಂತಸಿ್ತಗೆ
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ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಎಲೀಯನು ಾಲಕನನು್ನ ಅವನ ಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ,
“ನಿನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆ, ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಈಗ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀನು
ದೇವಮನುಷ ್ಯನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ಮೂಲಕ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

18
ಎಲೀಯನುಮತು್ತ ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು

1 ಬರ ಾಲದ ಮೂರನೆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ,
“ಹೋಗಿ, ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡು. ಾನು ಬೇಗ
ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಎಲೀಯನು
ಅ ಾಬನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೋದನು.
ಆಗ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು

ಓಬದ್ಯನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಓಬದ್ಯನು ಾಜನ
ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. (ಓಬದ್ಯನು ಯೆಹೋವನ
ನಿಜ ಾದ ಹಿಂ ಾಲಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 4 ಒಂದು ಾಲದಲಿ್ಲ
ಈಜೆಬೆಲಳುಯೆಹೋವನಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದ್ದಳು. ಓಬದ್ಯನು
ನೂರು ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕರೆದೊಯು್ದ, ಅವರನು್ನ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು. ಓಬದ್ಯನು ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಒಂದು
ಗುಹೆಯಲಿ್ಲಯೂಉಳಿದಐವತು್ತಮಂದಿಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನಮತೊ್ತಂದು
ಗುಹೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಟ್ಟನು. ಓಬದ್ಯನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರವನೂ್ನ
ನೀರನೂ್ನ ಒದಗಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.) 5 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಓಬದ್ಯನಿಗೆ,
“ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ. ಾವು ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಿಗೂ ತೊರೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ
ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳಿಗೂ ಾಕಷು್ಟ ಹುಲು್ಲ ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೆ ೕ ನೋಡಿಕೊಂಡು
ಬರೋಣ. ಸಿಕು ್ಕವು ಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಅಂತೆಯೇ ನೀರನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
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ದೇಶದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅ ಾಬನು, ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಓಬದ್ಯನು
ಹೊರಟರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದರು. 7ಓಬದ್ಯನು
ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಎಲೀಯನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದನು. ಓಬದ್ಯನು
ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಎಲೀಯನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಎಲೀಯನು
ನೀನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8 ಎಲೀಯನು, “ ೌದು, ಾನೇ. ಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಾಜನಿಗೆ ಾನಿಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
9 ಆಗ ಓಬದ್ಯನು, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲರುವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ

ತಿಳಿದಿದೆಯೆಂದು ಾನು ಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ! ಾನು ನಿನಗೆ ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ
ಾಡಿಲ್ಲ! ನೀನೇಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆ? 10 ನಿನ್ನ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಾಜನು ನಿನ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯೂ
ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಿಗೂಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಒಂದು ದೇಶದಅಧಿಪತಿಯು
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಾತು
ಸತ್ಯ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅ ಾಬನು ಆ
ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 11 ಈಗ ನೀನು
ಇಲಿ್ಲರುವೆಯೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ,
ನೀನು ಇಚಿ್ಛಸಿರುವೆಯಲ್ಲವೇ? 12 ಾನು ಹೋಗಿ ಾಜ ಾದ
ಅ ಾಬನಿಗೆ ನೀನು ಇಲಿ್ಲರುವೆಯೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ನಂತರ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕರೆದೊಯು್ಯವನು.
ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಸಮಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು ಾ್ತನೆ!
ನನ್ನ ಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಾನು ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
13 ಾನು ಏನು ಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ?
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಈಜೆಬೆಲಳು ಕೊಲು್ಲತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನೂರು
ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಾನು ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟೆ್ಟನು. ಐವತು್ತ
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ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದ ಐವತು್ತ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಮತೊ್ತಂದು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಅಡಗಿಸಿಟೆ್ಟನು.
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರವನೂ್ನ ನೀರನೂ್ನ ಾನು ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು.
14 ಈಗ ನಿನ್ನ ಅಪೇ ಯಂತೆ ಾನು ಹೋಗಿ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲರುವೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಾಜನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು
ಾಕು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15ಎಲೀಯನು, “ ಾನು ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ

ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಈ ದಿನ ಾನು ಾಜನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಾಜ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
16 ಓಬದ್ಯನು ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲೀಯನು

ಇರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಎಲೀಯನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೋದನು.

17 ಅ ಾಬನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡುವವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ?” ಎಂದನು.

18 ಎಲೀಯನು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ತೊಂದರೆಗೆ ಾನು
ಾರಣನಲ್ಲ. ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವು
ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಾರಣ. ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ
ಆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀನೇ ಾರಣ ಾಗಿರುವೆ. 19 ಈಗ
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ತಿಳಿಸು. ಾಳನ ಾನೂರೈವ್ತತು ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ಅಶೇರಳ ಾನೂರು
ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಾಣಿ ಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು ೕಷಣೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಅ ಾಬನು ಕರೆಸಿದನು. 21 ಜನರೆಲ್ಲರ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಎಲೀಯನು ಬಂದು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾ ಾಗ
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ತೀ ಾರ್ನಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ಯೆಹೋವನು ನಿಜ ಾದ ದೇವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು; ಾಳನೇ ನಿಜ ಾದ ದೇವ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ನೀವು ಅವನನೆ್ನೕ ಹಿಂ ಾಲಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು.
ಜನರು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 22 ಎಲೀಯನು, “ಯೆಹೋವನ

ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿ ಾನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ
ಾನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ. 23 ಎರಡು
ಹೋರಿಗಳನು್ನ ತನಿ್ನ. ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೊಂದು, ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ
ಕತ್ತರಿಸಲಿ. ನಂತರ ಅವರು ಆ ಾಂಸವನು್ನ ೌದೆಯ ಮೇಲಿಡಲಿ.
ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವುದು ಬೇಡ. ಆಗ ಾನು ಮತೊ್ತಂದು
ಹೋರಿಯನು್ನ ಅವರಂತೆಯೇ ಕತ್ತರಿಸುವೆನು. ಾನೂ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಹೊತಿ್ತಸುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗ ಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ದೇವರು ೌದೆಯನು್ನ ಉರಿಯುವಂತೆ
ಾಡು ಾ್ತನೋ ಆತನೇ ನಿಜ ಾದ ದೇವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆಯೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
25 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಬಹು ಜನರು ಇರುವುದರಿಂದ ದಲು ನೀವೇ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಹೋರಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

26 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾವು ತಂದಿದ್ದ ಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಾಳನನು್ನ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. “ ಾಳನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡು!”
ಎಂದು ಅವರು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. ಆದರೆ ಾವ ಶಬ್ದವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ:
ಾರೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ; ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾವು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ
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ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನತಿರ್ಸಿದರು. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯು
ಹೊತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

27 ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಾ ಾಗ ಎಲೀಯನು ಅವರನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ
ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಎಲೀಯನು, “ ಾಳನು ನಿಜ ಾದ

ದೇವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ!
ಬಹುಶಃ ಅವನು ೕಚ ಾನಿರತ ಾಗಿರಬಹುದು!
ಅಥ ಾ ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗಿರಬಹುದು! ಅಥ ಾ
ಸಂಚಾರನಿರತ ಾಗಿರಬಹುದು! ಅಥ ಾ ನಿ ಾ್ರಮಗ್ನ ಾಗಿರಬಹುದು!
ನೀವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಮತ್ತಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ
ಾವೇ ತಿವಿದುಕೊಂಡರು. (ಅವರು ಆ ಾಧಿಸುವ ರೀತಿಯೇ ಇದು.)
ರಕ್ತವು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಚಿಮು್ಮವತನಕ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾವು
ತಿವಿದುಕೊಂಡರು. 29ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಸಮಯವುಮೀರು ಾ್ತ ಬಂದರೂ
ಬೆಂಕಿಯು ಹೊತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಾಯಂ ಾಲದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಸಮಯ ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಕೂಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೂ ಾಳನಿಂದ ಉತ್ತರವೇ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಾವ ಶಬ್ದವೂಆಗಲಿಲ್ಲ;ಅವರ ಕೂ ಾಟವನು್ನ ಾರೂ ಲ ಸಲಿಲ್ಲ.
30 ಆಗ ಎಲೀಯನು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ, “ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನ”

ಎಂದನು. ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು.
ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಒಡೆದುಹೋಗಿತು್ತ. ಎಲೀಯನು
ಅದನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದನು. 31 ಎಲೀಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕುಲಕೂ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ
ಾಕೋಬನ ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಈ ಕುಲಗಳಿಗೆ

ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. 32 ಎಲೀಯನು ಯೆಹೋವನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿದನು. ಎಲೀಯನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಳ್ಳವನು್ನ ತೋಡಿದನು. ಅದು ಹದಿನೈದು
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ಲೀಟರ್ ನೀರು ತುಂಬುವಷು್ಟ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆಳ ಾಗಿತು್ತ.
33 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ೌದೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಇಟ್ಟನು. ಅವನು ಹೋರಿಯನು್ನ ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದನು.
ಅವನು ಆ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ೌದೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. 34 ಎಲೀಯನು,
“ ಾಲು ್ಕ ಕೊಡಗಳಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ. ಆ ಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳ
ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ೌದೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರನು್ನ ಸುರಿಯಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಎಲೀಯನು, “ಮತೆ್ತ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡಿ” ಎಂದನು,
ಅವನು, “ಮೂರನೆಯ ಸಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡಿ” ಎಂದನು.
35ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹರಿದ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

36 ಅದು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸಮಯ.
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
“ಅಬ್ರ ಾಮನ, ಇ ಾಕನ ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ
ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಲು ಾನೀಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೆಂಬುದನೂ್ನ ನೀನು ನಿರೂಪಿಸು. ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾನು ಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ ಎನು್ನವುದನೂ್ನ ಈ ಜನರಿಗೆ
ತೋರಿಸು. 37 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಈ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸು.
ಈ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಮತೆ್ತ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರುತಿ್ತರುವೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ಈ
ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

38 ಕೂಡಲೇ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ,
ೌದೆಯನು್ನ, ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ
ಮಣ್ಣನೆ್ನಲ್ಲ ದಹಿಸಿತು. ಆ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರನೆ್ನಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯು
ದಹಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿತು. 39 ಈ ದೃಶ್ಯವನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದರು.
ಜನರು ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸು ಾ್ತ, “ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು!
ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

40 ಆಗ ಎಲೀಯನು, “ ಾಳನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು
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ತನಿ್ನ! ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಜನರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.
ಎಲೀಯನುಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೀಷೋನ್ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಮಳೆಯುಮತೆ್ತ ಸುರಿಯಿತು

41 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ಈಗ ಹೋಗಿ,
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಬಿರು ಾದಮಳೆಯು ಸುರಿಯುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 42 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಹತಿ್ತದನು. ಎಲೀಯನು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಣ ಾಲುಗಳ ನಡುವೆ
ತಲೆಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು. 43 ಎಲೀಯನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ,
“ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸಮುದ್ರವು ಾಣುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಆ ಸೇವಕನು ಹೋದನು. ನಂತರ

ಸೇವಕನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು, “ನನಗೆ ಏನೂ ಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ”ಎಂದನು.
ಎಲೀಯನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಮತೆ್ತ ನೋಡು” ಎಂದನು.
ಹೀಗೆ ಆ ಸೇವಕನು ಏಳು ಸಲ ಹೋದನು. 44 ಏಳನೆಯ ಸಲ,
ಸೇವಕನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು, “ಒಬ್ಬಮನುಷ ್ಯನಮುಷಿ್ಟ ಾತ್ರದ ಚಿಕ್ಕ
ೕಡವನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ೕಡವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ

ಬರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.
ಎಲೀಯನು ಸೇವಕನಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,

ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಈಗಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳು, ಅವನೀಗ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಮಳೆಯು ಅವನನು್ನ
ತಡೆಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

45 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೇ, ಆ ಾಶವು ಕ ಾ್ಪದ ೕಡಗಳಿಂದ
ಕವಿದುಕೊಂಡಿತು. ಾಳಿಯು ಬೀಸ ಾರಂಭಿಸಿತು ಮತು್ತ ಬಿರು ಾದ
ಮಳೆಯು ಸುರಿಯ ಾರಂಭಿಸಿತು. ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ರಥವನೆ್ನೕರಿ,
ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 46 ಯೆಹೋವನ
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ಶಕಿ್ತಯು ಎಲೀಯನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಎಲೀಯನು ಓಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ
ಎಲೀಯನು ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ
ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಓಡುತ್ತಲೇ ಹೋದನು.

19
ಸಿ ಾಯ್ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು

1 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ಎಲೀಯನು ಾಡಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಎಲೀಯನು ( ಾಳನ)
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೊಂದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಅ ಾಬನು
ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಈಜೆಬೆಲಳು, “ನೀನು ಆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದಂತೆ ಾಳೆಯ ದಿನ ಾನು ಇದೇ
ಸಮಯಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವೆನೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಈ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ವಿಜಯಿ ಾಗದಿದ್ದಲಿ್ಲ,

ದೇವರುಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
3 ಎಲೀಯನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಗೊಂಡನು. ಅವನು ತನ್ನ

ಜೀವರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನೂ್ನ ತನ್ನ
ಸಂಗಡಕರೆದೊಯ್ದನು. ಅವರುಯೆಹೂದದಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಎಲೀಯನು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಬಿಟ್ಟನು. 4 ನಂತರ
ಎಲೀಯನು ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಡೆದನು. ಎಲೀಯನು
ಒಂದು ದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಾಯಲು
ಇಚಿ್ಛಸಿ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಜೀವನ ಾ ಾಗಿದೆ! ಾಯಲು
ನನಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡು. ಾನು ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮನೇನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿ ನಿದೆ್ದಹೋದನು.
ದೂತನೊಬ್ಬನು ಎಲೀಯನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿ,
“ಎದೆ್ದೕಳು! ಊಟ ಾಡು!” ಎಂದನು. 6 ಇದ್ದಲಿನ ಮೇಲೆ
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ಸುಟ್ಟ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯೂ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರೂ ಅವನ ತಲೆಯ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಇದು್ದದನು್ನ ಎಲೀಯನು ನೋಡಿದನು. ಎಲೀಯನು
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ನಿದೆ್ದ
ಾಡಿದನು.
7 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ

ಬಂದು ಅವನನು್ನ ತಟಿ್ಟ ಅವನಿಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು! ಊಟ ಾಡು!
ನೀನು ಊಟ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬಹುದೂರ ನೀನು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಯಿರುವುದಿಲ್ಲ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಎಲೀಯನು ಎದು್ದ ಊಟ ಾಡಿ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿದನು. ಎಲೀಯನು ನಲವತು್ತ ಹಗಲು ಮತು್ತ ಾತಿ್ರ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಲು ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಆ ಆ ಾರವು ನೀಡಿತು. ಅವನು

ದೇವರ ಬೆಟ್ಟ ಾದ ಹೋರೇಬ್ ಗೆ ಹೋದನು. 9ಎಲೀಯನು ಅಲಿ್ಲನ
ಒಂದು ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಕಳೆದನು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ,

“ಎಲೀಯನೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
10 ಎಲೀಯನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ,
ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಾನು
ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಉತ್ತಮ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾವು
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು. ಅವರು

ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ. ಅವರು ಈಗ ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಲು್ಲ. ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾದು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಬಿರು ಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು. ಆಬಿರು ಾಳಿಯು
ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಸೀಳಿ ಾಕಿತು; ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
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ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಡೆದು ಾಕಿತು. ಆದರೆ ಆ ಾಳಿಯೇ ಯೆಹೋವನಲ್ಲ!
ಆ ಬಿರು ಾಳಿಯ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭೂಕಂಪವುಂಟಾಯಿತು.
ಆದರೆಆಭೂಕಂಪವುಯೆಹೋವನಲ್ಲ. 12ಭೂಕಂಪದನಂತರಅಲಿ್ಲ
ಬೆಂಕಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯೂ ಯೆಹೋವನಲ್ಲ. ಆ
ಬೆಂಕಿಯನಂತರ ಸದಿ್ದಲ್ಲದ ಮೃದು ಾದ ಧ ್ವನಿ ಉಂಟಾಯಿತು.

13 ಎಲೀಯನಿಗೆ ಆ ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸಿ ಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ
ಮೇಲಂಗಿಯಿಂದ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಅವನು
ಗುಹೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅದರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
ಆಗ ಆ ಧ ್ವನಿಯು, “ಎಲೀಯನೇ, ನೀನು ಏಕೆ ಇಲಿ್ಲರುವೆ?” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿತು.

14 ಎಲೀಯನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ,
ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಾನು
ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಉತ್ತಮ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾವು
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು. ಅವರು

ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ. ಅವರು ಈಗ ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ದಮಸ್ಕದ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲಂದ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಹಜಾಯೇಲನನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. 16ನಂತರ
ನಿಂಷಿಯ ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಅಬೇಲ್ ಮೆಹೋಲದ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಎಲೀಷನನು್ನ ನಿನ್ನ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು.
17 ಹಜಾಯೇಲನು ಕೆಟ್ಟವ ಾದ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತನೆ.
ಹಜಾಯೇಲನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಯೇಹುವು
ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತನೆ. ಯೇಹುವಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
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ಎಲೀಷನು ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತನೆ. 18 ಎಲೀಯನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಗಸ್ಥ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನೀನೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆ ದುಷ್ಟಜನರು
ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತರೆ. ಆದರೂ, ಅ ಾದ ನಂತರ, ಾಳನಿಗೆ
ಎಂದೆಂದೂ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸದಿರುವ ಏಳು ಾವಿರ ಜನರು ಇನೂ್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ! ಾಳನ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಎಂದೂ
ಮುದಿ್ದಡದ ಆ ಏಳು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಾನು ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿಸುವೆನು.”

ಎಲೀಷನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದನು
19 ಎಲೀಯನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ

ಎಲೀಷನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೋದನು. ಎಲೀಷನು ಹನೆ್ನರಡು
ೕಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ತಂದು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುತಿ್ತದ್ದನು.

ಎಲೀಯನು ಬಂ ಾಗ ಎಲೀಷನು ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ೕಡಿಯಿಂದ
ಾ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಎಲೀಷನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು.
20 ಎಲೀಷನು ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಲೀಯನ ಹಿಂದೆ
ಹೋದನು. ಎಲೀಷನು, “ನನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ, ತಂದೆಗೆ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೀಯನು, “ಸರಿ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
21 ನಂತರ ಎಲೀಷನು ಹೋಗಿ ಾನು ಉಳುತಿ್ತದ್ದ ಎತು್ತಗಳನು್ನ

ವಧಿಸಿ, ಾಂಸವನು್ನ ನೊಗದಿಂದಲೇ ಬೇಯಿಸಿ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಎಲೀಯನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅವನ ಸ ಾಯಕ ಾದನು.

20
ಬೆನ್ಹದದಮತು್ತ ಅ ಾಬ ಇವರಯುದ್ಧ

1 ಬೆನ್ಹದದನು ಅ ಾಮಿನ ಾಜ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯನೆ್ನಲ್ಲ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ
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ಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಕುದುರೆಗಳೂ ರಥಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವರು
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರು.
2 ಾಜನು ಆ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ
ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಅವನ ಸಂದೇಶವು
ಹೀಗಿತು್ತ: “ಬೆನ್ಹದದನು ಹೀಗೆನು್ನವನು, ‘ನೀವು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲೇಬೇಕು.’ ”

4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ, ಈಗ
ಾನು ನಿನ್ನವನೇ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

5 ನಂತರ ಆ ಸಂದೇಶಕರು ಅ ಾಬನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದು, “ಬೆನ್ಹದದನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಾನು ಮುಂಚೆಯೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅರಮನೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳನು್ನ ಶೋಧಿಸಲು ಾನು
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಜನರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದುದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರ
ಒಂದು ಸಭೆಯನು್ನ ಕರೆದು, “ನೋಡಿ, ಬೆನ್ಹದದನು
ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ತನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ದಲು ಕೇಳಿದ್ದನು. ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಈಗ ಅವನು

ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಪೇ ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಆದರೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರು, “ಅವನ ಾತಿಗೆ

ಒಪ್ಪಬೇಡ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
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9 ಅ ಾಬನು ಬೆನ್ಹದದನ ಸಂದೇಶಕರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಾಜನಿಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ: ನೀನು ದಲು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾನು
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಆ ಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು

ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಜನರು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾಜನಿಗೆ

ತಿಳಿಸಿದರು. 10 ನಂತರ ಅವರು ಬೆನ್ಹದದನ ಮತೊ್ತಂದು
ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಆ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿತು್ತ:
“ ಾನು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಏನನೂ್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಜನರು, ಆ ನಗರವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗದಂತೆ

ಮತು್ತ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಧೂಳೂ
ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡಿಬಿಡು ಾ್ತರೆ. ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡದೆ ಹೋದರೆ
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲಿ!”

11 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು, “ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಸೈನಿಕನು
ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಹೆಚ್ಚಳಪಡದೆ,
ಯುದ್ಧ ಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಡು ಾಗ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಹೇಳಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

12 ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಇತರ ಅರಸರೊಡನೆ ಅವನ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಮತೆ್ತೕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಂದೇಶಕರು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಜನರುಯುದ್ಧ ಾಡಲು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.

13 ಅದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನೇ, ಯೆಹೋವನು
ನಿನಗೆ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. ‘ಆ ಮ ಾಸೇನೆಯನು್ನ ನೀನು
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ನೋಡಿದೆ ಾ! ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು, ಈ ದಿನ ಆ ಸೇನೆಯನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅನಂತರ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಅ ಾಬನು, “ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನೀನು ಾರನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವೆ?” ಎಂದನು.
ಪ್ರ ಾದಿಯು, “ಜಿಲೆ್ಲಗಳ ಾಜ್ಯ ಾಲರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ನಂತರ ಾಜನು, “ಯುದ್ಧವನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವವರು ಾರು?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
“ನೀನೇ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
15 ಅ ಾಬನು ಜಿಲೆ್ಲಗಳ ಾಜ್ಯ ಾಲರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರ ಮೂವತೆ್ತರಡು

ಮಂದಿ ಯುವಜನರಿದ್ದರು. ನಂತರ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಏಳು ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

16 ಮ ಾ್ಯಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ, ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಾಜರು,
ಅವರ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯು ಾ್ತ ಮತೆ್ತೕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ ಆಕ್ರಮಣವು ಆರಂಭ ಾಯಿತು.
17 ದಲು ಯುವಸ ಾಯಕರು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು.
ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಜನರು, ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಹೊರಗೆ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಅವನಿಗೆತಿಳಿಸಿದರು. 18ಬೆನ್ಹದದನು, “ಅವರು
ಾ್ರಯಶಃ ಹೋ ಾಡಲು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ ಅವರು ಾಂತಿ
ಸಂ ಾನ ಾ್ಕಗಿಬಂದಿರಬಹುದು. ಅವರು ಾವುದ ಾ್ಕಗಿಬಂದಿದ್ದರೂ
ಅವರನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಂಧಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಜಿಲೆ್ಲಗಳ ಾಜ್ಯ ಾಲರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯುವಕರು
ಆಕ್ರಮಣದ ಮಂಚೂಣಿಯಲಿ್ಲದು್ದ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೇನೆಯು ಅವರನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 20 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ
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ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಅ ಾಮ್ಯದ ಜನರು
ಓಡಿಹೋಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವು ಅವರನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಅಶ್ವಸೇನೆಯ
ಕುದುರೆ ಂದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು. 21 ಾಜ ಾದ
ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿ, ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯಿಂದ
ರಥಗಳನೂ್ನ ಅಶ್ವಸೇನೆಯನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ
ಮ ಾ ಅಪಜಯಕೆ್ಕ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಾರಣ ಾದನು.

22 ಆಗ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ,
“ಅ ಾಮಿನ ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಮುಂದಿನ ವಸಂತ ಾಸದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಮತೆ್ತ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಈಗ ನೀನು
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನೀನು
ಸಮಥರ್ ಾಗಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಉ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಬೆನ್ಹದದನಮರು ಆಕ್ರಮಣ

23 ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಅವನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹೋ ಾಟ ಾಡಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಗೆದ್ದರು.
ಅವರೊಡನೆ ಸಮತಟಾ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಟ ಾಡೋಣ.
ಆಗ ಾವು ಗೆಲು್ಲತೆ್ತೕವೆ. 24 ನೀನು ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ಮೂವತೆ್ತರಡುಮಂದಿ ಾಜರು ಸೇನೆಯನು್ನಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಬೇಡ;
ಅವರ ಸೇನೆಯನು್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೇ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ. 25 ಹಿಂದೆ
ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಸೇನೆಯಂತಹಮತೊ್ತಂದು ಸೈನ್ಯವನಿ್ನೕಗ ನೀನು
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು, ಆ ಸೇನೆಯಲಿ್ಲದ್ದಂತಹ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ರಥಗಳನೂ್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸು. ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಸಮತಟಾ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾವು ಹೋ ಾಟ ಾಡೋಣ. ಆಗ ಾವು ಜಯಗಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬೆನ್ಹದದನು ಅವರ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು.
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26 ವಸಂತ ಾಸದಲಿ್ಲ ಬೆನ್ಹದದನು ಅ ಾಮ್ಯದ ಜನರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು
ಅಫೇಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

27 ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ಅ ಾಮ್ಯದ ಸೇನೆ ಡನೆ ಹೋ ಾಡಲು ಹೋದರು. ಅವರು
ಅ ಾಮ್ಯದ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆಡುಗಳ ಎರಡು
ಚಿಕ್ಕಮಂದೆಯಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅ ಾಮ್ಯದ ಸೈನಿಕರು
ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾ್ಯಪಿಸಿದ್ದರು.

28ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದದೇವಮನುಷ ್ಯನ ಸಂದೇಶವು
ಇಂತಿದೆ: “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: ‘ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನನು್ನ
ಬೆಟ್ಟಗಳ ದೇವರೆಂದು ಅ ಾಮ್ಯದ ಜನರು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು
ಕಣಿವೆಗಳ ದೇವರಲ್ಲವೆಂದು ಸಹ ಅವರು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮ ಾಸೇನೆಯನು್ನ ನೀನು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾನು
ಅವ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಆಗ ನಿನಗೇ
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ!’ ”

29 ಈ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳೂ ಎದುರುಬದು ಾಗಿ ಏಳು ದಿನಗಳ
ಾಲ ಾಳೆಯವನು್ನ ಹೂಡಿದವು. ಏಳನೆಯ ದಿನ ಯುದ್ಧವು
ಆರಂಭ ಾಯಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಒಂದು
ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 30ಬದುಕಿ ಉಳಿದವರು
ಅಫೇಕ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು. ಆ ನಗರದ ಗೋಡೆಯುಉಳಿದಿದ್ದ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಾವಿರಜನರಮೇಲೆಉರುಳಿಬಿತು್ತ. ಬೆನ್ಹದದನೂನಗರಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೊಂಡನು. 31 ಅವನ
ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳು ಕನಿಕರವುಳ್ಳವರೆಂದು
ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ (ನಮ್ಮ ನಡುಗಳಿಗೆ)
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡು
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ
ಉಳಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

32 ಅವರು ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗವನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. ಅವರು, “ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
‘ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡು’ ” ಎಂದರು.
ಅ ಾಬನು, “ಅವನಿನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಇ ಾ್ದನೆಯೇ? ಅವನು ನನ್ನ

ಸೋದರ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
33 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಾನು ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ

ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ಾದರೂ ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ
ತಿಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಬೆನ್ಹದದನ ಜನರು ಅಪೇ ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅ ಾಬನು
ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ ತನ್ನ ಸೋದರನೆಂದು ಕರೆ ಾಗ, ಸಲಹೆ ಾರರು
ತ್ವರಿತ ಾಗಿ, “ ೌದು! ಬೆನ್ಹದದನು ನಿನ್ನ ಸೋದರನೇ” ಎಂದರು.
ಅ ಾಬನು, “ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ” ಎಂದನು.

ಬೆನ್ಹದದನು ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಾಜ ಾದ
ಅ ಾಬನು ಅವನನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು.

34 ಬೆನ್ಹದದನು ಅವನಿಗೆ, “ಅ ಾಬನೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಿನಗೇ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾಡಿದಂತೆ
ನೀನೂ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳನು್ನ ಾಕಬಹುದು” ಎಂದನು.
ಅ ಾಬನು, “ನೀನು ಇದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. ಆ ಇಬ್ಬರು
ಾಜರುಗಳು ಾಂತಿಸಂ ಾನವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಾಜ ಾದ
ಅ ಾಬನು ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅ ಾಬನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದನೆ

35 ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ
ಹೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಯೆಹೋವನೇ
ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅವನನು್ನ
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ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ದಲನೆಯ ಪ್ರ ಾದಿಯು,
“ಯೆಹೋವನಆ ಗೆನೀನುವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನುಈಸ್ಥಳವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಕೊಂದು ಾಕುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಟಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಹವುಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿತು.

37 ದಲನೆಯ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿ, “ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡಿ!” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಪ್ರ ಾದಿಗೆ
ಾಯ ಾಯಿತು. 38 ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು. ತನ್ನನು್ನ ಾರೂ ಗುರುತಿಸ ಾರದೆಂದು
ಅವನು ಹೀಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಹೋಗಿ,
ಾಜನಿ ಾಗಿ ರಸೆ್ತಯಂಚಿನಲಿ್ಲ ಾಯುತಿ್ತದ್ದನು. 39 ಾಜನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಪ್ರ ಾದಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಹೋ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದೆ್ದನು. ನಿನ್ನವ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
ಶತು್ರವಿನ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
‘ಈ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ರ ಸು. ಇವನು ಓಡಿಹೋದರೆ, ಇವನ ಜೀವಕೆ್ಕ
ಬದ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು ಅಥ ಾ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಮೂವ ಾ್ನಲು ್ಕ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ದಂಡ ಕೊಡಬೇ ಾಗುವುದು’ ಎಂದನು.
40ಆದರೆ ಾನು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ಆಮನುಷ ್ಯನು
ಓಡಿಹೋದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು, “ಆ ಸೈನಿಕನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು

ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಪರಿ ಾರವೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಆ ಮನುಷ ್ಯನೇನು ಹೇಳಿದನೊ ಅದನು್ನ ನೀನು ಾಡಲೇಬೇಕು”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

41 ಆಗ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೆಂಬುದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
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ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 42 ಬಳಿಕ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಜನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾನು ಸಂಹರಿಸೆಂದು
ಹೇಳಿದಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದದು್ದ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ನೀನು ಾಯುವೆ!
ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇ ಾದದು್ದ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ನಿನ್ನ ಜನರು ಾಯು ಾ್ತರೆ!’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43 ನಂತರ ಾಜನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಅವನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದನು ಮತು್ತ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು.

21
ಾಬೋತನ ಾ್ರ ತೋಟ

1 ಸ ಾಯರ್ದ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಿಗೆ ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಅರಮನೆಯಿತು್ತ. ಆ ಅರಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾ್ರ ತೋಟವಿತು್ತ. ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ ಾಬೋತನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ
ಮನುಷ ್ಯನು ಆ ಾ್ರ ತೋಟದ ಒಡೆಯ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಒಂದು ದಿನ
ಅ ಾಬನು ಾಬೋತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು.
ಾನು ಅದನು್ನ ತರ ಾರಿಯ ತೋಟವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ
ಾ್ರ ತೋಟವು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದೆ. ಾನು ಅದಕೆ್ಕ
ಬದ ಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
ನೀನು ಬಯಸಿದರೆ, ಾನು ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಹಣದ ರೂಪದಲಿ್ಲ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಾಬೋತನು, “ ಾನು ನನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದು್ದ”ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

4 ಅ ಾಬನು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಾಬೋತನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡನು ಮತು್ತ ಬೇಸರಗೊಂಡನು. ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ
ಾಬೋತನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. “ ಾನು
ನನ್ನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ”
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ಎಂದು ಾಬೋತನು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿ, ಮುಖವನು್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು
ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

5 ಅ ಾಬನ ಪತಿ್ನ ಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಹೋದಳು.
ಈಜೆಬೆಲಳು, “ನೀನೇಕೆ ತಳಮಳಗೊಂಡಿರುವೆ? ನೀನು ಏಕೆ
ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದಳು.

6 ಅ ಾಬನು, “ ಾನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಾಬೋತನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ
ತೋಟವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಅದರ ಪೂಣರ್ ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ ಅಥ ಾ ನೀನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿನಗೆ ಬೇರೊಂದು
ತೋಟವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ಾಬೋತನು
ತನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

7ಈಜೆಬೆಲಳು, “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆಲ್ಲ ಾಜ! ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಿಂದ
ಎದು್ದ ಾ. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಾಡಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದಿರು.
ಾನು ನಿನಗೆ ಾಬೋತನ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಕೊಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

8 ನಂತರ ಈಜೆಬೆಲಳು ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದಳು. ಅವಳು ಆ
ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಅ ಾಬನ ಹೆಸರಿನ ಸಹಿಯನು್ನ ಾಡಿದಳು. ಅ ಾಬನ
ಸ್ವಂತ ಹರನು್ನ ಅವಳು ಆ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಾಕಿದಳು. ಾಬೋತನು
ಇದ್ದ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಜನರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ
ಅವಳುಆಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. 9ಆಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತು್ತ:

“ಉಪ ಾಸದ ಒಂದು ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿ, ಆ ದಿನವನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ನಂತರ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿರಿ.
10 ಾಬೋತನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಪತೆ್ತಹಚಿ್ಚ,
ಾಬೋತನು ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಮತು್ತ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು ಅವರು

ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಾಬೋತನನು್ನ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದು ಾಕಿರಿ.”
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11 ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ ಾದ ಜನರು ಆ
ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿದರು. 12 ಾಯಕರು ಒಂದು ದಿನವನು್ನ
ಉಪ ಾಸದ ದಿನ ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಆ ದಿನ ಅವರು ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ಸಭೆಸೇರಿಸಿದರು. ಾಬೋತನನು್ನ ಜನರೆದುರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಾದ
ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 13 ಾಬೋತನು ದೇವರ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಾತ ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ಾವು ಕೇಳಿರುವು ಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅಲಿ್ಲನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಜನರು
ಾಬೋತನನು್ನ ನಗರದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಂದರು. 14 ಾಯಕರು ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿತು್ತ: “ ಾಬೋತನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕ ಾಗಿದೆ.”

15 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾಬೋತನು
ಸತು್ತಹೋದನು. ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಿ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಆ
ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 16 ಅ ಾಬನು
ಾ್ರ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನದ ಾ್ನಗಿಸಿಕೊಂಡನು.
17 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ತಿಷೆ್ಬೕ

ಊರಿನವನೂ ಆದ ಎಲೀಯನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: 18 “ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತರುವ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಅ ಾಬನು ಈಗ
ಾಬೋತನ ಾ್ರ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. ಆ ತೋಟವನು್ನ ತನ್ನ ಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. 19ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆನೆಂದು ತಿಳಿಸು: ‘ಅ ಾಬನೇ!
ನೀನು ಾಬೋತನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದೆ. ಈಗ ನೀನು ಅವನ
ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನಿದನು್ನ
ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ! ಾಬೋತನು ಸತ್ತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನೀನು ಸಹ
ಾಯುವೆ. ಾಯಿಗಳು ಾಬೋತನ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಕಿ್ಕದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ
ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನೂ್ನ ನೆಕು ್ಕತ್ತವೆ!’ ”

20 ಎಲೀಯನು ಅ ಾಬನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅ ಾಬನು
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ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ. ನೀನು
ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವೆ” ಎಂದನು.
ಎಲೀಯನು, “ ೌದು, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ.

ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡಲು ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತರುವೆ. 21ಆದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು

ನಿನಗೆ, ‘ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡಸರನು್ನ ಾನು ಕೊಂದು ಾಕುತೆ್ತೕನೆ.
22 ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ, ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಆದ ಗತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಆಗುವುದು. ಾಜ ಾದ ಾಷನ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಆದ ಗತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಆಗುವುದು. ಈ
ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಗೊಂಡವು. ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಾಪ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಾರಣ ಾದೆ’
ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. 23ಇದಲ್ಲದೆಯೆಹೋವನು, ‘ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನ ಾದಈಜೆಬೆಲಳ
ದೇಹವನು್ನ, ಇಜೆ್ರೕಲ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಯಿಗಳು ತಿನು್ನತ್ತವೆ, 24 ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂನಗರದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ,ಅವರನು್ನ ಾಯಿಗಳು
ತಿನು್ನತ್ತವೆ. ಾ ಾದರೂ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ, ಅವರನು್ನ ಪ ಗಳು
ಕಿತು್ತತಿನು್ನತ್ತವೆ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಅ ಾಬನು ಾಡಿದಷು್ಟ ಾಪಗಳನು್ನ, ಇಲ್ಲವೆ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ಮನುಷ ್ಯರು ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಅವನು ಆ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನ ಪತಿ್ನ ಾದ
ಈಜೆಬೆಲಳು ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದಳು. 26 ಅ ಾಬನು
ಬಹುಕೆಟ್ಟ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದನು ಮತು್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದನು. ಅ ೕಯರ್ರು ಇಂತಹ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ಾಡಿದ್ದರು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಾಡಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು ಮತು್ತ
ಅದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

27 ಎಲೀಯನು ಾತ ಾಡಿದ ನಂತರ ಅ ಾಬನು ಬಹಳ
ಶೋಕತಪ್ತ ಾದನು. ಅವನು ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
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ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡನು. ಅವನು
ಊಟ ಾಡದೆ ಾಗೆಯೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು; ದುಃಖದಿಂದ
ತಳಮಳಗೊಂಡನು.

28ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನಿಗೆ, 29 “ಅ ಾಬನು
ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಾನು
ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಕೇ ಾಗದಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಅವನ ಮಗ ಾಜ ಾಗುವವರೆಗೆ
ಾನು ಾಯುತೆ್ತೕನೆ. ನಂತರ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಕೇಡನು್ನ
ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22
ಅ ಾಬನಿಗೆಮೀ ಾಯೆಹುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

1 ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಮಧೆ್ಯ ಾಂತಿಯಿತು್ತ. 2 ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೋದನು.

3 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ,
“ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾ ೕತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ? ಾ ೕತನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಪಡೆಯಲು ಾವು ಏನನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಅದು ನಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಬನು ಾಜ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನನು್ನ, “ಅ ಾಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ೕತಿನಲಿ್ಲ
ಹೋ ಾಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವೆ ಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಆಗಲಿ, ಾನು ನಿನ್ನ ತೆ

ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳುಮತು್ತ ನನ್ನ ಕುದುರೆಗಳುನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ
ತೆ ಸೇರಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ. 5 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸಲಹೆಯನು್ನ
ಾವು ದಲು ಕೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.
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6 ಅ ಾಬನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸಭೆ ಂದನು್ನ ಕರೆದನು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನೂರುಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿದ್ದರು. ಅ ಾಬನು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ, “ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು
ಾನು ಾ ೕತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ ಾನು ಬೇರೊಂದು
ಸಮಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಯಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡು. ನೀನು ಗೆಲು್ಲವಂತೆ

ಯೆಹೋವನು ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
7ಆದರೆಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಇಲಿ್ಲ

ಬೇರೆ ಾ ಾದರೂ ಇ ಾ್ದರೆಯೇ? ಾ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ದೇವರು
ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ಅವರನು್ನ ಕೇ ೕಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು, “ಬೇರೊಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಇಮ್ಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀ ಾಯೆಹು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನು.
ಆದರೆ ಾನುಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಾಗಿ
ಅವನು ಾತ ಾಡು ಾಗ ಅವನೆಂದೂ ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನೆ್ನೕ
ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನೇ, ನೀನು ಆ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಲೇ ಾರದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ,

ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈ ಇಬ್ಬರು ಾಜರು ತಮ್ಮ ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ

ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಸಿಂ ಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
11ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನು
ಕೆ ಾನನ ಮಗ. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಕೆಲವು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ*

* 22:11: ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳುಉನ್ನತ ೌಯರ್ಕೆ್ಕ ಇವು ಸಂಕೇತಗಳು.
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ಾಡಿಸಿದ್ದನು. ಆಗ ಅವನು ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನವನು: ‘ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ನೀನು
ಈ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಬಳಸುವೆ. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ ಮತು್ತ
ಾಶಗೊಳಿಸುವೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12ಇತರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಾತನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಪ್ರ ಾದಿಯು, “ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವು
ಈಗ ಹೊರಡಲಿ. ಅವರು ಾ ೕತಿನಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋ ಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀನು ಹೋ ಾಟದಲಿ್ಲ ಜಯಗಳಿಸುವೆ. ನೀನು
ಗೆಲು್ಲವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

13 ಈ ಾಯರ್ಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ, ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನು ಹೋದನು. ಅಧಿ ಾರಿಯು
ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಅವನಿಗೆ, “ ಾಜನಿಗೆ
ಶುಭ ಾಗುವುದೆಂದು ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನೀನೂ ಹೇಳುವುದು ನಿನಗೇ ಒಳೆ್ಳಯದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆದರೆ ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಇಲ್ಲ! ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಆತನು
ತಿಳಿಸುವುದನೆ್ನೕ ಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

15 ನಂತರ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮೀ ಾಯೆಹು
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಾಜನು ಅವನನು್ನ, “ಮೀ ಾಯೆಹುವೇ,
ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಮತು್ತ ಾನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಬಹುದೇ? ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು
ಾ ೕತಿಗೆ ಾವೀಗ ಹೋಗಬೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಮೀ ಾಯೆಹು, “ಆಗಲಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ

ಯುದ್ಧ ಾಡಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದನು.

16 ಆದರೆ ಅ ಾಬನು, “ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನೀನು
ಾತ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.

ನನಗೆ ನೀನು ನಿಜವನು್ನ ಹೇಳು! ಾನು ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು?
ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸುವುದನೆ್ನೕ ನನಗೆ ಹೇಳು!” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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17ಮೀ ಾಯೆಹು, “ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು ನನಗೆ ಾಣುತಿ್ತದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಗಿ ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ
ಕುರಿಗಳಂ ಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದು ಇದನೆ್ನೕ, ‘ಈಜನರಿಗೆ
ಾಯಕನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯುದ್ಧ ಾಡದೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಆಗ ಅ ಾಬನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ, “ನೋಡಿದೆ ಾ!
ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆನ ಾ್ಲ! ಈ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಎಂದೂ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಒಳೆ್ಳಯದೇನನೂ್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಕೇಳ ಾರದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಆದರೆ ಮೀ ಾಯೆಹು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತ್ತಲೇ
ಇದ್ದನು. ಮೀ ಾಯೆಹು, “ಕೇಳಿರಿ! ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ! ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ದೂತರು ಆತನ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು.
20 ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಾಜ ಾದ
ಅ ಾಬನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವಿ ಾ? ಅವನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಾ ೕತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಅಪೇ ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ದೂತರಲಿ್ಲ
ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿ ಾ್ರಯವುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೂತನು
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ ಾನು ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದನು. 22 ಯೆಹೋವನು, ‘ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನನು್ನ ನೀನು
ಹೇಗೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವೆ?’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಾಗ, ದೂತನು, ‘ಅ ಾಬನ
ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾಜ ಾದ
ಅ ಾಬನಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳಹೇಳುವಂತೆ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಸಂದೇಶವೆಲ್ಲವೂ ಸು ಾ್ಳಗಿರುವುದು’ ಎಂದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು, ‘ಸರಿ, ಹೋಗಿ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸು. ನೀನು ಸಫಲ ಾಗುವೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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23 ಮೀ ಾಯೆಹು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, “ಇಲಿ್ಲ ನಡೆದದೂ್ದ
ಇದೇ. ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ ನಿನಗೆ ಸುಳು್ಳಹೇಳುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನಗೆ ಮ ಾಕೇಡು ಬರಲೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಾನೇ

ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮೀ ಾಯೆಹುವಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ

ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು, “ಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ಈಗ ನಿನ್ನ
ಮೂಲಕ ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ನಂಬುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

25ಮೀ ಾಯೆಹು, “ಕೇಡು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ. ಆಗ ನೀನು ಹೋಗಿ
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವೆ. ಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ
ನುಡಿದೆನೆಂದು ಆಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ!” ಎಂದನು.

26ಆಗ ಾಜ ಾದಅ ಾಬನುಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ
ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಾಡಿದನು. ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು,
“ಅವನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ನಗ ಾಧಿ ಾರಿ ಾದ ಆ ೕನ ಮತು್ತ
ಾಜಪುತ್ರ ಾದ ೕ ಾಷನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.

27ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಾತ್ರ
ಕೊಡಿ. ಾನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೆ ಅವನನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಮೀ ಾಯೆಹು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ ಾನು ಏನು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ! ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನೇ,
ನೀನು ಈ ಹೋ ಾಟದಿಂದ ಜೀವಸಹಿತ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ,
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ನಂತರ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಮತು್ತ ಾಜ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು
ಾ ೕತಿಗೆ ಹೋದರು. ಅದು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಪ್ರದೇಶವೆಂಬಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಿತು. 30 ಅ ಾಬನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ, “ ಾವು
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ಹೋ ಾಟಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನು್ನ ಾಡೋಣ. ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾಜನಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವಂತಹ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಾನು
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಾಜನಂತೆ ತೋರುವ ನಿನ್ನ
ವಿಶೇಷ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ” ಎಂದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು,
ಾನು ಾಜನಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವಂತಹ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋ ಾಟವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು.

31 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನ ಬಳಿ ಮೂವತೆ್ತರಡು ರಥಬಲದ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದರು. ಆ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನನು್ನ ಕಂಡು
ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಈ ಮೂವತೆ್ತರಡು ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕುವಂತೆ ಈ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು;
32 ಹೋ ಾಟದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನನು್ನ
ಈಅಧಿಪತಿಗಳುನೋಡಿದರು. ಆಅಧಿ ಾರಿಗಳುಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಅವರು ಹೋದರು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 33 ಅವನು
ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ತಿಳಿದು
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.

34 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಾರಿಗೂ ಗುರಿಯಿಡದೆ ಒಂದು
ಾಣವನು್ನ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದನು. ಆದರೆ ಅವನ ಾಣವು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಆ ಾಣವು
ಾಜನ ದೇಹದ ಕವಚದ ಸಣ್ಣ ಸಂಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿತು. ಾಜ ಾದ
ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ರಥದ ಾರಥಿಗೆ, “ಒಂದು ಾಣವು ನನಗೆ ಾಕಿತು!
ರಥವನು್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸು. ಾವು ಯುದ್ಧದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ಸೈನಿಕರು ಹೋ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು
ರಥದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು. ಅವನು ರಥದ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಒರಗಿಕೊಂಡು
ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಲೇ
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ಇದ್ದನು. ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಹರಿದ ರಕ್ತವು, ರಥದ ತಳದಲಿ್ಲ
ಮಡುಗಟಿ್ಟತು. ಾಯಂ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಜನು ಸತು್ತಹೋದನು.
36 ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುತಿ್ತರಲು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ತನ್ನ ಊರಿಗೂ ತನ್ನ ಾಡಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು! ಎಂಬ ಕೂಗು
ಸೈನ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ( ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ) ಹಬಿ್ಬತು.

37 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು.
ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಕೆಲವು ಜನರು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. 38 ಆ
ಜನರು ಅ ಾಬನ ರಥವನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದ ಕೊಳದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ತೊಳೆದರು. ರಥದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ ರಕ್ತವನು್ನ ಾಯಿಗಳು
ನೆಕಿ್ಕದವು. ದೇವ ಾಸಿಯರು ಆ ಕೊಳದ ನೀರನು್ನ ಾ್ನನಕೆ ್ಕ
ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು.

39 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. ಾಜನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಸುಂದರ ಾಗಿ
ಾಣುವಂತೆ ಾಡಲು ಬಳಸಿದ ದಂತದ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಆ
ಪುಸ್ತಕವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಾಜನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ನಗರಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ
ಆ ಪುಸ್ತಕವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 40 ಅ ಾಬನು ಸ ಾ್ತಗ ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರೊಡನೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು ಾಜ ಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದಯೆಹೋ ಾಫಾಟ
41 ಅ ಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಆಸನ ಮಗ. 42 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಾಜ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೂವತೆದು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಾಯಿಯು ಆಜೂಬಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು.
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ಆಜೂಬಳು ಶಿಲಿ್ಹಯ ಮಗಳು. 43 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅಪೇ ಸಿದವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತ
ಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.

44 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಾಂತಿಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 45 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಬಹಳಧೈಯರ್ ಾಲಿ. ಅವನು ಅನೇಕಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಿದ್ದನು.
ಅವನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ
ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

46 ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾ ಾಟ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರನು್ನ,ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು

ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು. ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ಆಸನು
ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಜನರು ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
47 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಜನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ

ದೇಶವನು್ನ ಒಬ್ಬ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ಾಜ್ಯ ಾಲನನು್ನ
ಯೆಹೂದದ ಾಜನು ಆರಿಸಿದ್ದನು.

48 ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಸರಕು ಾಗಿಸುವ
ಹಡಗುಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಓಫೀರ್
ದೇಶದಿಂದ ಬಂ ಾರವನು್ನ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಹಡಗುಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಹಡಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಂದ ಾದ
ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಾಶ ಾದವು. ಅವು ಓಫೀರ್ ದೇಶವನು್ನ
ಮುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ. 49 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಆ
ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾವಿಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ
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ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅಹಜ್ಯನ ಜನರನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.

50 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ನಂತರ
ಅವನಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾಮನು ಾಜ ಾದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯ

51 ಅಹಜ್ಯನು ಅ ಾಬನ ಮಗ. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹದಿನೇಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು
ವಷರ್ ಾಜ್ಯ ಾಳಿದನು. 52 ಅಹಜ್ಯನು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ
ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅ ಾಬ,
ಾಯಿ ಾದ ಈಜೆಬೆಲಮತು್ತ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮ
ಾಡಿದಂತಹ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡಿದನು. ಈ ಆಡಳಿತ ಾರರೆಲ್ಲ

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿದರು. 53 ಅಹಜ್ಯನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ
ಅವನ ಸೇವೆ ಾಡಿದನು; ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ರೇಗಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ದಲು ಅಹಜ್ಯನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಂತೆ,ಅಹಜ್ಯನಮೇಲೂ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
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