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2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ

ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡದು್ದ
1 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ

ಸೊಲೊ ೕನನೊಂದಿಗೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಹು
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಅರಸ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾದನು.

2-3 ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಅಂದರೆ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ
ಕುಲಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿಅವರೊಂದಿಗೆಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಉನ್ನತಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವು ಅಲಿ್ಲತು್ತ. ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯು ಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದನು. 4ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ

ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾವೀದನು ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ತಂದು ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು;
ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು. 5ಊರೀಯ ಮಗನೂ
ಹೂರನ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಬೆಚಲೇಲನು ಾಡಿದ ಾಮ್ರದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಮುಂದೆ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ
ಹೋದರು. 6 ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಮ್ರದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ಾವಿರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

7 ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ದಶರ್ನ ನೀಡಿ,
“ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇವರಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನ ಮೇಲೆ ಮ ಾಕೃಪೆಯನು್ನ ತೋರಿ ಅವನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
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ಅರಸ ಾಗುವದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. 9 ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಾಡಿರುವ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ

ನನ್ನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿರುತಿ್ತೕ. ಅದರಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯ
ಧೂಳಿನೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಜನರು ತುಂಬಿ ಾ್ದರೆ. 10 ಈ ಜನರನು್ನ
ಸರಿ ಾದರೀತಿಯಲಿ್ಲಆಳುವ ಾಗೆನನಗೆ ಾನವನೂ್ನ ವಿವೇಕವನೂ್ನ
ದಯ ಾಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಸ ಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳಲು
ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಆಗ ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆ

ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ. ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ೌರವವ ಾ್ನಗಲಿ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡುವಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿನಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಕೊಡು

ಎಂ ಾಗಲಿ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ
ಆಳಲು ಬೇ ಾದ ಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜ ಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ನಡಿಸು ಾಗ
ೕಗ ್ಯ ಾದ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿರುತಿ್ತೕ. 12 ಾನು

ನಿನಗೆ ಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಅದರ ತೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಘನತೆಯನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು. ನಿನಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಾವ ಅರಸನಿಗೂ ಇಂ ಾ ಐಶ್ವಯರ್ಗ ಾಗಲಿ
ಘನತೆ ಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಾವ
ಾಜನಿಗೂ ಇಂ ಾ ಘನತೆ ಮತು್ತ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13ಸೊಲೊ ೕನನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾಧ ಾಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಬಳಿಕ ಅವನು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮೇಲೆ ಾಜ್ಯ ಾರವನು್ನ ಾಡತೊಡಗಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನನು ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡದು್ದ



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 1:14 iii 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 2:2

14 ಸೊಲೊ ೕನನು ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ರಥಗಳನೂ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಒಂದು ಾವಿರದ ಾನೂರು ರಥಗಳನೂ್ನ ಹನೆ್ನರಡು
ಾವಿರ ಾಹುತರನೂ್ನ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ರಥಗಳನಿ್ನಡುವ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವನು್ನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಿರುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು.
15 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅ ಾರ ಾದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟದನು. ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಕಲು್ಲಗಳು
ಹೇಗಿರುತ್ತ ೕ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿದ್ದವು.
ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟನು.
ಪಶಿ್ಚಮದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಜಾಲಿಮರಗಳು ಹೇರಳ ಾಗಿರುವಂತೆ
ದೇವ ಾರುಮರಗಳೂ ಹೇರಳ ಾಗಿದ್ದವು. 16 ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಕೂ್ಯ
ದೇಶಗಳಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥರ
ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಾಡಿದನು. 17 ಸೊಲೊ ೕನನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರಥಕೆ್ಕ ಏಳು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ತೂಕದ
ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕುದುರೆಗೆ ಎರಡು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ತೂಕದ
ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಖರೀದಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿತಿ್ತಯರ ಅರಸರಿಗೂ
ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸರಿಗೂ ಾರಿದರು.

2
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಸೊಲೊ ೕನನ ಸಿದ್ಧತೆ

1 ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲು
ಸೊಲೊ ೕನನು ೕಜಿಸಿದನು. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನಗೆ
ಾಸಿಸಲು ಒಂದು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಾಡಿದನು.

2 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಾರರನೂ್ನ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ನಡಿಯುತಿ್ತರುವ ಕಲಿ್ಲನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಕಲು್ಲಕುಟಿಕರನೂ್ನ ಇವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿ ಮೂರು ಾವಿರದ
ಆರುನೂರು ಮಂದಿಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
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3 ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ತೂರ್ ದೇಶದ ಾಜನೂ
ಆದ ಹೂ ಾಮನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದನು:

“ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ ಅರಮನೆಗೆ ಬೇ ಾದ
ದೇವ ಾರುಮರಗಳನು್ನ ನೀನು ಒದಗಿಸಿದಂತೆಯೇ ನನಗೂ ನೀನು
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. 4ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾಮದ
ಘನತೆ ಾಗಿ ಾನು ಒಂದು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿರುವೆನು.
ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯವೂ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕುವೆವು; ವಿಶೇಷ
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವೆವು. ಪ್ರತಿ
ಮುಂಜಾನೆ ಮತು್ತ ಾಯಂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆವು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ನೇಮಿಸಿರು ಾ್ತನೆ.

5 “ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು.
ಆದ್ದರಿಂದಆತನಿ ಾಗಿ ಾನುಮಹ ಾ್ತದಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು.
6 ಾವನೂ ದೇವರಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ, ಆ ಾಶವೂ ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶವೂ ಆತನ
ಾಸಕೆ್ಕ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆತನಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟ ಾರೆ. ಾನು ಆತನಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರುವುದು
ಧೂಪ ಾಕಿ ಆತನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ.

7 “ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ
ಪಳಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಯನು್ನ ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.
ಅವನಿಗೆ ನೀಲಿ, ಕೆಂಪು, ನೇರಳೆ ವಣರ್ಗಳ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ನೇಯುವುದೂ ಗೊತಿ್ತರಬೇಕು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲಸ ಾಡಬೇಕು. 8 ಅಲ್ಲದೆ
ನನಗೆ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ದೇವ ಾರು, ತು ಾಯಿ ಮತು್ತ
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ಸುಗಂಧಮರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು
ಲೆಬನೋನಿನ ಮರಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣರೆಂಬುದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಅನುಭವಸ್ಥ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ನನ್ನ ಸೇವಕರೂ ಬರುವರು. 9 ಾನು ಕಟು್ಟವ ಆಲಯವು
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿಯೂ ಅಂದ ಾಗಿಯೂ ಇರುವದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ
ಮರಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 10ನಿನ್ನ ಜನರುಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಗಿಸುವ
ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಾನು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್
ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್
ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಾವಿರ ಲೀಟರ್
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಾವಿರ ಲೀಟರ್
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.”

11ಅದಕೆ್ಕಹೂ ಾಮನುಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆಪತ್ರದಮೂಲಕಹೀಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಿದನು,

“ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. 12 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ, ಆತನು ಭೂಪರಲೋಕಗಳನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಾನವುಳ್ಳ
ಮಗನನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನಗೆ ಾನವೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ
ಇರುವದರಿಂದ ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವೆ ಮತು್ತ ನಿನಗೂ
ಒಂದುಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವೆ. 13 ಾನು ಹೂ ಾ ಾಬೀ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನ ಅನುಭವ ಾಲಿ ಾದ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಯನು್ನ ನಿನಗೋಸ ್ಕರ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 14ಅವನ ಾಯಿಯು ಾನ್ ಕುಟುಂಬದವಳು,
ತಂದೆಯುತೂರ್ಪಟ್ಟಣದವನು. ಅವನುಬೆಳಿ್ಳ,ಬಂ ಾರ, ಾಮ್ರ,
ಕಬಿ್ಬಣ, ಮರ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಚತುರನು. ಅಲ್ಲದೆ
ನೀಲಿ, ಕೆಂಪು ಧೂಮ್ರವಣರ್ದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
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ಲಿನಿನ್ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು
ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅವನು ಾಡಿಕೊಡುವನು. ನಿನ್ನ ಮತು್ತ
ಾವೀದನ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಕೆಲಸ
ಾಡುವನು.
15 “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ

ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡುವಭರವಸೆನೀಡಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದದಯವಿಟು್ಟ
ಇವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು. 16 ಾವು ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಅವುಗಳನು್ನ ೕಡಿಸಿ
ತೆಪ್ಪಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ತೇಲಿಬಿಡುವೆವು. ಅವು
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ತಲುಪಿ ಾಗ ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿ ಬೇ ಾದ

ಕಡೆಗೆ ರ ಾನಿಸು.”
17 ಆಮೇಲೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ

ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನು ಾಡಿದ ಜನಗಣತಿಯ ನಂತರ ಈ ಜನಗಣತಿಯನು್ನ
ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತ ಮೂರು ಾವಿರದ

ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಪರದೇಶದವರಿದ್ದರು. 18 ಅವರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೊರೆಹೊರುವದ ಾ್ಕಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು; ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ
ಕೆಲಸ ಾಡಲು ನೇಮಿಸಿದನು; ಮೂರು ಾವಿರದ ಆರುನೂರು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಾಮಿರ್ಕರಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗೋಸ ್ಕರ ನೇಮಿಸಿದನು.

3
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು

1 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ೕರೀ ಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನು ದಶರ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅದು ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ
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ಒ ಾರ್ನನ ಕಣ ಾಗಿತು್ತ. ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾವೀದನು
ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತ ಾರು ಾಡಿದ್ದನು. 2 ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ
ಾಜ್ಯಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯವಷರ್ದಎರಡನೆಯತಿಂಗಳಿನಎರಡನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.

3 ದೇ ಾಲಯದ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಉದ್ದಳತೆಯು ಹೀಗಿತು್ತ: ಉದ್ದ
ಅರವತು್ತ ಳ, ಅಗಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ. ದೇ ಾಲಯದ
ಅಳತೆ ಾಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನು ಹಳೆಯ ಳದ ಅಳತೆಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. 4 ದೇ ಾಲಯದ ಮುಂದುಗಡೆಯಿದ್ದ
ಮಂಟಪವು ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ.
ಮಂಟಪದ ಒಳಮೈಯನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ
ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 5 ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗೆ
ಸೊಲೊ ೕನನು ತು ಾಯಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂ ಾರದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳೂ ಸರಪಣಿಗಳೂ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟು್ಟ
ೕಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 6 ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ರತ್ನಗಳಿಂದ

ಅಲಂಕರಿಸಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಪವರ್ಯಿಮ್ ದೇಶದ
ಬಂ ಾರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. 7 ದೇ ಾಲಯದ ಗೋಡೆಯ
ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು
ಮತು್ತ ಆಲಯದ ತೊಲೆ, ಹೊಸಿ್ತಲು, ಗೋಡೆ, ಕದ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಚಿತ್ರವನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು.

8 ಸೊಲೊ ೕನನು ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತ ಾರಿಸಿದನು.
ಅದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ.
ದೇ ಾಲಯದಅಗಲದಷೆ್ಟೕಅದುಅಗಲವಿತು್ತ. ಅದರಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. ಆ ಬಂ ಾರವು
ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರುಟನ್ತೂಕವಿತು್ತ. 9ಬಂ ಾರದ ಳೆಗಳತೂಕಅಧರ್
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ. ಸೊಲೊ ೕನನು ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯ ಕೋಣೆಗಳನೂ್ನ
ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 10 ಸೊಲೊ ೕನನು ಮ ಾಪವಿತ್ರ
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ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಇಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 11 ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಒಂದೊಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಐದೈದು ಳ ಉದ್ದವಿದ್ದವು. ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಒಟು್ಟ
ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ. ಕೆರೂಬಿಯಒಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಗೋಡೆಗೆ ಾಗಿತು್ತ;
ಅದರ ಇನೊ್ನಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಮತೊ್ತಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಯನು್ನ
ಾಗಿತು್ತ. 12ಅಂತೆಯೇಎರಡನೆಯಕೆರೂಬಿಯಇನೊ್ನಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು
ಮತೊ್ತಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಾಗಿತು್ತ. 13ಹೀಗೆ ಕೆರೂಬಿಗಳರೆಕೆ್ಕಗಳುಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ

ಮುಖ ಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದವು.
14ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ನೀಲ, ಧೂಮ್ರ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು

ಬಟೆ್ಟಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದಪರದೆಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿ
ಅದರಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿಯರ ಚಿತ್ರವನು್ನ ಕಸೂತಿ ಾಡಿಸಿದನು.

15 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತೆದು
ಳ ಎತ್ತರದ ಎರಡು ಕಂಬಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅದರ ಮೇಲಿನ
ಾಗ ಐದು ಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ. 16 ಅವನು ಕೊರಳಿನ ಸರಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಬಗಳ ಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು.

ಅವನು ನೂರು ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ತೂಗು ಾಕಿದನು.
17 ಈ ಕಂಬಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಲಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ ಾಕೀನ್
ಎಂತಲೂ ಎಡಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ ಬೋವಜ್ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

4
ದೇ ಾಲಯದ ವಸು್ತಗಳು

1ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಮ್ರದಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು.
ಅದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಉದ್ದ; ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಅಗಲ; ಮತು್ತ ಹತು್ತ
ಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ. 2 ಅವನು ಎರಕಹೊಯ್ದ ದೊಡ್ಡ ಾತ್ರದ

ನೀರಿನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಇದು ದುಂ ಾ ಾರ ಾಗಿದು್ದ
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ಅದರ ಾಯಿಯ ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚಿಗೆ ಹತು್ತ ಳ ಅಗಲವಿತು್ತ;
ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಮೂವತು್ತ ಳ; ಎತ್ತರ ಐದು ಳ. 3 ಆ
ನೀರಿನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಎರಕಹೊಯು್ಯ ಾಗಅದರ ಾಯಿಯಅಂಚಿನ
ಕೆಳಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋರಿಯ ಚಿತ್ರವನು್ನ ಎರಡು ಾ ಾಗಿ ಹತು್ತ ಳ
ಎರಕ ಹೊಯಿ್ಸದನು. 4 ಆ ಬೃಹ ಾ ಾರದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು
ದೊಡ್ಡ ಎರಕದ ಹೋರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡ ಾಗಿತು್ತ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಮೂರು ಹೋರಿಗಳು ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೂ ಮೂರು ಹೋರಿಗಳು
ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೂ ಮೂರು ಹೋರಿಗಳು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೂ ಮೂರು
ಹೋರಿಗಳು ದ ಣದ ಕಡೆಗೂ ಮುಖ ಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಎ ಾ್ಲ
ಹೋರಿಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಮಧ್ಯ ಾಗಕೆ್ಕ ಹಿಮು್ಮಖ ಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವು. 5 ಈ ಾಮ್ರದ ಎರಕದ ಾತೆ್ರಯು ಮೂರು
ಇಂಚು ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಅಂಚು ಕಮ ಾ ಾರದ ಬಟ್ಟಲನು್ನ
ಹೋಲುತಿ್ತತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ ಅರವ ಾ್ತರು ಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರನು್ನ
ತುಂಬ ಬಹು ಾಗಿತು್ತ.

6 ಸೊಲೊ ೕನನು ಹತು್ತ ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಐದು
ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದ ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟಯ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು.
ಉಳಿದ ಐದು ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ಾತೆ್ರಯ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು.
ಈ ಗಂ ಾಳಗಳ ನೀರನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಲಿಕಿ್ಕರುವ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತೊಳೆಯುವದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಾಜಕರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವ ದಲು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವದ ಾ್ಕಗಿ ದೊಡ್ಡ
ಾಮ್ರದ ಾತೆ್ರಯ ನೀರನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
7 ಸೊಲೊ ೕನನು ಹತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಾಡಿಸಿದನು. ದಲೇ ತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯ

ಮೇರೆಗೆ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಐದನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಐದನು್ನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಡಿಸಿದನು. 8 ಅವನು ಹತು್ತ ಮೇಜುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಐದನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ

ಉಳಿದ ಐದನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ
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ಸೊಲೊ ೕನನು ನೂರು ಬಂ ಾರದ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜಕರ

ಅಂಗಳವನೂ್ನ ಮ ಾಅಂಗಳವನೂ್ನ ಮ ಾಅಂಗಳಕೆ್ಕ
ಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಅವುಗಳ ಕದಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದ
ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸ ಾಗಿದ್ದವು. 10 ಅವನು ಆ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಬಲ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಆಗೆ್ನೕಯ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದನು.

11ಹೂ ಾಮನು ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಸಲಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ*
ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿಮುಗಿಸಿದನು.

12 ಹೂ ಾಮನು ದೇ ಾಲಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಎತ್ತರದ
ಕಂಬಗಳನೂ್ನ

ಅವುಗಳ ತುತ್ತತುದಿಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಆ ಬೋಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕೃತ ಾದ

ಜಾಲರಿಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು.
13 ಆ ಜಾಲರಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಲು ಾನೂರು ಾಳಿಂಬೆಗಳನು್ನ

ಾಡಿದನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಜಾಲರಿಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಾ ಾಗಿ
ಾಳಿಂಬೆಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿಟ್ಟನು. ಈ ಜಾಲರಿಯು ಕಂಬದ
ಮೇ ಾ್ಭಗವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚತು್ತ.

14 ಹೂ ಾಮನು ಪೀಠಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದನು.

15ಎರಕಹೊಯ್ದ ಾಮ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಾತೆ್ರಯನೂ್ನ ಅದನು್ನ ಹೊರುವ
ಹನೆ್ನರಡು ಎರಕದ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ತ ಾರಿಸಿದನು.

16 ಹಂಡೆ, ಸಲಿಕೆ, ಮುಳು್ಳ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು.

* 4:11: ಬೋಗುಣಿ ರಕ್ತವನು್ನ ಚಿಮುಕಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
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ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಹೊಳೆಯುವ ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು.
17 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಈ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ದಲು ೕಡರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಮತು್ತ ಚೆರೇದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ

ದೊರಕುವ ಆವೆಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಆ ಾರಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಎರಕಹೊಯಿಸಿದನು. 18ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿಸಿದ
ಉಪಕರಣಗಳ ತೂಕಕೆ್ಕ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

19 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಬಂ ಾರದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು; ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಇಡಲು ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು; 20 ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ದೀಪಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಈ
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನೇಮಕ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯಬೇಕು. 21 ಸೊಲೊ ೕನನು ಹಣತೆ, ಹೂವು,
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು;
22 ಕತ್ತರಿ, ಬೋಗುಣಿ, ಧೂ ಾರತಿ, ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆ, ದೇ ಾಲಯದ ಮ ಾ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗಣ ಾಗಿಲಿನ ಕದಗಳು; ಅಂಗಳದ ಕದಗಳು
ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು.

5
1 ಯೆಹೋವದೇವರ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಾಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು. ಾವೀದನು

ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನು
ತಂದಿರಿಸಿದನು; ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ಭಂ ಾರದ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇಡಿಸಿದನು.
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಆಗಮನ

2 ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಂದರೆ ಚೀ ೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರುವದ ಾ್ಕಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನು
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ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಸಿದನು. 3 ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬದ
ದಿವಸ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮುಂದೆ
ಸೇರಿಬಂದರು. ಈಹಬ್ಬವು ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.

4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂ ಾಗ ಲೇವಿಯರು
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು. 5 ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ, ಅದರ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು. 6 ಸೊಲೊ ೕನನು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ನೆರೆದು
ಬಂದರು. ಸೊಲೊ ೕನನುಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು. 7 ಆಮೇಲೆ
ಾಜಕರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿದ್ದ

ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟರು.
8 ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕೆರೂಬಿಗಳು ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆಯೂ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವು. 9 ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊರಲು ೕಡಿಸಿದ್ದ ಕೋಲುಗಳು ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಅದರ
ಕೊನೆಗಳು ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು.
ಆದರೆ ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆ ಕೋಲುಗಳು ಾರಿಗೂ
ಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಕೋಲುಗಳು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಅವೆ.

10ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಳಗೆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳು ಾತ್ರ
ಇದ್ದವು. ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಳಗಿಟ್ಟನು. ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡನು.
11 ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದುಬಂದಿದ್ದ ಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಾವ
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ವಗರ್ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲದೆ ಆಚಾರಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಬಂದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 12 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರ ಾಯಕರು ನಿಂತರು. ಆ ಾಫನ,
ಹೇ ಾನನ ಮತು್ತ ಯೆದುತೂನನ ಾಯಕ ವೃಂದದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲ
ಇದ್ದರು. ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಳೀ ಾರುಮಡಿಯ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಉಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಾಳ, ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ
ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದರು.
13 ಾಯಕರಸ್ವರವೂತುತೂ್ತರಿಗಳಶಬ್ದವೂಒಬ್ಬನದೆ ೕಎಂಬಂತೆ
ತೋರಿಬಂತು. ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಕೊಂ ಾಡಿ ಾಗ ಒಂದೇ
ಶಬ್ದವು ಹೊರಟಿತು್ತ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಳ, ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾರಿಸಿದರು.

“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ; ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು;
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ”

ಎಂದು ಾಯಕರು ಾಡಿದರು.
ಆಗ ದೇ ಾಲಯವು ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸಿ್ಸನಿಂದ ಕೂಡಿದ
ೕಡದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 14 ಆಗ ಾಜಕರು

ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

6
1 ಆಗ ಸೊಲೊ ೕನನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ಾಗರ್ತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆಯ ಾ್ಲ! 2 ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದು ನಿನಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಾಸಸ್ಥಳ ಾಗಲಿ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
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ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಷಣ
3 ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್

ಸಮೂಹದವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ,

4 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಆತನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಾವೀದನಿಗೆ, 5 ‘ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೊರ ತಂದಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಆಲಯಕೋಸ ್ಕರ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಗಳ ಾವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ಾಯಕನನೂ್ನ ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 6ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಲು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಾವೀದನನು್ನ ನನ್ನ ಜನರ
ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು

ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆಮನಸಿ್ಸತು್ತ. 8ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ
ತಂದೆಗೆ, ‘ ಾವೀದನೇ, ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿರುವದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ! 9 ಆದರೆ
ನೀನು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನು ನನ್ನ
ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಯೆಹೋವನು ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದನು.
ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾವೀದನು
ನನ್ನ ತಂದೆ. ಈಗ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನು. ಇದು ದೇವರ
ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿದೆ. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಾಮ ಾ್ಕಗಿ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ.
11 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಬಂಧನ ಾಸನವಿರುವ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಇಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
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12 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಜನರೆದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತಕೊಂಡು ನಿಂತನು.
13 ಸೊಲೊ ೕನನು ಒಂದು ಾಮ್ರದ ಪೀಠವನು್ನ ತ ಾರಿಸಿದನು.
ಅದರ ಉದ್ದ ಐದು ಳ; ಅಗಲ ಐದು ಳ; ಎತ್ತರ ಮೂರು
ಳ; ಅದನು್ನ ಾ್ರ ಾರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ಸವರ್ಜನರ ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆ
ಎತಿ್ತ,

14 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಕರುಣೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನಿನಗೆ
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದು, ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಾದರೆ

ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆ. 15 ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿರುವೆ. ಾವೀದನು ನನ್ನ ತಂದೆ. ಅವನಿಗೆ ನೀನು
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿರುವೆ. ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದ
ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿತು. 16 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು
ನಿನ್ನಂತೆ ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರೇ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು.’ ಎಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆಯ ಾ್ಲ? 17 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವು ನೆರವೇರಲಿ.

18 “ದೇವರೇ, ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾಸಿಸುವವನಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ಾಶಮಂಡಲ ಾಗಲಿ
ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶ ಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾನು ಕಟಿ್ಟರುವ ಈ ಆಲಯವು ಸಹ ನಿನ್ನ
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ಾಸಕೆ್ಕ ಾಲದು. 19ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡು ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು. ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
20 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ಈ ಆಲಯವನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸುತ್ತಲೇ
ಇರಲಿ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿರುವೆ. ಾನು ಈ ದೇ ಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಆಲೈಸು. 21 ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಮತು್ತ ಾನು ಾಡುವ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು. ಾವು ಈ
ದೇ ಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ನಿನ್ನ
ನಿ ಾಸ ಾದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು;
ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.

22 “ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ
ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಾನು ಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರೆ 23 ಅದನು್ನ ನೀನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಲೈಸಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
ಕೇಡು ಾಡಿದವನನು್ನ ಶಿ ಸು; ಅವನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಾಡಿದ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವು ಅವನಿಗೇ ತಟು್ಟವಂತೆ ಾಡು. ಾವನು
ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟು್ಟ ಅವನ ನೀತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡು.

24 “ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡಿ ಾಗ ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸೋಲಿಸಿದರೂ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಈ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ 25 ಆಗ ನೀನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರ ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಜನರ
ಾಪಗಳನು್ನ ಮನಿ್ನಸು. ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬರ ಾಡು.
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26 “ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡಿ ಾಗ ನೀನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಬೀಳದಂತೆ
ತಡೆ ಾಗ ನಿನ್ನ ಜನರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಈ ದೇ ಾಲಯದ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆ
27 ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆಲೈಸು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬದುಕುವಂತೆ
ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸು. ಅವರ ದೇಶದ
ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸು. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಆ ದೇಶವನೆ್ನೕ
ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
28 “ಆದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲ ಬಂ ಾಗ ಅಥ ಾ ಸೋಂಕುರೋಗ

ತಗಲಿ ಾಗ, ಅಥ ಾ ಮಿಡತೆಗಳಿಂದ ಾಧಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ,
ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಾಗ, ಅಥ ಾ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯಿಲೆಯು
ದೇಶದ ಜನರನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ 29 ತಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳ ಕುರಿತು ಈ
ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡುವ ಾದರೆ, 30ನೀನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರ ರೆಯನು್ನ ಆಲೈಸಿ ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು; ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಕೊಡು. ಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಹೃದಯವನು್ನ ನೀನೊಬ್ಬನೇ
ತಿಳಿದಿರುವೆ. 31 ಆಗ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವೆ
ಾಡುವರು.
32 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನವನಲ್ಲದ ಪರದೇಶಿಯು ನಿನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮವನೂ್ನ

ನಿನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ಕಂಡು ಕೇಳಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಈ
ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ಾದರೆ,
33 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ನೀನು ಆ ಪರದೇಶಿಯ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಿಸು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಂತೆ
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ೌರವಿಸುವರು. ಾನು ಕಟಿ್ಟದ ಈ ದೇ ಾಲಯವು
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ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂಬದು ಆಗ ಅವರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.

34 “ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ನೀನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಾನು
ಕಟಿ್ಟದ ಈ ದೇ ಾಲಯದ ಕಡೆಗೂ ಅವರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ 35ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೀನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.

36 “ಜನರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಬಹುದು;
ಾಪ ಾಡದೆ ಇರುವವನು ಾವನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನೀನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಉರಿಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಲು ನೀನು ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವಂತೆ ಾಡಿ ಾಗ 37 ಒಂದುವೇಳೆ ಅವರು
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾವು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ
ದೇಶದಿಂದ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಟು್ಟ, ‘ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವು
ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ದುಷ್ಟತ್ವದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು
ಅರಿಕೆ ಾಡಿ 38 ತಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದ
ಕಡೆಗೆ, ಅಂದರೆ ನೀನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ದೇಶದ
ಕಡೆಗೂ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ
ಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಈ ದೇ ಾಲಯದ ಕಡೆಗೂಮುಖ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ, 39 ನಿನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ನೀನು ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. 40 ನನ್ನ
ದೇವರೇ, ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ನಮ್ಮನು್ನ ವೀ ಸಿ ನಮ್ಮ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

41 “ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ
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ತೋರಿಸುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಡನೆ ನಿನ್ನ ಾಸಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಾ.

ನಿನ್ನ ಾಜಕರು ರಕ್ಷಣಾವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿ;
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರು ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡಲಿ.

42 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಿ್ನಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ಅರಸನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.

ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದ ಾವೀದನನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ”

ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

7
ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ

1 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಕೂಡಲೇ
ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಬಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಾಂಸವನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿತು.
2 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಮೆಯಿಂ ಾಗಿ ಾಜಕರಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು. 3ಸೇರಿಬಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವದನೂ್ನ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿದ್ದನೂ್ನ ನೋಡಿ
ನೆಲದಮೇಲೆ ಬೋರಲಬಿದು್ದ

“ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು,
ಅವನ ಕರುಣೆಯು ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವಂಥದು್ದ”

ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಸುತಿ್ತಸಿ ಕೊಂ ಾಡಿದರು.
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4 ಅನಂತರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರೂ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
5 ಸೊಲೊ ೕನ ಅರಸನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ
ಒಂದುಲಕ್ಷಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನಯಜ್ಞ ಾಗಿಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
ಅರಸನೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. 6 ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು ತಮ್ಮ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತ ಾ ಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಲೇವಿಕುಲದ ಾಯಕರು ತಮ್ಮ
ಾದ್ಯಗ ಂದಿಗೆ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ತ ಾರಿಸಿದ್ದನು. ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ, “ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಯು ನಿರಂತರ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾಜಕರು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ

ಊದಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
7 ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಅಂಗಳವನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು

ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಾಡಿಸಿದ ಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು
ಆಗದೆಹೋಯಿತು.

8 ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. ಸೊಲೊ ೕನನೊಂದಿಗೆ
ಬಹುದೊಡ್ಡ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೂಹವುನೆರೆದು ಬಂದಿತು್ತ. ಹ ಾತಿನಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಯ ತನಕ ಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 9ಏಳು ದಿನ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಬಳಿಕ
ಎಂಟನೆಯ ದಿನವನು್ನ ಪವಿತ್ರ ದಿನವ ಾ್ನಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಅವರು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧನೆಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು.
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ಹಬ್ಬವನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಆಚರಿಸಿದರು. 10 ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ದಿನದಂದು ಸೊಲೊ ೕನನು
ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹಷಿರ್ಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದದು್ದ

11 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾನು ೕಜಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಮುಗಿಸಿದನು. 12ಆಬಳಿಕ
ಯೆಹೋವನು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು,

“ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಯ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತೆ್ತೕನೆ.

13 ಾನು ಮಳೆ ಾರದಂತೆ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರೆ, ಅಥ ಾ
ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡಲು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥ ಾ
ಜನರಿಗೆ ರೋಗವನು್ನ ಬರ ಾಡಿದರೆ 14 ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ಜನರು ದೀನತೆಯಿಂದ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,
ತಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಾನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆಲೈಸಿ, ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ
ಮನಿ್ನಸಿ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು. 15 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. 16 ನನ್ನ
ಾಮದ ಮಹತ್ವ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಈ
ಆಲಯವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ೌದು, ನನ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಯೂ ನನ್ನ ಹೃದಯವೂ ಸ ಾ ಾಲ ಈ ಆಲಯದ ಮೇಲೆ
ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. 17 ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದನೋ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ನೀನು
ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು, ನನ್ನ
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ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವ ಾದರೆ, 18 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವು
ಮ ಾ ಾಜ್ಯ ಾಗುವದು. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ,
‘ ಾವೀದನೇ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಾ ಾಗಲೂ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿರುವನು’ ಎಂದು ಾನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
19 “ಆದರೆ ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ

ನೀನು ಮೀರಿ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, 20 ಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು;
ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ ಪವಿತ್ರ ಾಡಿದ ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಡುವೆನು. ಈ ದೇ ಾಲಯದ ಬಗೆ್ಗ ಲೋಕದ ಜನರು
ಗೇಲಿ ಾಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 21 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಹೊಂದಿದ
ಈ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು, ‘ದೇವರು ಈ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಈ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೀಗೇಕೆ ಾಡಿದನು?’ ಎಂದು
ಅಚ್ಚರಿಪಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 22 ಆಗ ಜನರು, ‘ ಾಕೆಂದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ಹೊರತಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ
ಅವುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಯಂಕರ ಾದ ಈ
ಸಂಕಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಬರ ಾಡಿದನು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು”ಅಂದನು.

8
ಸೊಲೊ ೕನನು ಕಟಿ್ಟದ ಪಟ್ಟಣಗಳು

1 ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟ್ಟಲು
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳು ಬೇ ಾದವು. 2 ಅನಂತರ
ಹೂ ಾಮನು ಕೊಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಕೆಲವು
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ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 3 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಚೋಬದ ಹ ಾತ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ
ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ತದೊ್ಮೕರ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಕಟಿ್ಟದನು. ಆಮೇಲೆ ಹ ಾತಿನ
ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಉ ಾ್ರಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
5 ಮೇಲಿನ ಬೇತೊ್ಹೕರೋನ್ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಬೇತೊ್ಹೕರೋನ್
ಎಂಬ ನಗರಗಳನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಲ ಾದ ಕೋಟೆಯ
ನಗರಗಳ ಾ್ನಗಿ ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟದನು. ಆ ನಗರಗಳನು್ನ ಕೋಟೆ, ಕದ ಮತು್ತ
ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳಿಂದ ಬಲಗೊಳಿಸಿದನು. 6 ಅಲ್ಲದೆ, ಾ ಾತ್ ಪಟ್ಟಣ
ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಉ ಾ್ರಣ ನಗರಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಅವನು ರಥಗಳನು್ನ ಇಡುವದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಾಹುತರ
ಾಸ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲದ್ದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರ ಾರ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

7-8 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇದ್ದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನ ಾದ ಹಿತಿ್ತಯರು,
ಅ ೕರಿಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನು ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. ಈ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸದೆ
ಬಿಟ್ಟವರ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಈಗಲೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಇ ಾ್ದರೆ. 9 ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೊಲೊ ೕನನ
ಯುದ್ಧವೀರ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೈನಕೂ್ಕ
ರ ಾಶ್ವಗಳಿಗೂ ಾರಧಿಗಳಿಗೂ ಮ ಾದಂಡ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.
10 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
ಜನಸೇವೆ ಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ 250ಅಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದರು.

11 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಫರೋಹನ
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ಕು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಆಕೆ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿದನು. “ನನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯು ಾವೀದನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ
ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ”
ಎಂದು ಸೊಲೊ ೕನನು ಅಂದುಕೊಂಡನು.

12 ಅನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದ ಮಂಟಪದ
ಮುಂದೆ ಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 13 ೕಶೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ
ಪ್ರ ಾರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಷರ್ದ ಮೂರು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
(ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯಹಬ್ಬ, ಾರಗಳಹಬ್ಬಮತು್ತ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ
ಹಬ್ಬ) ಆ ಾ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.
14 ಾವೀದನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಜಕರನು್ನ
ಸರದಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದನು. ಲೇವಿಯರನು್ನ
ಆ ಾಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರು ಾಯನದಲಿ್ಲಯೂ
ಾಜಕರ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿಯೂ ದೇ ಾಲಯದ

ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಾಲುತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಾ್ವರ ಾಲಕರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ದೇವಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಾವೀದನು
ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 15 ಸೊಲೊ ೕನನು
ಾಜಕರಿ ಾಗಲಿ ಲೇವಿಯರಿ ಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳನು್ನ ಾರೂ

ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳಿಗೆ ಾರೂ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ;
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣ ಾಯರ್ದಲೂ್ಲ ಅವರು
ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿದ್ದರು.

16ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಾಯರ್ವು ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಕೊನೆಯತನಕ ಎಲ್ಲವೂ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಹೀಗೆ
ದೇ ಾಲಯದ ಾಯರ್ವೆ ಾ್ಲ ಮು ಾ್ತಯ ಾಯಿತು.

17 ಆ ಬಳಿಕ ಸೊಲೊ ೕನನು ಎದೋಮ್ ದೇಶದ
ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರ್ ಮತು್ತ ಏಲೋತ್
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ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. 18 ಹೂ ಾಮನು
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೋಸ ್ಕರ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅವನ ಜನರೇ ಅದನು್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯ ನುರಿತ
ಾವಿಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಹೂ ಾಮನ ಾವಿಕರು ಸೊಲೊ ೕನನ
ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಓಫೀರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹದಿನೇಳು
ಟನ್ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

9
ಶೆಬದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದು್ದ

1 ಸೊಲೊ ೕನನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಯನು್ನ ಶೆಬದ ಾಣಿಯು
ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕಠಿಣ ಾದ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಂದ ಪರೀ ಸುವದ ಾ್ಕಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ಪರಿ ಾರದೊಂದಿಗೆ
ಬಂದಳು. ತೆಗೆ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ
ಅಪರಿಮಿತ ಾದ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ವಜ್ರವೈಢೂಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಹೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆ ಸೊಲೊ ೕನನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಷೊ್ಟೕ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಳು. 2 ಅವನು

ಆಕೆಯ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಕೆಯ ಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಯೂ
ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ಶೆಬದ ಾಣಿಯು ಅವನ ಾನವನೂ್ನ
ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಮನೆಯನೂ್ನ ನೋಡಿದಳು. 4 ಸೊಲೊ ೕನನ
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಆ ಾರವನು್ನ ನೋಡಿದಳು. ಅವನ
ಸೇವಕರು ಾಡುವ ಸೇವೆಯರೀತಿಯನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಳು. ಅವರು
ಧರಿಸುವ ಉಡುಪು, ಸಮವಸ್ತ ್ರಗಳು, ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ
ಾಡುವ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಳು.

ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯವನು್ನ ಆಕೆ ಗಮನಿಸಿ ಾಗ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಳು.
5 ಆಕೆ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಾನ, ನಿನ್ನ
ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಾಗಿವೆ. 6 ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
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ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವ ತನಕ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ
ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು ಕೇಳಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಾನದ ಅಧರ್ದಷೂ್ಟ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನೀನು
ಮ ಾ ಾನಿ ಾಗಿರುವೆ. 7ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ
ಧನ್ಯರು. ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಇವರು ನಿನ್ನ ಾನೋಪದೇಶವನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಕೇಳುವರು. 8 ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆತನು

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿ ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನ ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನೂ್ನ ಸರಿ ಾದದ್ದನೂ್ನ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
9 ಆ ಬಳಿಕ ಶೆಬದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನ್ ಅರಸನಿಗೆ ಾಲು ್ಕ
ಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತು್ತ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳುಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಜ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅಷು್ಟ
ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಾರೂ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.

10 ಹೂ ಾಮನ ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರು
ಓಫೀರಿನಿಂದ ಬಂ ಾರವನು್ನ ತಂದರು; ಅಲ್ಲದೆ ಸುಗಂಧದ
ಮರಗಳನೂ್ನ ವಜ್ರವೈಢೂಯರ್ಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. 11 ಸುಗಂಧದ
ಮರಗಳಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯದಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ
ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು; ಅಲ್ಲದೆ ಾಯಕರಿ ಾಗಿ ಾಪ್ರ್
ಮತು್ತ ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಅದರಿಂದ ತ ಾರಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಅಂತಹ ಸುಂದರ ಾದ ಸುಗಂಧವಸು್ತಗಳನು್ನ
ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ.

12 ಶೆಬದ ಾಣಿಯು ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನು ಕೊಟ್ಟನು.
ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ತಂದದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅನಂತರ
ಶೆಬದ ಾಣಿಯೂ ಆಕೆಯಪರಿ ಾರವೂ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ತೆರಳಿದರು.
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ಸೊಲೊ ೕನನ ಅಪರಿಮಿತ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್
13 ಸೊಲೊ ೕನನು ಒಂದು ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರದ

ಒಂಭೈನೂರ ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು.
14ಇತರ ದೇಶಗಳ ಾ್ಯ ಾರಸ್ಥರು: ಅರೇಬಿಯದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರುಗಳು
ಮತು್ತ ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

15 ಸೊಲೊ ೕನನು ಇನೂ್ನರು ದೊಡ್ಡ ಾತ್ರದ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗು ಾಣಿಗೆ
ಸು ಾರು ಎಳು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂಗಳಷು್ಟ ಚಿನ್ನವುಹಿಡಿಯಿತು. 16ಇದಲ್ಲದೆ
ಮುನೂ್ನರು ಸಣ್ಣ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಚಿನ್ನದ
ತಗಡಿನಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು; ಒಂದೊಂದು ಗು ಾಣಿಗೆ ಸು ಾರು
ಾಲು ್ಕ ೌಂಡ್ ಬಂ ಾರ ಹಿಡಿಯಿತು. ಈ ಗು ಾಣಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸೊಲೊ ೕನನು “ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು” ಎಂಬ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟನು.

17 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ದಂತದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಅಪ್ಪಟ
ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 18 ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ
ಹತ್ತಲು ಆರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಅದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದ
ಾದಪೀಠವಿತು್ತ. ಸಿಂ ಾಸನದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಕೈಗಳನಿ್ನಡಲು
ಏ ಾರ್ಟು ಾಡ ಾಗಿತು್ತ;ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳ
ಆಕೃತಿಯನು್ನ ಾಡಿಟಿ್ಟದ್ದರು. 19ಆರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಮೇಲೆ ಹನೆ್ನರಡು
ಸಿಂಹಗಳ ಆಕೃತಿಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಮೆಟ್ಟಲಿನ
ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಹದ ಆಕೃತಿಯಿತು್ತ. ಇಂ ಾ
ಸಿಂ ಾಸನವು ಬೇರೆ ಾವ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

20 ಸೊಲೊ ೕನನು ಕುಡಿಯುವ ಾತೆ್ರಗಳೆ ಾ್ಲ
ಬಂ ಾರದವುಗಳೇ. “ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು” ಎಂಬ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದಲೇ
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ಾಡಿದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಗೆ
ಬೆಲೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

21 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ
ಹೋಗಲು ಹಡಗುಗಳಿದ್ದವು. ಹೂ ಾಮನ ಾವಿಕರು ಅವುಗಳನು್ನ
ನಡಿಸಿದರು. ಮೂರು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಹಡಗುಗಳು ಾಷೀರ್ಷಿನಿಂದ
ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ದಂತ, ಕೋತಿ ಮತು್ತ
ನವಿಲುಗಳನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ತರುತಿ್ತದ್ದವು.

22 ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜರುಗಳಿಗಿಂತ ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಹೆಚು್ಚ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದನು. 23 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಾನವನು್ನ
ನೋಡಿಅವನಿಂದ ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಲೋಕದ ಾಜರುಗಳು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ಆ ಾಜರುಗಳು
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಬಹು ಾನಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದರು. ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ, ಆಯುಧಗಳನು್ನ, ಸುಗಂಧವಸು್ತಗಳನು್ನ,
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

25 ಸೊಲೊ ೕನನ ರಥಗಳಿಗೂ ರ ಾಶ್ವಗಳಿಗೂ ಾಲು ್ಕ
ಾವಿರ ಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ
ಾಹುತರು ಇದ್ದರು. ಅವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು. 26ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಜ್ಯ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇರೆಯ ತನಕವಿದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರುಗಳಿಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನೇ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು.
27 ಸೊಲೊ ೕನನಿಂ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ,
ಕಲು್ಲಗಳಷು್ಟ ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವ ಾರು
ಮರಗಳು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿಕ ೕರ್ ಮರಗಳಂತೆ
ಾ ಾಳ ಾಗಿದ್ದವು. 28 ಜನರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೋಸ ್ಕರ ಈಜಿಪ್್ಟ
ಮತು್ತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಸೊಲೊ ೕನನಮರಣ
29 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದ ತನಕ
ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನು ಬರೆದ

ಲೇಖನಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಶೀಲೋವದಅಹೀಯನಪ್ರ ಾದನೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ದೇವದಶಿರ್ ಾದ ಇದೊ್ದೕವಿನ ದಶರ್ನಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲಯೂ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ದೇವದಶಿರ್ ಾದ ಇದೊ್ದೕ, ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
30 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೊಲೊ ೕನನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಳಿದನು. 31 ಆ ಬಳಿಕ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದನು. ಅವನನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಸೊಲೊ ೕನನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅರಸ ಾದನು.

10
ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಅವಿವೇಕತನ

1 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರೆ ಾ್ಲ ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು.
2 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ನೆ ಾಟನ
ಮಗನು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಾಜ ಾದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದ ತಿಳಿದಕೂಡಲೇ
ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು.

3 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದರು.
ಆಗ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
4 “ರೆಹ ಾ್ಬಮನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಾರ ಾದ
ನೊಗವನು್ನ ಹೊರಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಾರವನು್ನ ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವೆವು”ಅಂದರು.

5 ಅದಕೆ್ಕ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು, “ನೀವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
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6 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಮಂ ಾ್ರಲೋಚಕ ಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ, “ಇವರಿಗೆ ಾನು
ಏನು ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು.

7 ಹಿರಿಯರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿ,
ಅವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದರೆ ಅವರು
ನಿರಂತರ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

8 ಆದರೆ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಅವನ ಸಮ ಾ್ರಯದ ೌವನಸ್ಥರನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿ, 9 “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾರವನು್ನ
ಹಗುರ ಾಡಲು ಜನರು ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು
ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10 ಆ ೌವನಸ್ಥರು, “ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಸೊಂಟಕಿ್ಕಂತ ನನ್ನ ಕಿರಿಬೆರಳು ದಪ್ಪ ಾಗಿದೆ. 11 ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದನು. ಾ ಾದರೋ
ಅದನು್ನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಚಾಟಿಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು. ಾ ಾದರೋ ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶಿ ಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

12ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಬಳಿಕ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೂಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. “ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ
ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ರೆಹ ಾ್ಬಮನೇ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. 13 ಆಗ
ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕೀ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಿದನು. 14 ೌವನಸ್ಥರು
ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ
ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹೊರಿಸಿದನು. ಾ ಾದರೋ ಅದನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಚಾಟಿಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಾ ಾದರೋ ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು” ಅಂದನು. 15 ಹೀಗೆ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು
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ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವರ
ಚಿತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. ದೇವರು ಅಹೀಯನಮು ಾಂತರ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ
ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಹೀ ಾಯಿತು. ಅಹೀಯನು
ಶೀಲೋವಿನವ ಾಗಿದ್ದನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.

16 ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದದ್ದನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ,

“ ಾವು ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ಾಗ ಾಗಿದೆ್ದೕ ೕ? ಇಲ್ಲ.
ನಮಗೆ ಇಷಯನಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಾಲಿದೆ ೕ? ಇಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಾವು ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ.
ಾವೀದನಮಗನು ಅವನ ವಂಶದವರನೆ್ನೕ ಆಳಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸೇರಿಬಂದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 17 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ರೆಹ ಾ್ಬಮನೇ ಾಜ ಾದನು.

18 ಹದೋ ಾಮನು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಅಧಿ ಾರಿ.
ಅವನನು್ನ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. ಇದನು್ನ
ನೋಡಿದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಓಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಏರಿ ಅಲಿ್ಲಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. 19 ಅಂದಿನಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾದರು.

11
1 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ನುರಿತ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಒಟು್ಟ ಸೇರಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ
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ಅವನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ
ಶೆ ಾಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ಬಂತು, 3 “ಶೆ ಾಯನೇ,
ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನೊಡನೆ
ಾತ ಾಡು. ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು. ಅವರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು: 4 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಾಡ ಾರದು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಇದನು್ನ ಾನೇ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.” ರೆಹ ಾ್ಬಮನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರೂ

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಅವರು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದವನು್ನ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಬಲಗೊಳಿಸಿದು್ದ
5 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ

ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಭದ್ರ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು. 6 ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್, ಏ ಾಮ್, ತೆಕೋವ, 7 ಬೇತೂ್ಚರ್,
ಸೋಕೋ,ಅದು ಾ್ಲಮ್, 8ಗತ್, ಾರೇಷ, ಜೀಫ್, 9ಅದೋರೈಮ್,
ಾಕೀಷ್, ಅಜೇಕ. 10 ಚೊಗರ್, ಅ ಾ್ಯಲೋನ್ ಮತು್ತ ಹೆಬೊ್ರೕನ್
ಎಂಬ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ದುರಸಿ್ತಪಡಿಸಿ ಭದ್ರಪಡಿಸ ಾಯಿತು. 11 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಈ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು; ಆ ಾರ ಾ ಾಗಿ್ರ,
ಎಣೆ್ಣ, ಾ್ರ ಾರಸ ಮುಂ ಾದವುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟನು.
12 ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಈಟಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟನು; ಹೀಗೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ
ಜನರನು್ನಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು.

13 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 14 ಲೇವಿಯರು ತಮಗಿದ್ದ
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ಗೊ ಾಳಗಳನೂ್ನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಬಂದರು. ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಅನುಮತಿ

ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಲೇವಿಯರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು.
15 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ತನಗೆ ಬೇ ಾದ ಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಾನು
ಾಡಿಸಿದಬಸವನಮತು್ತ ಆಡುಗಳಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ

ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪಿಸಿ ಆ ಾಧಿಸಲು ನೇಮಿಸಿದನು. 16ಲೇವಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಸೇವಿಸುವವರು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದು
ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 17 ಅವರೆಲ್ಲ
ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನೊಂದಿಗೆಮೂರು ವಷರ್ವಿದ್ದರು. ಾಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಈ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವೀದನಂತೆ ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನಂತೆ
ದೇವರ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬ
18 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆರೀ ೕತನ ಮಗ ಾದ ಮಹ್ಲತ್

ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಆಕೆಯ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು
ಅಬೀಹೈಲ್. ಯೆರೀ ೕತನು ಾವೀದನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅಬೀಹೈಲಳು ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಬನ ಮಗಳು.
19 ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಂದ ಮಹ್ಲತಳು ಈ ಮೂರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದಳು: ಯೆಗೂಷ್, ಶೆಮಯರ್ ಮತು್ತ ಜಾಹಮ್. 20 ಆಮೇಲೆ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಮಗ ಾದ ಾಕಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾದನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ ಅಬೀಯ, ಅತೆ, ಜೀಜ
ಮತು್ತ ಶೆಲೋಮೀತ್ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 21 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು
ತನ್ನ ಬೇರೆ ಪತಿ್ನಯರಿಗಿಂತಲೂ ಉಪಪತಿ್ನಯರಿಗಿಂತಲೂ
ಾಕಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಾಕಳು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಮ್ಮಗ ಾಗಿದ್ದಳು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟುಮಂದಿ ಪತಿ್ನಯರೂ
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ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಇದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂಅರವತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು.

22 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಾಕಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಯನನು್ನ
ಅವನ ಸಹೋದರರೊಳಗಿಂದ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದನು.
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಅವನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 23 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ವಿವೇಕದಿಂದ ತನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ
ಸರಬ ಾಜು ಾಡಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಹೆಂಡತಿಯರ ಾ್ನಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

12
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಶೀಶಕನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿದು್ದ
1 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಬ ಾಢ್ಯ ಾದ ಾಜ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ

ಬಲಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನೂ ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು.

2 ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಶೀಶಕನು
ಬಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. ಶೀಶಕನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ.
ರೆಹ ಾ್ಬಮನೂ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾದದೆ್ದೕ ಈ ಮುತಿ್ತಗೆಗೆ ಾರಣ. 3 ಶೀಶಕನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ರಥಗಳು, ಅರವತು್ತ ಾವಿರ ಾಹುತರು ಮತು್ತ
ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾರದಷು್ಟ ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದರು. ಅವನ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಲಿಬ್ಯ, ಇಥಿ ೕಪ್ಯ ಮತು್ತ ಸುಕಿ್ಕೕಯ ದೇಶದ ಸಿ ಾಯಿಗಳಿದ್ದರು.
4 ಶೀಶಕನು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನತ್ತ ನಡೆದನು.

5 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಶೆ ಾಯನು, ಶೀಶಕನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ
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ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರ ಾನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ರೆಹ ಾ್ಬಮನೇ, ನೀನು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿದಿ್ದೕರಿ. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು
ನಿ ಾಕರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ಶೀಶಕನನು್ನ
ಎದುರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾಯಕರುಗಳೂ ರೆಹ ಾ್ಬಮನೂ
ಾವು ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪಗೆ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ತಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡರು. “ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತನೇ ಸರಿ” ಎಂದರು.

7 ಅರಸನೂ ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರೂ ತನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿ ಶೆ ಾಯನ ಮೂಲಕ
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. “ಅರಸನೂ ಾಯಕರೂ
ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರನು್ನ ಾಶಪಡಿಸದೆ
ಬೇಗನೆ ರ ಸುವೆನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವು
ಸುರಿಯುವಂತೆ ಾನು ಶೀಶಕನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. 8ಆದರೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಶೀಶಕನ ಸೇವಕ ಾಗುವರು. ಾಕೆಂದರೆ
ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಇತರ ಾಜರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ.”

9 ಶೀಶಕನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ
ಭಂ ಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೂರೆ ಾಡಿದನು. ಾಜನ ಅರಮನೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಡಿಸಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ
ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿ ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ದನು.
10 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಬಂ ಾರದ ಗು ಾಣಿಗಳ ಬದ ಾಗಿ ಕಂಚಿನ
ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಾಜನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಾಯುವ
ಾವಲು ಾರರ ವಶಕೆ್ಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 11 ಾಜನು
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ, ಾವಲು ಾರರು ಆ
ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಹೊರತರುವರು. ತರು ಾಯ ಅವುಗಳನು್ನ
ದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇಡುವರು.



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 12:12 xxxvi 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 12:16

12 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲಿದ್ದ ದೇವರ ಕೋಪವು
ಾಂತ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು
ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರು.*

13 ಾಜ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಲಗೊಂಡನು. ಅವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ನಲವತೊ್ತಂದು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು
ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಾ್ಥಪಿಸುವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ನಯ ಾ.
ಆಕೆ ಅ ್ಮೕನ್ ದೇಶದವಳು. 14 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.

15 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಶೆ ಾಯ ಮತು್ತ ದಶಿರ್ ಾದ ಇದೊ್ದೕ ಬರೆದ
ಚರಿತೆ್ರಗಳ ವಂ ಾವಳಿಗಳಲಿ್ಲ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಾನು ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲಿನಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಅವನಿಗೂ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೂ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ
ಇದ್ದವು. 16 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತೀರಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನ ದೇಹವನು್ನ
ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಅಬೀಯನು ಹೊಸ ಾಜ ಾಗಿ ಆಳಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.

13
ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯದ ಾಜ ಾದ ಅಬೀಯನು

* 12:12: ನೀತಿವಂತರು ಬಹುಶಃ, ರೆಹ ಾ್ಬಮನಂತೆ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟ್ಟ ಇತರರನು್ನ ಇದು
ಸೂಚಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡಿದನು.



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 13:1 xxxvii 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 13:9

1 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯದ ಾಜ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಬೀಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿ
ಆಳತೊಡಗಿದನು. 2 ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಊರೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀ ಾಯಳು ಅಬೀಯನ
ಾಯಿ. ಊರೀಯೇಲನು ಗಿಬೆಯ ಊರಿನವನು. ಅಬೀಯನಿಗೂ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 3ಅಬೀಯನ ಬಳಿ ಾಲು ್ಕ

ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ವೀರ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಅವನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದರು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಅಬೀಯನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ತ ಾ ಾದನು.

4 ಆಗ ಅಬೀಯನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಚೆ ಾರೈ
ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ನಿಂತು, “ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೇ, ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನನ್ನ
ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. 5 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಆಳಲುಉಪಿ್ಪನಒಡಂಬಡಿಕೆಯಮೂಲಕಅಧಿ ಾರಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 6 ಆದರೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ
ಒಡೆಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದನು. ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.

7 ಆಗ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಾರದ ದುಷ್ಟಜನರು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿ
ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ
ಎದ್ದರು. ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಆಗ ಸಣ್ಣ
ಾ್ರಯದವ ಾಗಿ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನನೂ್ನ ಅವನ ದುಷ್ಟ ಹಿಂ ಾಲಕರನೂ್ನ ತಡೆಯಲು

ಅವನಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
8 “ ಾವೀದನ ಮಕ್ಕಳು ಆಳುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೋವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ

ಸೋಲಿಸಲು ಈಗ ನೀವು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಧಿಕ
ಸಂಖೆ್ಯಯ ಸೈನ್ಯವಿರಬಹುದು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರುಗ ಾಗಿ ಾಡಿಸಿದ ಬಂ ಾರದ ಬಸವ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲವೆ. 9 ನೀವು
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ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಜಕರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರಿ. ನೀವು ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರಿ.
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗದವರಂತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಂದಲೇ ಾಜಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಾವ ಾದರೂ ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಒಂದು
ಎಳೇ ಹೋರಿಯನೂ್ನ ತಂದರೆ ನೀವು ಅವನನು್ನ ‘ದೇವರಲ್ಲದವುಗಳ’
ಸೇವೆ ಾಡಲು ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವಿರಿ.

10 “ನಮ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು. ಯೆಹೂದ್ಯ
ಾ್ರಂತ್ಯದವ ಾದ ಾವು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ನಿ ಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾವು ಆತನನು್ನ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನ
ಸೇವೆ ಾಡಲು ಲೇವಿಯರು ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ
ಾಜಕರು ಸ ಾಯ ಾಡುವರು. 11 ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ

ಮುಂಜಾನೆ ಾಯಂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಧೂಪಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವರು; ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವರು. ಅವರು ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ
ಮೇಲಿನ ಆರತಿಗಳನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅವು
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿ
ಉರಿಯುವವು. ಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
12 ದೇವರು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವವನು ಆತನೇ.
ಅವನ ಾಜಕರು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರ ಾಜಕರು
ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಎಚ್ಚರಿಸು ಾ್ತರೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲರೇ,ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಜಯಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಆದರೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ

ಅಬೀಯನ ಸೈನ್ಯದ ಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಂತೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಸೈನ್ಯವು ಅಬೀಯನ
ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಎದು ಾಗಿತು್ತ. ಅಬೀಯನ ಹಿಂದೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
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ಸೈನ್ಯವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 14 ಅಬೀಯನ ಸೈನ್ಯವು ಸುತ್ತಲೂ
ನೋಡಿ ಾಗ ವೈರಿಗಳ ಸೈನ್ಯವು ಮುಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆಯೂ
ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿದರು.
ಾಜಕರುತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದರು. 15ಆಗಅಬೀಯನಸೈನ್ಯದವರು

ದೊಡ್ಡ ಆಭರ್ಟ ಾಡಿದರು. ಆಭರ್ಟಿಸು ಾ್ತ ಮುಂದೆ ಾಗಿದರು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಯೆಹೂದದ

ಅಬೀಯನ ಸೈನ್ಯವು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡಿದನು.
16 ಯೆಹೂದದ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡಿದನು. 17 ಅಬೀಯನ
ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮ ಾಜಯವನು್ನ ಗಳಿಸಿತು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಐದು ಲಕ್ಷ ಪಳಗಿದ ಸೈನಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

18 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸೋತುಹೋದರು. ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ
ಜಯದೊರಕಿತು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಮೇಲೆ ಭರವಸವನಿ್ನಟಿ್ಟದರು.

19 ಅಬೀಯನ ಸೈನಿಕರು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಓಡಿಸಿದರು. ಮತು್ತ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗ ಾದ ಬೇತೇಲ್, ಯೆ ಾ ಾ
ಮತು್ತ ಎ ್ರೕನ್ ಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

20 ಅಬೀಯನಿರುವಷು್ಟ ಾಲ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಮತೆ್ತ
ಬಲಗೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ
ಾಯಿಸಿದನು. 21ಅಬೀಯನು ಬಲಗೊಂಡನು. ಅವನು ಹದಿ ಾಲು ್ಕ
ಮಂದಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹದಿ ಾರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು.
22ಅಬೀಯನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರ ಾದಿ ಇದೊ್ದೕ
ಬರೆದಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾಖ ಾಗಿವೆ.

14
1 ಅಬೀಯನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ಸೇರಿದನು.
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ಜನರು ಅವನನು್ನ ಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅಬೀಯನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಆಸನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಹತು್ತ ವಷರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆಸ

2 ಆಸನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿಯೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನು.
3 ಮೂತಿರ್ಪೂಜೆ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು. ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ,
ಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಳು ಾಡಿಸಿದನು.
ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ತುಂಡು ಾಡಿಸಿದನು. 4 “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೂ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಆಸನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
5 ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿಸಿದನು. ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ
ಾಜ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ. 6 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆಸನು ಯೆಹೂದ
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆಸನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನು.

7ಆಸನು ಜನರಿಗೆ, “ ಾವುಈಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ಕಟೊ್ಟೕಣ; ಬುರುಜುಗಳನೂ್ನ ಕದಗಳನೂ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸೋಣ. ಾವು
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವದರಿಂದ ಈ
ದೇಶವು ನಮ್ಮ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಹೀಗೆ ಾಡೋಣ.
ಆತನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಕಟಿ್ಟಪೂರೈಸಿದರು.

8ಆಸನಬಳಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು,ಯೆಹೂದಕುಲದಇವರು
ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಬಜಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಬಳಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲದೆ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ
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ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಣ್ಣ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನೂ್ನ
ಬಳಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರಣವೀರ ಾಗಿದ್ದರು.

9 ಇಥಿ ೕಪಿ ಾ ದೇಶದ ಜೆರಹನು ಆಸನ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದನು. ಅವನೊಡನೆ ಹತು್ತ ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು;
ಮೂನೂ್ನರು ರಥಗಳಿದ್ದವು. ಅವನ ಸೈನ್ಯವು ಾರೇಷದ ತನಕ
ಬಂದಿತು್ತ. 10ಆಸನು ಜೆರಹನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೊರಟನು.
ಾರೇಷದ ಚೆಫಾತ ಎಂಬ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲವೂ್ಯಹ ಕಟಿ್ಟದರು.
11 ಆಸನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,

“ಯೆಹೋವನೇ, ಬಲಹೀನ ಾದವರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ನೀನೇ ಸ ಾಯಿಸಬೇಕು. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು. ನೀನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು. ಾವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾವು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟಿರುತೆ್ತೕವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡ” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

12 ಆಗ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಆಸನ ಸೈನ್ಯವು ಇಥಿ ೕಪಿ ಾದ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. 13 ಆಸನ
ಸೈನಿಕರು ಇಥಿ ೕಪಿ ಾದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಗೆ ಾರಿನ ತನಕ
ಹಿಂದಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಮತೆ್ತ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದಷು್ಟ ಸೈನಿಕರು ಸತ್ತರು. ಅವರಬಲವನು್ನ
ಮುರಿಯಲು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡನು.
14 ಆಸನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಗೆ ಾರಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಭಯಪಟ್ಟರು. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ನಿ ೕಪಗಳನು್ನ ಆಸನ ಸೈನಿಕರು
ದೋಚಿದರು. 15 ಆಸನ ಸೈನಿಕರು ಕುರುಬರ ಾಳೆಯವನು್ನ
ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿ ಅನೇ ಾನೇಕ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು.
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15
ಆಸನ ಪರಿವತರ್ನೆ

1-2 ಓಬೇದನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವ ಾತ್ಮವು
ಬಂದಿತು. ಅಜಯರ್ನು ಆಸನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಆಸನೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು. ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನೊಡನೆ
ಇದ್ದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು. ನೀವು ಆತನನು್ನ
ಹುಡುಕಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕವನು. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ
ತೊರೆದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ತೊರೆಯುವನು. 3 ಬಹಳ ಾಲದ
ತನಕ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ ದೇವರಿರಲಿಲ್ಲ; ಬೋಧಕನಿರಲಿಲ್ಲ;
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 4ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮಗೆ ಕಷ್ಟಬಂ ಾಗ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು. ಆತನೇ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು. ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದನು. 5 ಆ ಕಷ್ಟದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. 6 ಒಂದು
ದೇಶವುಇನೊ್ನಂದು ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ; ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವು
ಇನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಹೀಗೆ ದೇವರು
ಎ ಾ್ಲ ್ಲ ಬಗೆಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿದನು.
7 ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಜನರೇ, ನೀವು ಶಕ್ತ ಾಗಿರಿ,
ನಿ ಾಶ ಾಗಬೇಡಿರಿ; ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು.”

8 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಓಬೇದನು ತಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಆಸನು
ಕೇಳಿ ತುಂ ಾ ್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು.
ಗೆದಿ್ದದ್ದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು. ದೇ ಾಲಯದ ಮಂಟಪದೆದುರು ಇದ್ದ
ಯೆಹೋವನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದನು.
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9 ಆಮೇಲೆ ಆಸನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ
ಮತು್ತ ಸಿಮೆ ೕನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು.
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಸನ ಕೂಡ ಇರುವದನು್ನ ನೋಡಿ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು.

10 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೈದನೆಯ ವಷರ್ದ
ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದರು. 11 ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಏಳುನೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಾವಿರ
ಆಡುಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಇವುಗಳನು್ನ
ಆಸನ ಸೈನ್ಯವು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಸುಲಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 12 ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಸೇವೆ ಾಡಿದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಅವರು
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾವು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವು ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 13 ಾವ ಾದರೂ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನಿ ಾಕರಿಸುವ ಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಗಂಡ ಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಂಗ ಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯ ಾದವ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳಿದರು. 14 ಆಮೇಲೆ ಆಸನೂ ಅವನ ಜನರೂ ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಷರ್ಧ ್ವನಿ ಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ
ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನ ಕೊಂಬನೂ್ನ ಊದಿದರು. 15 ಯೆಹೂದದ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾಣದ
ನಿಮಿತ್ತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

16 ಆಸನು ತನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಾಕಳನು್ನ ಾಜ ಾತೆ ಎಂಬ
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ಪದವಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟನು. ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ಅಶೇರ್
ದೇವತೆಯ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕಂಬವನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದಳು. ಆಸನು
ಅದನು್ನ ಕಡಿದು ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಾಡಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅದನು್ನ
ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 17 ಆದರೂ ಯೆಹೂದದ
ಎ ಾ್ಲ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಸನು ತನ್ನ
ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.

18 ಆಸನು ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇಡಿಸಿದನು. ಅವು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ
ವಸು್ತಗ ಾಗಿದ್ದವು. 19 ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೆದನೆಯ ವಷರ್ದ
ತನಕ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

16
ಆಸನ ಕೊನೆಯವಷರ್ಗಳು

1 ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವ ಾ್ತರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ ಾದ ಾಷನು ಆಸನ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು.
ಅವನು ಾಮ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೋಟೆಯ ಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ,
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಆಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾರಿಗೂ ಆಗದಂತೆ ಾಡಿದನು. 2 ಆಗ
ಆಸನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶದೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು,
3 “ಬೆನ್ಹದದನೇ, ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಿರಲಿ. ನನ್ನ
ತಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಾಡಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾವು
ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನೋಡು, ಾನೀಗ ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀನೀಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಾಷನೊಡನೆ
ಾಡಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕು. ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ

ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.”
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4 ಇದಕೆ್ಕ ಬೆನ್ಹದದನು ಒಪಿ್ಪ ತನ್ನ ಸೇ ಾಪತಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
ಹೋಗಿ ಇ ್ಯೕನ್, ಾನ್, ಅಬೇಲ್ಮಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ ನಫಾ್ತಲಿ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು. 5 ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಾಷನು ಾಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೋಟೆ ಾಗಿ ಕಟು್ಟವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 6ಆಗ ಆಸನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಾಮಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಷನು ಕೋಟೆಕಟ್ಟಲು ತಂದಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಕಲು್ಲಮರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದು ಮಿಚ್ಪ ಮತು್ತ ಗೆಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು.

7 ಆಗ ದೇವದಶಿರ್ ಾದ ಹ ಾನಿಯು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ
ಆಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಆಸನೇ, ನೀನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮೇಲೆ ಭರವಸವನಿ್ನಡುವ ಬದಲು ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಬೀಳದಂತೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿತು. 8 ಇಥಿ ೕಪಿ ಾದವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಲಿಬ್ಯದವರಿಗೆ
ಮ ಾದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಿತು್ತ. ಅಪರಿಮಿತ ಾದ ರ ಾಶ್ವಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯಿಸಿದನು.
9 ದೇವರು ಲೋಕವನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತರನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು. ಆಸನೇ,
ನೀನು ಮೂಖರ್ ಕೆಲಸ ಾಡಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ನಿನಗೆ
ಯುದ್ಧವಿರುವದು.”

10 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆಸನು ಹ ಾನಿಯ ಮೇಲೆ
ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದನು.
ಆಸನು ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವಜನ ಾದ ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ
ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿದನು.

11 ಆಸನು ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 12 ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ
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ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನ ಾಲಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದಿತು. ಅದು ಅಧಿಕ ಾಗಿ
ಹೆಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳದೆ ವೈದ್ಯರ
ನೆರವನೆ್ನೕ ಪಡೆದನು. 13ಆಸನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಲವತೊ್ತಂದನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸೇರಿದನು. 14 ಅವನು ತನ ಾಗಿ
ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಾಡಿಸಿದ್ದ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಾ ಾತರದ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ
ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆಮಲಗಿಸಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆಅವನ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಕೊಂಡವನು್ನ ಾಡಿ ಪರಿಮಳಧೂಪವನು್ನ
ಸುಟ್ಟರು.

17
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು

1 ಆಸನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ತನಗೆ
ಅ ಾಯ ಾಗದಂತೆ ಸುರ ಯ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
2 ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ
ತಂದೆಯು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೈನ್ಯವನಿ್ನಟ್ಟನು.

3 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು;
ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ತನ್ನ ೌವನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೆ

ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದನು. ಅವನು ಾಳನ ಪೂಜೆಯನು್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. 4 ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಅನುಸರಿಸಿದ ದೇವರನು್ನ

ನಿರೀ ಸಿದನು. ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿ
ಅರಸರು ನಡೆದಂತೆ ಇವನು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 5 ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿ ಾಗಿ ಾಜ್ಯದ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
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ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ಘನತೆಯೂ ದೊರಕಿತು.
6 ಅವನ ಹೃದಯವು ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದವನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು.* ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಕಡಿದು ಾಕಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿದನು.

7 ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ
ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಾಯಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಾಯಕರು
ಾರೆಂದರೆ: ಬೆನೆ್ಹ ೖಲ್, ಓಬದ್ಯ, ಜೆಕಯರ್ನೆತನೇಲ್ ಮತು್ತ

ಮೀ ಾಯ. 8ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಶೆ ಾಯ, ನೆತನ್ಯ, ಜೆಬದ್ಯ,
ಅ ಾಹೇಲ್, ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್, ಯೆಹೋ ಾ ಾನ್, ಅದೋನೀಯ
ಮತು್ತ ಟೋಬೀಯ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜಕರು
ಾರೆಂದರೆ: ಎಲೀ ಾ ಾ ಮತು್ತ ಯೆಹೋ ಾಮ. 9 ಇವರೆ ಾ್ಲ

ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ
ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿ ಕಲಿಸಿದರು.

10 ಯೆಹೂದದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶಗಳ ಜ ಾಂಗಗಳು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಮೇಲೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 11ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು;
ಅವನೊಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಜನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅರಬಿಯದ ಜನರು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ಪಶುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಏಳು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು
ಟಗರುಗಳುಮತು್ತ ಏಳು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಹೋತಗಳು ಇದ್ದವು.

* 17:6: ಯೆಹೋವ…ಕೊಂಡಿತುಅಕ್ಷರಶಃ, “ದೇವರ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲುಅವನು
ಬಹಳ ಹೆಮೆ್ಮಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು.”
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12ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದಿ ದೊಡ್ಡ
ಅರಸ ಾದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಉ ಾ್ರಣ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 13 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಬೇ ಾದ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ನುರಿತ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 14 ಅವರು ಬೇರೆಬೇರೆ ಕುಲಗಳಿಂದ
ಬಂದವ ಾಗಿದ್ದರು.

ಯೆಹೂದಕುಲದ ಅದ್ನನು ಮೂರುಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

15ಯೆಹೋ ಾ ಾನನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

16 ಅಮಸ್ಯನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅಮಸ್ಯನು ಜಿಕಿ್ರಯ ಮಗ. ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುವದಕೆ್ಕ
ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.

17 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದ ಎ ಾ್ಯದನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವರು ಬಿಲು್ಲ, ಾಣ, ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಬಳಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರು. ಎ ಾ್ಯದನು ಶೂರ ಾದ ಸೇ ಾಪತಿ.

18ಯೆಹೋಜಾ ಾದನು ಒಂದುಲಕ್ಷ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

19ಈಸೈನಿಕರೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು. ಇವರಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇದ್ದ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

18
ಅ ಾಬನಿಗೆಮೀ ಾಯೆಹುವಿನ ಎಚ್ಚರ

1ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವೂಘನತೆಯೂ
ಇದ್ದವು. ಅವನು ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ
ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ
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ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅ ಾಬನನು್ನ
ಸಂಧಿಸಲು ಹೋದನು. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಅ ಾಬನು ಅನೇಕ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ
ವಧಿಸಿ ಔತಣ ಾಡಿಸಿದನು. ಾ ೕತ್ ಗಿಲೊ್ಯೕದ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅ ಾಬನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬರುವಿ ಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು, ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ ಾನು ನಿನ್ನವನೆ, ನನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನ
ಜನರೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾವುಯುದ್ಧ ಾಡಲು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಅ ಾಬನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 4 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ಆದರೆ ದಲು ಾವು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸೋಣ”ಅಂದನು.

5 ಆಗ ಅ ಾಬನು ಾನೂರು ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಡಬೇಕೋ ಬೇಡ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅ ಾಬನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ದೇವರು
ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

6 ಆಗ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಈ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಲ್ಲವೆ? ಅವರ ಮೂಲಕ ಾವು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೇ ೕಣ” ಎಂದನು.

7 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನು, “ಇನೂ್ನ ಒಬ್ಬನು ಇ ಾ್ದನೆ.
ಾವು ಅವನಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ
ಾನು ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂದೇಶವನೂ್ನ ಅವನು
ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಇಮ್ಲನಮಗ ಾದಮೀ ಾಯೆಹುವು”ಅಂದನು.
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ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಅ ಾಬನೇ, ನೀನು ಾಗೆ
ಹೇಳ ಾರದು”ಅಂದನು.

8 ಆಗ ಅ ಾಬನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ಬೇಗ
ಹೋಗಿ ಇಮ್ಲನಮಗ ಾದಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

9 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ತಮ್ಮ ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು
ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಂ ಾಗದ ಾಗಿಲಿನೆದುರು ಸಿಂ ಾಸನಗಳ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆ ಾನೂರು ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅವರ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 10 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಕೆ ಾನನ ಮಗ. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿ,
“ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಈ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದಲೋ
ಎಂಬಂತೆ ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅದನೆ್ನೕ ನುಡಿದರು.
ಅವರು, “ನೀನು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗು. ನಿನಗಲಿ್ಲ
ಜಯ ಾಗುವದು. ಯೆಹೋವನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು” ಎಂದರು.

12ಮೀ ಾಯೆಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ ಾಜನ ಸೇವಕನು ಅವನಿಗೆ,
“ಮೀ ಾಯೆಹುವೇ ಕೇಳು, ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಾಜನು ಗೆಲು್ಲವನು
ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅದನೆ್ನೕ ನೀನು ಹೇಳಿ ಅರಸನಿಗೆ
ಶುಭವನು್ನ ಾರೈಸಬೇಕು”ಅಂದನು.

13 ಆದರೆ ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಆತನು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾನು ಹೇಳುವೆನು” ಎಂದನು.

14 ಮೀ ಾಯೆಹುವು ಅ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅರಸನು,
“ಮೀ ಾಯೆಹುವೇ, ಾವು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಡಬಹುದೋ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ
ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಹೋಗಿ, ಯುದ್ಧ ಾಡು. ದೇವರು ಅವರನು್ನ

ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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15 ಆಗ ಅ ಾಬನು ಮೀ ಾಯೆಹುವಿಗೆ, “ನೀನು ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಷೊ್ಟೕ ಸಲ ನಿನಿ್ನಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗಮೀ ಾಯೆಹುವು,

16 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿರುವದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಅವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತಿದ್ದರು. ಕತರ್ನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ಅವರಿಗೆ ಾಯಕರಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ,
“ಮೀ ಾಯೆಹುವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆನ ಾ್ಲ?
ಅವನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶವೇ ಇರುವದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

18 ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನು ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವದನು್ನ ಾನು
ಕಂಡೆನು. ಅವನ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದ ಸೈನ್ಯವು ನಿಂತಿತು್ತ.
19 ‘ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅ ಾಬನನು್ನ
ಾರು ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವರು? ಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಅವನು
ಾಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರು
ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 20ಆಗ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ದೇವರ
ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ‘ ಾನು ಅ ಾಬನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ‘ಹೇಗೆ?’ ಎಂದು ಆತನು ಕೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ
ಆತ್ಮವು, ‘ ಾನು ಹೋಗಿ ಅ ಾಬನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ
ಆತ್ಮ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ‘ಸರಿ, ಾಗೆಯೇ
ಾಡು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸಫಲ ಾಗುವೆ’ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
22 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಬನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾಯಿಯಲಿ್ಲ

ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ ಆತ್ಮವನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ಇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ನಿನಗೆ
ಕೇ ಾಗುವುದೆಂದುಯೆಹೋವನೇ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.
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23 ಆಗ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೀ ಾಯೆಹುವಿನ ಕೆನೆ್ನಗೆ
ಹೊಡೆದು, “ಮೀ ಾಯೆಹುವೇ, ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಲು ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂ ಾಗ ಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು?”

ಎಂದು ಗೇಲಿ ಾಡಿ ಾಗ,
24ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ನೀನು ಒಳಕೋಣೆ ಳಗೆ

ಅವಿತು ಕುಳಿತಿರುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನು, ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಗರ ಾಲಕ ಾದ ಅ ೕನನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಾಜಕು ಾರ ಾದ ೕ ಾಷನಿಗೂ ಕೊಟು್ಟ, 26 ಅವರಿಗೆ

“ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿ. ಾನು ಯುದ್ಧದಿಂದ
ಸುರ ತ ಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವ ತನಕ ಬರಿ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ
ಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅರಸನು ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂದು

ಹೇಳಿ” ಎಂದನು.
27 ಆಗ ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ಅ ಾಬನೇ, ನೀನು ರಣರಂಗದಿಂದ

ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ
ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ

ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಿರಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಅ ಾಬನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

28 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನೂ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡಿದರು. 29 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ಅ ಾಬನು, “ ಾನು

ಯುದ್ಧರಂಗಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದಲು ವೇಷ ಬದ ಾಯಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ಾಜವಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲಯೇ ಇರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ರೂಪವನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿದನು. ಇಬ್ಬರು ಾಜರೂಯುದ್ಧರಂಗಕಿ್ಕಳಿದರು.

30 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ತನ್ನ ರಥದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಡಿರಿ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮತು್ತ
ಾ ಾನ್ಯ ಸೈನಿಕರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನೊಂದಿಗೇ ಯುದ್ಧ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 31ರ ಾಧಿಪತಿಗಳುಯೆಹೋ ಾಫಾಟನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ
ಅವನೇ ಅ ಾಬನೆಂದೆಣಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ರ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಅವನಿಂದ
ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 32 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
33 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿ ಾಯಿಯು ಬಿಲು್ಲ ತೆಗೆದು ಾಣವನು್ನ ಹೂಡಿ

ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊಡೆ ಾಗ ಆ ಾಣವು ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ ಾದ
ಅ ಾಬನಿಗೆ ಾಗಿತು. ಅವನ ಕವಚದ ಸಂದಿನಿಂದ ಅವನ
ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕತು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ರಥವನೊ್ನೕಡಿಸುವ
ಾಹುತನಿಗೆ, “ರಥವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ರಣರಂಗದಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಾನು ಾಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”
ಅಂದನು.

34ಆದಿವಸಯುದ್ಧವು ಬಲು ೕರ ಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಅ ಾಬನು
ರಥದ ಕಂಬಕೆ್ಕ ಒರಗಿ ಸಂಜೆಯತನಕ ಾಗೆಯೇಅ ಾಮ್ಯರ ಎದುರು
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನ ಾ ಾಗ ಅ ಾಬನು ಸತ್ತನು.

19
1 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
2 ದೇವದಶಿರ್ ಾದ ಯೇಹೂ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡನು.
ಅವನುಹ ಾನೀಯನಮಗ. ಾಜನಿಗೆಯೇಹುವುಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನೀನು ದುಷ್ಟಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಯೆಹೋವನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರನು್ನ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ಆ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಆದರೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಕೆಲ ಾರು ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ನೀನು ಈ ದೇಶದೊಳಗಿದ್ದ



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 19:4 liv 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 19:10

ಅಶೇರಕಂಬಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದೆ; ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ”ಅಂದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿದು್ದ

4 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು ಬೇಷೆರ್ಬ ನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಈ
ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 5 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಯೆಹೂದ
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೋಟೆಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ನೇಮಕ ಾಡಿದನು. 6 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಡುವ
ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. ನೀವುಯೆಹೋವನಪರ ಾಗಿಜನರ
ಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾಗ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು. 7 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನು
ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಸ ಾನರೇ.
ಆತನು ಲಂಚ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ,
ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದನು. ಇವರು ಜನರ ಜಗಳಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ತೀರಿಸಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 9 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 10 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕೊಲೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗೆ್ಗ, ಕಟ್ಟಳೆಯ ಬಗೆ್ಗ, ಆ ಯ ಬಗೆ್ಗ,
ನಿಯಮದ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಾವು ಾದರೂ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬರಬಹುದು. ಅವೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದಲೇ
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ಬರುವವು. ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡ ಾರದೆಂಬು ಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ
ಸೇವೆ ಾಡದಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ
ಮೇಲೆಯೂ ದೇವರ ಕೋಪ ಉರಿಯುವಂತೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ನೀವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗದೆ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ.

11 “ಅಮಯರ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನು. ಯೆಹೋವನ
ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಅವನೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖನು. ಯೆಹೋವನ
ಕುರಿ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜೆಬದ್ಯನು ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿರುವನು.
ಅವನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಮಗ. ಲೇವಿಯರು
ನಿಮ ಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವರು. ನೀವು
ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾಗಿರಿ. ಯೆಹೋವನು

ನೀತಿವಂತರೊಂದಿಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನುಯುದ್ಧವನು್ನ ಎದುರಿಸಿದನು

1 ಕೆಲ ಾಲದನಂತರ ೕ ಾಬ್ಯರೂ ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ
ಮೆಗೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೂ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದರು. 2 ಕೆಲವು ಜನರು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಎದೋಮ್ಯರ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವು ಲವಣಸಮುದ್ರದ
ಆಚೆಕಡೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ. ಈ ಾಗಲೇ ಅವರು
ಹಚೆಚೋನ್ ಾ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ” (ಇದನು್ನ ಏಂಗೆದಿ ಎಂತಲೂ
ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.) ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಭಯಭೀತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ
ಹೊರಡಿಸಿದನು. 4 ಯೆಹೂದದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಲು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದರು. 5 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
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ದೇ ಾಲಯದ ಹೊಸ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದ ಜನರೆದುರು
ಎದು್ದನಿಂತು,

6 “ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರು. ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳ ಾ್ನಳುವವನು ನೀನೇ. ಬಲ ಾಮಥ್ಯರ್ವುಳ್ಳವನು
ನೀನೇ, ಾರೂ ನಿನಗೆದು ಾಗಿ ನಿಲ್ಲ ಾರರು. 7 ನೀನೇ ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದ್ದನು.
8 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಲು ನಿನಗೊಂದು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
9 ಅವರು, ‘ನಮಗೆ ಖಡ್ಗ, ಾಯಿಲೆ, ಬರ, ಶಿ ಗಳಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ
ಉಂಟಾದರೆ ಾವು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಆಲಯದೆದುರು ನಿಂತು
ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡು ಾಗ ನೀನು ನಮ್ಮ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರುಈಆಲಯದಮೇಲಿದೆ’ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

10 “ಈಗ ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ ೕ ಾಬಿನವರೂ ಸೇಯೀರ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರೂ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊರಬಂ ಾಗ ಅವರ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು ನೀನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು. 11 ಅವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡದೆ ಹೋದದ್ದಕೆ ್ಕ ಈಗ ಅವರು ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೀನೇ ನೋಡು. ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಲು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. 12 ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನೀನೇ
ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸು. ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವ ಅವರ
ದೊಡ್ಡಸೈನ್ಯವನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ನಮಿ್ಮಂ ಾಗದು. ಏನು
ಾಡಬೇಕೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾವು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯವನೆ್ನೕ
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ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

13 ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ
ಯೆಹೋವನೆದುರು ನಿಂತಿದ್ದರು. 14 ಆಗ ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹಜೀಯೇಲನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನು ಬಂದನು.
ಜೆಕಯರ್ನು ಬೆ ಾಯನ ಮಗ. ಬೆ ಾಯನು ಯೆಗೀಯೇಲನ
ಮಗ. ಯೆಗೀಯೇಲನು ಮತ್ತನ್ಯನ ಮಗ. ಯೆಹಜೀಯೇಲನು
ಲೇವಿಯ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಆ ಾಫನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದನು.
15 ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೆಹಜೀಯೇಲನು
ಅವರಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದದ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುವ
ಸವರ್ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೆದರಿ ಚಿಂತೆಗೊಳ ಾಗಬೇಡಿ.
ಾಕೆಂದರೆಯುದ್ಧವು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ,ಅದು ದೇವರದೇ! 16 ಾಳೆ ಅವರ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿ. ಅವರು ಹಜಿ್ಜೕಜ್
ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಬರುವರು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಯೆರೂವೇಲ್ ಅರಣ್ಯದ
ಮುಂದಿರುವ ಕಣಿವೆಯ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವಿರಿ.
17ನೀವುಈಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ; ಚಿಂತೆಗೊಳ ಾಗಬೇಡಿರಿ;
ಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾಳೆ ಹೋಗಿ ಆ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿದನು. ಾಗೆಯೇ, ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ

ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 19 ಕೆ ಾತ್ಯನ ಕುಲದವ ಾದ
ಲೇವಿಯರೂ ಕೋರಹನ ವಂಶದವರೂ ಎದು್ದನಿಂತು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಸು್ತತಿಗೀತೆ
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ಾಡಿದರು.
20 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಸೈನ್ಯವು

ತೆಕೋವದ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೊರಟಿತು. ಅವರು ಹೊರಡುವ ಮುಂಚೆ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಎದು್ದನಿಂತು, “ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರೇ,
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದವರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಸಿ್ಥರಗೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಿರಿ; ಆಗ ನೀವು
ಜಯಗಳಿಸುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಜನರ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು;
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು ಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿದನು; ಾಕೆಂದರೆ
ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಸ್ವರೂಪನು. ಅವರು ಸೈನ್ಯದ
ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲಹೋಗು ಾ್ತ ಆತನಿಗೆಸು್ತತಿಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಆ ಾಯಕರು,

“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಕರುಣೆಯು ನಿರಂತರ ಾದದು್ದ”

ಎಂದು ಾಡಿದರು. 22 ಅವರು ಹೀಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮೇಲೆಯೂ ೕ ಾಬ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಇತರ ವೈರಿಗಳು
ಹ ಾತ್ತನೆ ಾಳಿ ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಸೋತುಹೋದರು. 23ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ ೕ ಾಬ್ಯರೂ ಸೇಯೀರ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರೊಂದಿಗೆಹೋ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿಅವರನು್ನ ಕೊಂದು
ಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರನು್ನ ಕೊಂದ
ಬಳಿಕ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವೇ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೊಂದರು.

24 ಯೆಹೂದದ ಸೈನ್ಯದವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಶತು್ರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ವೀ ಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಾಣದೆ ಾಶಿ ಾಗಿ
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ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಹೆಣಗಳನೆ್ನೕ ಕಂಡರು; ಾರೂ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
25 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ ಬಂದು ಸತ್ತವರ
ದೇಹದಿಂದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಅನೇಕ ಪಶುಗಳನು್ನ, ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ, ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗ ಾರದಷು್ಟ ವಸು್ತಗಳಿದ್ದವು; ಅವುಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಲು
ಮೂರು ದಿವಸಗಳು ಬೇ ಾಯಿತು. 26 ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ ಬೆ ಾಕ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಬಂದು
ಸೇರಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ದಿನದವರೆಗೂ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆ ಾಕ* ತಗು್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.

27 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ನಡಿಸಿದನು. ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ನೀಡಿದ ಜಯ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹಷಿರ್ಸಿದರು. 28ಅವರು ಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಾರಿಸು ಾ್ತ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
29 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿದನೆಂದು ಕೇಳಿ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರು ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು.

30 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ
ನೆಲೆಸಿತು್ತ. ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಯೆಹೋವನು ಾಂತಿಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಅಂತ್ಯ

31 ಯೆಹೂದ ದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಆಳಿದನು.
ಅವನು ಪಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಾಗ ಮೂವತೆದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನ
ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಅಜೂಬ. ಆಕೆ ಶಿಲಿ್ಹ ಎಂ ಾತನ ಮಗಳು.

32 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಆಸನ ಾಗೆ ದೇವರ
* 20:26: ಬೆ ಾಕ ಅಂದರೆ ಸು್ತತಿ.
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ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 33 ಆದರೆ ಅವನು
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಪೂಣರ್
ಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.

34 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ಾಡಿದ ಬೇರೆ ಾಯರ್ಗಳು, ಹ ಾನೀಯನ ಮಗ ಾದ ಯೇಹು

ಬರೆದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಾಖ ಾಗಿವೆ.
35 ಕೆಲ ಾಲದ ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಅಹಜ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಅಹಜ್ಯನು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬಹು ದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದನು.
36 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅಹಜ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಡಗುಗಳನು್ನ
ತ ಾರಿಸಿ ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಎಚೊ್ಯೕನ್
ಗೆಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 37 ಆಗ ಎಲಿಯೇಜರನು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು. ಅವನು
ದೋ ಾ ಾಹುವಿನ ಮಗನು. ಅವನು ಾರೇಶ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು, “ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೇ, ನೀನು
ಅಹಜ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನ
ಹಡಗುಗಳು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಒಡೆದು ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು
ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಹೋಗ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

21
1 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಸತ್ತನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ

ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ
ಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾಮನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 2ಯೆಹೋ ಾಮನ
ತಮ್ಮಂದಿರು ಾರೆಂದರೆ: ಅಜಯರ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಜೆಕಯರ್,
ಅಜಯರ್, ಮೀ ಾಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಶೆಫಟ್ಯ. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಕ್ಕಳು. 3ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
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ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಕೋಟೆಯಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ
ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.
ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಮ

4ಯೆಹೋ ಾಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು
ತನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಂತರ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಖಡ್ಗದಿಂದಹತಿಸಿದನು. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕೆಲವುಪ್ರ ಾನರನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 5ಅವನುಮೂವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಆಳಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಎಂಟು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. 6 ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳು ವತಿರ್ಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಿದನು. ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದರೋ
ಾಗೆಯೇ ಜೀವಿಸಿದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅ ಾಬನ ಮಗಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋ ಾಮನು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿಜೀವಿಸಿದನು. 7ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು, “ ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವರ ಬೆಳಕು ಉರಿಯುತ್ತಲೇ
ಇರುವದು” ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು.

8 ಯೆಹೋ ಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್
ಯೆಹೂದದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಎದೋಮಿನ
ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಾಜನನು್ನ ಾವೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. 9 ಇದನ್ನರಿತ
ಯೆಹೋ ಾಮನು ತನ್ನ ರಥಬಲದೊಡನೆ ಎದೋಮಿಗೆ
ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿತು. ಆದರೆ ಾತಿ್ರ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋ ಾಮನು
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. 10 ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕವೂ
ಎದೋಮ್ ಾಜ್ಯವು ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಒಳ ಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಲಿಬ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೂ ಯೆಹೋ ಾಮನಿಗೆ ಎದುರುನಿಂತರು.
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ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಯೆಹೋ ಾಮನು ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇವೆ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದವು. 11 ಯೆಹೋ ಾಮನು ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯದ
ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಪ್ರಜೆಗಳು ದೇವರ
ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ದೂರಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿದನು.

12 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನು ಯೆಹೋ ಾಮನಿಗೆ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು:

“ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತಿದು. ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಯೆಹೋ ಾಮನೇ,

ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಜೀವಿಸಿದ್ದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ಆಸನು
ಜೀವಿಸಿದ್ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 13 ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಜರುಗಳು ಜೀವಿಸಿದ್ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವೆ.
ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುವ
ಜನರು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಜೀವಿಸದಂತೆ ನೀನು
ಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ಅ ಾಬನೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಹೀಗೆಯೇ
ಾಡಿದರು. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ನೀನು

ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದೆ. ಅವರು ನಿನಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿದ್ದರು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಭಯಂಕರ ಾದ ರೋಗದಿಂದ ದಂಡಿಸುವನು. ಆತನು ನಿನ್ನನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಶಿ ಸುವನು. 15 ನಿನ್ನ
ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಯಿಲೆ ಬರುವದು. ಅದು
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ಹೆಚು್ಚವುದು. ಆ ರೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಕರುಳು
ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವದು.’ ”

16 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೂ ಇಥಿ ೕಪಿಯದವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
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ಅರಬಿಯರೂ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. 17 ಅವರು ಬಂದು ಯೆಹೂದದೇಶದ
ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು; ಾಜನಿ ಾಸದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿ ೕಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸೂರೆ ಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಪತಿ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಯೆಹೋ ಾಮನ ಕೊನೆಯ ಮಗನು ಾತ್ರ
ಉಳಿದನು. ಅವನ ಹೆಸರುಯೆಹೋ ಾ ಾಜ.

18 ಇ ಾದ ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು ಅವನ ಕರುಳಿನಲಿ್ಲ ಗುಣ ಾಗದ
ರೋಗ ಬರ ಾಡಿದನು. 19 ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಆ
ರೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನ ಕರುಳುಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದವು. ಅವನು
ಬಹಳ ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ತನು. ಅವನು ಸ ಾ್ತಗ
ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ ೌರವಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋ ಾಮನಿಗೆ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. 20ಯೆಹೋ ಾಮನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಮೂವತೆ್ತರಡು

ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಎಂಟು ವಷರ್ ಾಲಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಆಳಿದನು. ಅವನುಸ ಾ್ತಗಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾರೂದುಃಖಪಡಲಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಅವನನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ
ಾಜರ ಸ ಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಹೂಳಿಡಲಿಲ್ಲ.

22
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯ

1 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಯೆಹೋ ಾಮನ ಕೊನೆಯ
ಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೋ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಅರಬಿ್ಬಯರು ಅವನ
ಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದಿದ್ದರು. ಹೀ ಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಹಜ್ಯನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಆಳತೊಡಗಿದನು. 2 ಆಗ
ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಾ್ರಯ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಒಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿ ಒಮಿ್ರಯ ಮಗ ಾದ
ಅತಲ್ಯಳು. 3 ಅ ಾಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಜೀವಿಸಿದ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಅಹಜ್ಯನೂ ಜೀವಿಸಿದನು. ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಅವನ ಾಯಿಯೇ ಅವನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದಳು. 4 ಯೆಹೋವನ



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 22:5 lxiv 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 22:9

ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಹಜ್ಯನು ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅಹಜ್ಯನ
ತಂದೆಯು ಸತು್ತಹೋದ ಬಳಿಕ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರು
ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳು
ಅವನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿದವು. 5 ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರ
ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಹಜ್ಯನು ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನೊಂದಿಗೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ೕ ಾವುನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನ ಮಗನು.

ಅ ಾಮ್ಯರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ೕ ಾವುನನು್ನ ಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.
6 ಾಯವನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ೕ ಾವುನು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ
ಹೋದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ೕ ಾವುನು ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದನು.
ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದ ೕ ಾವುನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲುಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನೂ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಅಹಜ್ಯನು
ಹೋದನು.

7 ೕ ಾವುನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಹೋ ಾಗ ಅಹಜ್ಯನು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಅಹಜ್ಯನು
ಯೇಹುವನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ೕ ಾವುನೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು.
ಯೇಹುವಿನ ತಂದೆ ನಿಂಷಿ. ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಯೇಹುವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

8 ಯೇಹುವು ಅ ಾಬನ ವಂಶದವರನು್ನ ಹತಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಯೆಹೂದದ
ಮುಖಂಡರನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. ಯೇಹು ಆ ಮುಖಂಡರನೂ್ನ
ಅಹಜ್ಯನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಕೊಂದನು. 9 ಆ ಬಳಿಕ ಯೇಹು
ಅಹಜ್ಯನಿ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಹುವಿನ ಸಂಗಡಿಗರು
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಯೇಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅಲಿ್ಲ
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ಅಹಜ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಅವರು,
“ಅಹಜ್ಯನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ತನ್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯೆಹೂದ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ಒಂ ಾಗಿಡಲು ಅಹಜ್ಯನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಶಕಿ್ತಯಿರಲಿಲ್ಲ.

ಾಣಿ ಅತಲ್ಯ
10 ಅತಲ್ಯಳು ಅಹಜ್ಯನ ಾಯಿ. ತನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತನೆಂಬ

ವತರ್ ಾನ ಸಿಕ್ಕದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜಕು ಾರರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದಳು. 11 ಆದರೆ ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾವುನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಷಬತಳು ಅಹಜ್ಯನ ಮಗ ಾದ

ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು. ಆಕೆಯು ಅವನನೂ್ನ ಅವನ
ಾದಿಯನೂ್ನ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು. ಆಕೆಯು
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು

ಸಹ ಅಹಜ್ಯನ ಸೋದರಿ. ಯೆಹೋ ಾಷನು ಅತಲ್ಯಳಿಗೆ
ಸಿಗದೆಹೋದುದರಿಂದ ಬದುಕಿಕೊಂಡನು. 12 ಯೆಹೋ ಾಷನು
ಆರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾಜಕರೊಂದಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಇದ್ದನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅತಲ್ಯಳು
ಾಣಿ ಾಗಿ ದೇಶವನು್ನ ಆಳಿದಳು.

23
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದ ಮತು್ತ ಅರಸ ಾದ

ಯೆಹೋ ಾಷ
1 ಆರು ವಷರ್ದ ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾದನು ತನ್ನ ಬಲವನು್ನ

ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಸೇ ಾಪತಿಗ ಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆರೋ ಾಮನ

ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್,ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್,
ಓಬೇದನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್, ಅ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಾಸೇಯ ಮತು್ತ ಜಿಕಿ್ರಯ ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಫಾಟ್. 2 ಅವರು
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ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 3 ಇವರೆ ಾ್ಲ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೋ ಾದನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಾಜಪುತ್ರನು!

ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ
ಪ್ರ ಾರ ಅರಸ ಾಗತಕ್ಕವನು ಇವನೇ. 4 ಈಗ ನೀವು
ಾಡಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ

ಬರತಕ್ಕ ಾಜಕರಲೂ್ಲ ಲೇವಿಯರಲೂ್ಲ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಾಗವು
ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಾಯಬೇಕು. 5 ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವು
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಾಯಬೇಕು; ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲರಬೇಕು; 6 ಾರನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
ಬಿಡ ಾರದು. ಶುದ್ಧ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು
ಾತ್ರ ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬರುವರು.

ಉಳಿದವರುಯೆಹೋವನುತಮಗೆಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
7ಲೇವಿಯರು ಅರಸನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ತಮ್ಮ
ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಿಡಿದವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಾ ಾದರೂ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಾಯಿಸಿರಿ. ಾಜನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ನೀವು ಅವನೊಂದಿಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು.”

8 ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಲೇವಿಯರೂ ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ
ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
9 ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನು ಅವರಿಗೆ ಬಜಿರ್ಯನೂ್ನ ದೊಡ್ಡ
ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಸೇರಿದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
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10 ಸೇರಿಬಂದವರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋ ಾದನು
ಸೂಚಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಆಯುಧಗಳಿದ್ದವು.
ದೇ ಾಲಯದ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬಳಿ, ದೇ ಾಲಯದ ಬಳಿ ಮತು್ತ ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ನಿಂತರು. 11 ಅವರು ಾಜಕು ಾರನನು್ನ ಹೊರತಂದು ಅವನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವನಿ್ನಟ್ಟರು. ಅವನ ಕೈಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋ ಾದನೂ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು. “ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹರಸಿದರು.

12 ಜನರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅತಿ್ತ ಾ್ತ ಓ ಾಡು ಾ್ತ
ಾಜನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಅತಲ್ಯಳು ಕೇಳಿ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದಳು. ಅಲಿ್ಲ ಅರಸನು ನಿಂತದ್ದನು್ನ ಕಂಡಳು.
13 ಅವನು ಮುಂ ಾಗದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ
ನಿಂತಿದ್ದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಅವರ ಜನರೂ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ಊದಿ ಾಜನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದರು. ಾಯಕರು ಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಜನರನು್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಯಲಿ್ಲ ನಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಅತಲ್ಯಳು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹರಿದು, “ದೊ್ರೕಹ,
ದೊ್ರೕಹ” ಎಂದು ಕಿರುಚಿದಳು.

14 ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನು ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ
ಹೊರತಂದು, “ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಾ ಾದರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವರನು್ನ

ಸಂಹರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಾಜಕರು ಸಿ ಾಯಿಗಳಿಗೆ,
“ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. 15 ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕುದುರೆ
ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಸಿ ಾಯಿಗಳುಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
16 ಅನಂತರ ಯೆಹೋ ಾದನು ಅರಸನೊಂದಿಗೂ ನೆರೆದು
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ಬಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನ ಜನ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
17 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರು ಾಳನ ಗುಡಿ ಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅದನು್ನ ಾಳು
ಾಡಿದರು. ಅದರಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ
ಾಡಿದರು. ಾಳನ ಅಚರ್ಕ ಾದಮ ಾ್ತನನನು್ನ ಾಳನ ವೇದಿಕೆಯ

ಮುಂದೆಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
18 ಆ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋ ಾದನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ

ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಲವು ಾಜಕರಿಗೆ
ವಹಿಸಿದನು. ಅವರೆ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯ ಾಗಿದ್ದರು. ಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯದ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ೕಶೆಯು
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ನಿಯಮಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಾವೀದನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ ಾಡು ಾ್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದರು. 19ಅಶುದ್ಧ ಾದವರು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಯೆಹೋ ಾದನು ಆ ಾ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಾ್ವರ ಾಲಕರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
20 ಯೆಹೋ ಾದನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ

ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ಅರಸನನು್ನ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿಂದ ಹೊರತಂದನು. ಅವರೆ ಾ್ಲ ಮೇಲಿನ
ಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಾಜನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಾಜನನು್ನ
ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 21 ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಸಂತೋಷಭರಿತ ಾದರು. ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು.

24
ಯೆಹೋ ಾಷನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಕಟಿ್ಟದು್ದ

1ಯೆಹೋ ಾಷನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಏಳು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು.
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ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಚಿಬ್ಯ. ಆಕೆ ಬೇಷೆರ್ಬದವ ಾಗಿದ್ದಳು.
2 ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ
ಯೆಹೋ ಾಷನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು.
3 ಯೆಹೋ ಾದನು ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.
4 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋ ಾಷನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ

ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆಲೋಚಿಸಿದನು. 5 ಅವನು ಾಜಕರನೂ್ನ
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು, “ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಊರುಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಜನರು ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಹಣವನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ದೇ ಾಲಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆ ಹಣವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ. ಇದನು್ನ ಬೇಗನೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಲೇವಿಯರು ಅವಸರ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

6 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾದನನು್ನ ಕರೆದು, “ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇ ಾದ
ಹಣವನು್ನ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಂದ ಲೇವಿಯರು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ನೀನೇಕೆ ಅವರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಲಿಲ್ಲ?
ೕಶೆಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಆ ಹಣವನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರ ಾ ್ಕಗಿ

ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
7 ಗತಿಸಿದ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅತಲ್ಯಳ ಮಕ್ಕಳು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ

ಬ ಾ ಾ್ಕರದಿಂದ ನುಗಿ್ಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಳ್
ದೇವರ ಪೂಜೆ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿದ್ದರು. ಅತಲ್ಯಳು ಬಹಳ
ದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದಳು.

8 ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಒಂದು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಅದನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 9ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರು ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ
ಹಣವನು್ನ ತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ದೇವರ
ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. 10ಎ ಾ್ಲ
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ಾಯಕರೂ ಜನರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಣವನು್ನ ತಂದು
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಕತೊಡಗಿದರು. ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ
11ಲೇವಿಯರುಅದನು್ನ ಅರಸನಅಧಿ ಾರಿಗಳಬಳಿಗೆತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು; ಾಜನ ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಮತು್ತ ಾಜಕರ
ಮುಖಂಡನು ಬಂದು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮತೆ್ತ ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಹೀಗೆ
ಅವರು ಾಡು ಾ್ತ ಬಂದ ಾರಣ ಬಹಳ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
12 ಯೆಹೋ ಾದನು ಮತು್ತ ಾಜನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ದುರಸಿ್ತ ಾಡುವವರ ಕೈಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಮರದ
ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಬಡಗಿಗಳನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು
ನೇಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಾಮ್ರಕಬಿ್ಬಣಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವ
ಾಮಿರ್ಕರನೂ್ನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದರು. 13 ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ
ಾಡುವವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ದೇ ಾಲಯವನು್ನ

ಸರಿಪಡಿಸುವ ೕಜನೆಯು ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು. ಅವರು
ಅದನು್ನ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತೊ್ತೕ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು; ಅಲ್ಲದೆ
ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು. 14 ಕೆಲಸ ಾರರು
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಹಣವನು್ನ ಅರಸ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಷನಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೋ ಾದನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಆ ಹಣವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಲು
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಅವು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿನ ಸೇವೆಗೂ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೂ್ಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದ್ದವು. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ ಬೋಗುಣಿ ಮತು್ತ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋ ಾದನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಪ್ರತೀ

ದಿವಸ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.
15ಯೆಹೋ ಾದನು ವೃದ್ಧ ಾದನು. ಅವನು ದೀಘರ್ ಾಲ ಾಳಿ

ತೀರಿಹೋದನು. ಅವನು ಾಯು ಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ
ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. 16ಅವನದೇಹವನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಅರಸುಗಳ
ಸ ಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು
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ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಿಗೂ ಆತನ ಆಲಯಕೂ್ಕ
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಿದ್ದನು.

17ಯೆಹೋ ಾದನು ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಯೆಹೂದದೇಶದ ಪ್ರಮುಖರು
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಅರಸನು ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 18 ಅರಸನೂ
ಆ ಾಯಕರುಗಳೂ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಅಶೇರ
ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ಇತರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಮತು್ತಯೆಹೂದದಜನರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಾಕೆಂದರೆ ಅರಸನೂ ಆ ಾಯಕರುಗಳೂ ಯೆಹೋವನ

ಮುಂದೆ ದೋಷಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 19 ಆತನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅವರ ಾತುಗಳಿಗೆ ಅವರು
ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

20 ಜೆಕಯರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವ ಾತ್ಮನು ಬಂದನು. ಅವನು
ಾಜಕ ಾದಯೆಹೋ ಾದನಮಗ. ಜೆಕಯರ್ನು ಜನರಮುಂದೆ

ನಿಂತು, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನೀವು ಏಕೆ ನಿ ಾಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ಏತಕೆ್ಕ? ನೀವು
ಉ ಾ್ಧರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರು ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಆದರೆ ಅವರು ಜೆಕಯರ್ನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಾಡಿದರು. ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಆಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲಯೇ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. 22 ಯೆಹೋ ಾಷನು ಯೆಹೋ ಾದನ
ಉಪ ಾರವನು್ನ ನೆನಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋ ಾದನು ಜೆಕಯರ್ನ
ತಂದೆ. ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗನನು್ನ ಯೆಹೋ ಾಷನು
ಕೊಂದನು. ಜೆಕಯರ್ನು ಾಯು ಾಗ, ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು
ಾಡುತಿ್ತರುವದನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ನೋಡಿ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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23 ಆ ವ ಾರ್ಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಯೆಹೋ ಾಷನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂತು. ಅವರುಯೆಹೂದದೇಶಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೆಲೆ ಾಳುವಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದಮಸ್ಕದ ಅರಸನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
24 ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ
ಯೆಹೂದದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದುದರಿಂದ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾಗೆ ಾಡಿದನು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಯೆಹೋ ಾಷನು ಶಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 25ಅ ಾಮ್ಯರುಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗು ಾಗ ಅವನು ರೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸೇವಕರೇ ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸಂಚು
ಾಡಿದರು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ ಾದ

ಜೆಕಯರ್ನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ಸೇವಕರು ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ
ಅವನ ಮಂಚದಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅರಸರುಗಳ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಡಲಿಲ್ಲ.

26 ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ಾಡಿದ ಸೇವಕರು
ಾರೆಂದರೆ: ಜಾ ಾದ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೋಜಾ ಾದ್, ಜಾ ಾದನ
ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಶಿ ಾ್ಗತ್, ಈಕೆ ಅ ್ಮೕನಿಯಳು.
ಯೆಹೋಜಾ ಾದನ ಾಯಿಯು ಶಿಮಿ್ರೕತ್ ಎಂ ಾಕೆ, ಈಕೆ
ೕ ಾಬ್ಯಳು. 27 ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಕ್ಕಳ ಚರಿತೆ್ರ, ಅವನ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು, ಅವನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಾಜರ ಗ್ರಂಥದ ಾ್ಯ ಾ್ಯನದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಯೆಹೋ ಾಷನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಅಮಚ್ಯನು ಾಜ ಾದನು.

25
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯ
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1 ಅಮಚ್ಯನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನುಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾಜ್ಯ ಾರ
ಾಡಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಯೆಹೋವ ಾ್ದನ್. ಆಕೆ

ಜೆರುಸಲೇಮಿನವಳು. 2 ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ೕಗ ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ
ಅಮಚ್ಯನು ಾಡಿದರೂ ಹೃದಯ ಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
3 ಅಮಚ್ಯನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತನ್ನ
ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂದಸೇವಕರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 4ಆದರೆಆಸೇವಕರ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಪ್ರ ಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಕೂಡದು; ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಾಡಿದ
ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಕೂಡದು.
ಾಪ ಾಡಿದವರಿಗೇ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
5 ಅಮಚ್ಯನು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ

ಅವರನು್ನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ವಿ ಾಗ ಾಡಿದನು.
ಈ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಇವರು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಸೈನಿಕರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದರು.
ಒಟು್ಟ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರು ಬಜಿರ್ ಗು ಾಣಿಗ ಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡಲು ನುರಿತ ಾಗಿದ್ದರು. 6 ಅಮಚ್ಯನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರನು್ನ

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಮು ಾ್ಕಲು
ಟನ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಂಬಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ
ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಮಚ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅರಸನೇ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೂ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಜನರೊಂದಿಗೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 8 ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ
ನಿನ್ನ ಸೋಲು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜಯ ದೇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 9 ಅಮಚ್ಯನು ಆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ,
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ಾನು ಈ ಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಹಣಕೆ್ಕೕನು ಾಡಲಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಅಮಚ್ಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮೇಲೆಯೂ ಜನರ
ಮೇಲೆಯೂ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತೆರಳಿದರು.

11 ಅಮಚ್ಯನು ಧೈಯರ್ಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಎದೋಮ್
ಾಜ್ಯದ ಉಪಿ್ಪನ ಕಣಿವೆಗೆ ನಡಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸೈನಿಕರು
ಸೇಯೀರಿನ ಹತು್ತ ಾವಿರಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದರು. 12ಯೆಹೂದದ
ಸೈನಿಕರು ಸೇಯೀರಿನ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು.
ಅವರನು್ನ ಒಂದು ಕಡಿ ಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಬದಿಗೊಯು್ದ ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರನು್ನ
ಕೆಳಕೆ್ಕ ದೂಡಿದರು. ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಾಗ ಅವರ
ದೇಹಗಳು ಚೂರುಚೂ ಾದವು.

13 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಯೆಹೂದದ ಕೆಲವು
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿತು. ಅವರು ಬೇತೊ್ಹೕರೋನಿನಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಸ ಾಯರ್ದವರೆಗೆ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು

ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಮಚ್ಯನು
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ಆ ಸೈನಿಕರು
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು.

14 ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅಮಚ್ಯನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದನು. ಸೇಯೀರಿನ ಜನರು ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ತಂದನು. ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಧೂಪ ಾಕಿದನು. 15ಯೆಹೋವನು ಅಮಚ್ಯನ ಮೇಲೆ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡನು. ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
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ಅವನಿಗೆ, “ಅಮಚ್ಯನೇ,ಆಜನರುಪೂಜಿಸುವವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೇಕೆ ನೀನು
ಪೂಜೆ ಾಡುವೆ? ತಮ್ಮನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವರನು್ನ ಆ ದೇವರುಗಳು
ನಿನಿ್ನಂದ ಾ ಾಡ ಾರದೆ ಹೋದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ ಅಮಚ್ಯನು,
“ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಸನ ಸಲಹೆ ಾರನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ನೀನು ಾಯುವೆ” ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು, “ದೇವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದನೆ; ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳದೆದುಷ್ಟತನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

17 ಅಮಚ್ಯನು ತನ್ನ ಸಲಹೆ ಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ
ನಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರಅರಸ ಾದಯೇಹುವಿನ ಮ್ಮಗನೂ
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗನೂ ಆದ ೕ ಾಷನಿಗೆ, “ ಾವು
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಸಂಧಿಸೋಣ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

18 ೕ ಾಷನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು,
“ಲೆಬನೋನಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮುಳು್ಳಗಿಡವು ಲೆಬನೋನಿನ
ದೇವ ಾರುಮರಕೆ್ಕ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಮುಳು್ಳಗಿಡವುಹೀಗೆ
ಹೇಳಿತು: ‘ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.’
ಆದರೆ ಒಂದು ಾಡುಮೃಗ ಬಂದು ಮುಳು್ಳಗಿಡವನು್ನ ತುಳಿದು
ಾಶ ಾಡಿತು. 19ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ‘ ಾನು ಎದೋಮನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ನೆನಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ನೀನು ತುಂ ಾ
ಹೆಮೆ್ಮಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳದು. ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಯೆಹೂದ
ದೇಶವೇ ಾಶ ಾಗುವದು.” ಎಂದು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದನು.

20 ಅಮಚ್ಯನು ಅವನ ಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು
ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಯೆಹೂದವನು್ನ
ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಇಚೆ್ಛ ಾಗಿತು್ತ. ಾಕೆಂದರೆ
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ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
21ಹೀಗೆಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನನು್ನ
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ ಸಂಧಿಸಿದನು. ಬೇತೆ್ಷಮೆಷ್
ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಣ. 22 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಯೆಹೂದವನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಯೆಹೂದದ ಸೈನಿಕರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. 23 ೕ ಾಷನು ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ
ಅಮಚ್ಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು.
ಅಮಚ್ಯನ ತಂದೆ ಯೆಹೋ ಾಷನು. ಇವನು ಯೆಹೋವ ಾಜನ
ಮಗ. ೕ ಾಷನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ
ಆರುನೂರು ಅಡಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂಲೆ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಾಕಿದನು. 24 ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳು
ಮತು್ತ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸು್ತಗಳಿದ್ದವು. ಓಬೇದೆದೋಮನು ಅವುಗಳ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೕ ಾ ಾನು ಅವೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನಿ ೕಪವನೂ್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿ ಕೆಲಜನರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸ ಾಯರ್ಕೊ್ಕಯ್ದನು.

25 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸನೂ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗನೂ ಆದ
ೕ ಾಷನು ಸತ್ತಮೇಲೆಅಮಚ್ಯನು ಹದಿನೈದು ವಷರ್ಜೀವಿಸಿದನು.

ಅಮಚ್ಯನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಯೆಹೋ ಾಷ; ಅವನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. 26 ಅಮಚ್ಯನ ಬೇರೆ ಾಯರ್ಗಳು ಅಂದರೆ
ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗಿನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 27 ಅಮಚ್ಯನು
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವದನು್ನ ಬಿಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ಾಡಿದರು.
ಆಗ ಅವನು ಾಕೀಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಆದರೆ ಜನರು ಕೆಲವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದರು. 28 ಅವನ ಜನರು ಆ
ಶವವನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ತಂದು ಯೆಹೂದದ
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ನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

26
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಉಜಿ್ಜೕಯ

1 ಆ ಬಳಿಕ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಅಮಚ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ
ಅವನಿಗೆ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್. 2ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಏಲೋತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅಮಚ್ಯನು
ಸ ಾ್ತಗ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನು.

3ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಐವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಾಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾರ
ಾಡಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಯೆಕೊಲ್ಯ. ಆಕೆ

ಜೆರುಸಲೇಮಿನವಳು. 4 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಅಮಚ್ಯನಂತೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು.
5 ಜೆಕಯರ್ನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ದೇವರನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಅವನು ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಕು, ದೇವರನು್ನ ಹೇಗೆ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು
ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಉಜಿ್ಜೕಯನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾಳಿ ಾಗ
ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅವನಿಗೆಯಶಸ್ಸನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು.

6 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರ
ಪಟ್ಟಣಗ ಾದ ಗತ್, ಯೆಬೆ್ನ ಮತು್ತ ಅಷೊ್ಡೕದ್ ಗಳ ೌಳಿ
ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದನು. ಅವನು ಅಷೊ್ಡೕದಿನ
ಮತು್ತ ಇತರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 7 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೂ ಗೂರ್ ಾಳಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅರಬಿಯರೊಂದಿಗೂ ಾಗೂ ಮೆಗೂನ್ಯರೊಡನೆಯೂ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
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8 ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನ
ಹೆಸರು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇರೆಯ ತನಕ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ
ಹೊಂದಿತು.

9ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂಲೆ ಾಗಿಲು, ತಗಿ್ಗನ ಾಗಿಲು
ಮತು್ತ ೌಳಿಗೋಡೆ ತಿರುಗುವ ಾಗ ಇವುಗಳಮೇಲೆಬುರುಜುಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 10 ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; ಅನೇಕ ಾವಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಸಂ ಾ್ಯತ
ಪಶುಗಳಿದ್ದವು. ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಹುಲು ಾದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿದನು. ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಅವನು ರೈತರನು್ನ ಕೂಲಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು;
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ತನ್ನ ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ಕೂಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

11 ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಬಳಿ ಒಳೆ್ಳಯ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಸೈನ್ಯವಿತು್ತ.
ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಯೆಗೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಾಸೇಯರು ಅವರನು್ನ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು.

ಹನನ್ಯನು ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 12 ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ
ಒಟು್ಟ ಎರಡು ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಸೇ ಾಪತಿಗಳಿದ್ದರು.
13 ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದ ಅವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧವೀರ ಾದ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಏಳು ಾವಿರದ ಐನೂರು
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಇವರು ವೈರಿ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ ಅರಸನಿಗೆ
ಜಯಗಳಿಸಿದರು. 14 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗು ಾಣಿ, ಬಜಿರ್,
ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣ, ಕವಚ, ಬಿಲು್ಲ ಮತು್ತ ಕವಣೆಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿದನು.
15 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾನಿಗಳು ರೂಪಿಸಿದ ಯಂತ್ರಗಳನು್ನ
ಉಜಿ್ಜೕಯನು ತ ಾರಿಸಿದನು. ಇವುಗಳನು್ನ ೌಳಿಗೋಡೆಯಮೇಲೆ
ಇರಿಸಿದನು. ಇವು ಾಣಗಳನೂ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ವೈರಿಗಳಮೇಲೆ
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ಾರಿಸಬಲ್ಲ ಾಗಿದ್ದವು. ಉಜಿ್ಜೕಯನು ತುಂ ಾ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ ಹೊಂದಿದ್ದನು.
ಬಹುದೂರದ ತನಕಅವನಹೆಸರು ಹಬಿ್ಬತು. ಅವನು ದೇವರವಿಶೇಷ
ಸ ಾಯಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದನು.

16 ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನಲಿ್ಲ ಾಶಕರ ಾದ ಗವರ್ವು
ಸೇರಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ
ಾಡಿದನು. ಅವನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಾನೇಧೂಪವನು್ನ ಾಕಲುಹೋದನು. 17ಆಗಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಅಜಯರ್ನೂ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾದ ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಸೇವೆ ಾಡುವ
ಾಜಕರೂ ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ, 18 “ಉಜಿ್ಜೕಯನೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಧೂಪ ಾಕುವದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡುವದು
ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಾಜಕರೇ ಧೂಪ
ಾಕಬೇ ಾದದು್ದ. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ನೀನು
ಈ ಮ ಾ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು. ನೀನು ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚು್ಚವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

19 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನು
ಧೂಪ ಾಕಲು ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಅವನು ಾಜಕರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಕುಷ್ಠರೋಗವು
ಅವನ ಹಣೆಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಾಜಕರ
ಮುಂದೆ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ಆಯಿತು. 20 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಜಯರ್ನೂ ಇತರ
ಾಜಕರೂ ಉಜಿ್ಜೕಯನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವನ ಹಣೆಯಲಿ್ಲ

ಕುಷ್ಠವು ಾಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕೂಡಲೇ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಾಕಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸಿದುದರಿಂದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಾ ಾಗಿಯೇ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿಂದ
ಅವಸರದಿಂದ ಹೊರಬಂದನು. 21 ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನು
ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ
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ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದನು. ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು ಪ್ರಜಾ ಾಲನೆ
ಾಡಿದನು.
22 ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆದ
ಯೆ ಾಯನು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವನು. 23 ಉಜಿ್ಜೕಯನು
ಸತು್ತ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಸೇರಿ ಾಗ, ಅವನ ಕುಷ್ಠದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನ
ಶವವನು್ನ ಾಜಕುಟುಂಬ ಸ್ಮ ಾನವಿದ್ದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು.
ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು
ಅರಸ ಾದನು.

27
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾವು

1 ೕ ಾವುನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೆದನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಇವನ
ಾಯಿ ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಯೆರೂಷ. 2 ೕ ಾವುನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನಂತೆ ಅವನೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಧೂಪ ಾಕಿದಂತೆ ಇವನು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಾತ್ರ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂದುವರೆದರು. 3 ೕ ಾವುನು
ದೇ ಾಲಯದ ಮೇಲಿನ ಾಗಿಲನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ೌಳಿ
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಓಫೇಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 4 ೕ ಾವುನು ಯೆಹೂದದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಡಿನೊಳಗೆ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
5 ೕ ಾವುನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ
ಜಯಗಳಿಸಿದನು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಮೂರು ಾವಿರದ ಾನೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ತೂಕದಬೆಳಿ್ಳ,ಅರವತೆ್ತರಡು
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ಾವಿರ ಬುಷೆಲ್ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ, ಅರವತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಬುಷೆಲ್
ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ ೕ ಾವುನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.

6 ೕ ಾವುನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಾರಣ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಾಜ ಾದನು. 7 ಅವನು ಾಡಿದ ಬೇರೆ ಾಯರ್ಗಳು
ಮತು್ತ ನಡಿಸಿದ ಯುದ್ಧಗಳ ವಿಷಯ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 8 ೕ ಾವುನು ತನ್ನ
ಇಪ್ಪತೆದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದನು. ಅವನು ಹದಿ ಾರು
ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. 9 ೕ ಾವುನು ಸ ಾ್ತಗ
ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನನು್ನ
ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ೕ ಾವುನ ಮಗ ಾದ
ಆ ಾಜನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನಂತರ ಾಜ ಾದನು.

28
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜ

1 ಆ ಾಜನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಾಜ್ಯ ಾರ
ಾಡಿದನು. ಆ ಾಜನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ

ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರ ಾರ
ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ. 2 ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸರಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆದನು. ಅವನು ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಾಳ್ ದೇವರ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದನು. 3 ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
ಧೂಪ ಾಕಿದನು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟನು. ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಾಡಿದ
ಭಯಂಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ಾನೂ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಹೊರಡಿಸಿದ್ದನು. 4 ಆ ಾಜನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಂದು
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ಹಸಿರು ಮರದಡಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕಿ
ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.

5-6 ಆ ಾಜನು ಾಪ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ
ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನು ಸೋತು ಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹುಮಂದಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಒಯ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಅರಸ ಾದ ಪೆಕಹನು ಬಂದು ಆ ಾಜನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಪೆಕಹನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು
ರೆಮಲ್ಯ. ಪೆಕಹನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ ಯೆಹೂದ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ
ಒಂದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ
ಪೆಕಹನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು.
7 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಜಿಕಿ್ರಯು ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ಾದ ಸಿ ಾಯಿ. ಅವನು
ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನ ಮಗ ಾದ ಾಸೇಯನನು್ನ, ಅರಮನೆಯ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಅಜಿ್ರೕ ಾಮನನು್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರದಲಿ್ಲ ಅರಸನಿಗೆ
ಎರಡನೆಯವ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಕನನನು್ನ ಕೊಂದನು.

8 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯದವರು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಅವರ ಸ್ವಂತ
ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು.
ಅವರ ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅಧಿಕ ಾದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ,ಅಮೂಲ್ಯ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತಂದರು. 9 ಆಗ ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರ ಾದಿಯವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಓದೇದ್.
ಓದೇದನು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯದವರನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಸೋತುಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ್ಟಗೆದಿ್ದದ್ದನು.

ನೀವು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ನಿಷ ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೊಂದು ಾಕಿದಿರಿ.
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ಈಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 10 ನೀವು
ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ೕಚಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೆ ಾಡುವದರಿಂದ
ನೀವು ಸಹ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 11 ಈಗ
ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ನೀವು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ
ಹಿಂತಿರುಗುವುದನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಕೆಲವು ಾಯಕರು
ನೋಡಿದರು. ಆ ಾಯಕರು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಆ
ಾಯಕರುಗಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ
ಅಜಯರ್, ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕ ೕತನ ಮಗ ಾದ ಬೆರೆಕ್ಯ, ಶಲೂ್ಲಮನ
ಮಗ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಹೆದೆ್ಲ ್ಯಯನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಸ.
13ಈ ಾಯಕರುಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ “ಯೆಹೂದದೇಶದಿಂದ
ಸೆರೆಯವರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರಬೇಡಿ. ನೀವು ಾಗೆ ಾಡಿದರೆಅದು ನಿಮ್ಮ
ಾಪವನೂ್ನ ದೋಷವನೂ್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆ ತುಂ ಾ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ಆಗ ಆ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೆರೆಯವರನು್ನ,
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆ ಾಯಕರ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 15ಆ ಾಯಕರುಗಳುಎದು್ದ ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಸೂರೆ ಾಡಿದ ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳನು್ನ ಈ
ಾಯಕರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿದ್ದ ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅವರ ಾಲಿಗೆ ಕೆರಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಊಟೋಪಚಾರಗಳಿಂದ
ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚ ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ
ಬಲಹೀನರನು್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಜೆರಿಕೊವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅವರವರ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ “ಖಜೂರ್ರ
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ಮರಗಳ ಊರು” ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಅನಂತರ ಆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ
ಾಯಕರು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.
16-17ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರು ಬಂದುಯೆಹೂದಜನರ

ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಯೆಹೂದ ಜನರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ದೇಶಕೊ್ಕಯ್ದರು. ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಸ ಾಯ ಕೇಳಿದನು. 18 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸಹ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಾಳಿ ಾಡಿದರು.
ಬೇತ್ಷಮೆಷ್,ಅ ಾ್ಯಲೋನ್, ಗೆದೇರೋತ್, ಸೋಕೋ, ತಿ ಾ್ನ ಮತು್ತ
ಗಿ ್ಜೕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡತೊಡಗಿದರು.
19 ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಪ ಾಡಲು
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಷ್ಟವನು್ನ

ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಾಜನು ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದನು. 20ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು ಆ ಾಜನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಕೊಡುವ ಬದಲು
ಅವನಿಗೇ ಕಷ್ಟಕೊಡಲು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 21 ಆ ಾಜನು
ದೇವರ ಆಲಯದಿಂದಲೂ ಾಜ ನಿ ಾಸದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಾಜಕು ಾರರ ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಆ ಾಜನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ಹೋದನು.

22 ಆ ಾಜನಿಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂ ಾಗಲೂ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಪ
ಾಡು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು.

23 ದಮಸ್ಕದ ಜನರು ಆ ಾಧಿಸುವ ಆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಆ ಾಜನು
ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸಿದನು. ದಮಸ್ಕದ ಜನರು ಆ ಾಜನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಆ ಾಜನು, “ಅ ಾಮ್ಯರು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವರು
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆ ದೇವರಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಆ ಾಧಿಸಿದರೆ ಆ ದೇವರು ನನಗೂ ಸ ಾಯ



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 28:24 lxxxv 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 29:2

ಾಡುವನು” ಎಂದುಕೊಂಡನು. ಆ ಾಜನು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಾನೂ ಾಪ ಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ
ಾಪ ಾಡುವದಕೆ್ಕ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು.
24 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ ಾಜನು

ಹೊರತೆಗೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದನು;
ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಸಿದನು. ಅವನು ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ರಸೆ್ತಗಳ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ

ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 25 ಯೆಹೂದದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಆ ಾಜನು ಧೂಪ ಾಕಲು ಮತು್ತ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು;ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಲು
ಜನರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಆ ಾಧಿಸಿದ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಜನು ರೇಗಿಸಿದನು.

26 ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಆ ಾಜನು ಾಡಿದ ಇತರ
ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಕುರಿತು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 27 ಆ ಾಜನು ಸ ಾ್ತಗ ಅವನನು್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು;
ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜರುಗಳ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಾಜನ ಬದಲಿಗೆ ಅವನಮಗ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅರಸ ಾದನು.

29
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ

1 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೆದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್
ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಾಯಿ ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ ಾದ
ಅಬೀಯಳು. 2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ದೇವರ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು.
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3 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಾಡಿ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು; ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೇ ವಷರ್ದ ದಲಿನ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲಯೇ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ತೆರೆಯಿಸಿದನು.
4-5 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರನೂ್ನ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಕರೆದು
ದೇ ಾಲಯದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಲೇವಿಯರೇ, ನೀವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವ
ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಸೇವೆ ಾಡಿದ ದೇವರು ಆತನೇ. ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ಇರ ಾರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಾಕಿರಿ. ಅವು ದೇವರ
ಆಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡುತ್ತವೆ. 6 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದು ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಡಿದರು;
ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ವಿಮುಖ ಾದರು. 7 ಅವರು ದೇ ಾಲಯದ
ಮಂಟಪದ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ದೀಪಗಳನು್ನ
ನಂದಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಧೂಪಸುಡುವದನೂ್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವದನೂ್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ಶಿ ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರಿಗೆ ಾಡಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ ಅನ್ಯರು ಗೇಲಿ ಾಡುತ್ತ
ವೈರತ್ವದಿಂದ ತಲೆ ಾಡಿಸಿದರು. ಇವೆ ಾ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದದೆ. ಇದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
9 ನಮ್ಮ ಜನರು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು; ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳು
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಾದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಉ ಾಸೀನ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಸಮಯವನು್ನ
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ಾಳು ಾಡಬೇಡಿ. ತನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ತನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಧೂಪವನು್ನ
ಆತನ ಮುಂದೆ ಸುಡುವದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೇಮಿಸಿರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12-14 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಲೇವಿಯರ
ಪಟಿ್ಟ:

ಕೆ ಾತ್ಯನ ಕುಟುಂಬದ ಅ ಾಸೈಯ ಮಗ ಾದ ಮಹತ್ ಮತು್ತ
ಅಜಯರ್ನಮಗ ಾದ ೕವೇಲ್;

ಮೆ ಾರೀಯ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ ಅಬಿ್ದೕಯ ಮಗ ಾದ ಕೀಷ,
ಯೆಹಲೆ್ಲಲೇಲನಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್;

ಗೆಷೋರ್ನ್ಯನ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ ಜಿಮ್ಮನಮಗ ಾದ ೕ ಾಹ,
ೕ ಾಹನ ಮಗ ಾದ ಏದೆನ್; ಎಲೀಚಾಫಾನ್ಯನ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ
ಶಿಮಿ್ರ ಮತು್ತ ಯೆಗೀಯೇಲ್;

ಆ ಾಫಾನ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಜೆಕಯರ್ಮತು್ತ ಮತ್ತನ್ಯ;
ಹೇ ಾನನ ಸಂತತಿಯಿಂದಯೆಹೀಯೇಲ್ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ;
ಯೆದೂತೂನನ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ ಶೆ ಾಯಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.

15 ಈ ಲೇವಿಯರೆ ಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯದ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾದರು;
ಅರಸನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಬಂದ ದೇವರ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು;
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 16 ಾಜಕರು
ದೇ ಾಲಯದ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಶುಚಿ ಾಡಿದರು.
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಹೊಲಸು ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಹೊರತೆಗೆದರು. ದೇ ಾಲಯದ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ತಂದು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿ ಾಡಿದರು.
17 ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರು
ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾದರು. ತಿಂಗಳಿನ ಎಂಟನೆಯ
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ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ಮಂಟಪಕೆ್ಕ ಲೇವಿಯರು ಬಂದರು.
ಎಂಟು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ದೇ ಾಲಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಶುಚಿ ಾಡಿದರು.
ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು

ಶುಚಿ ಾಡುವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದರು.
18 ಅನಂತರ ಅವರು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ

ಹೋಗಿ, “ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೇ, ಾವು ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನೂ್ನ ಶುದ್ಧ
ಾಡಿದೆವು. ರೊಟಿ್ಟಯನಿ್ನಡುವ ಮೇಜನೂ್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿದೆವು.

19 ಆ ಾಜನು ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಎದ್ದನು. ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಎತಿ್ತ ಬಿ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಾವು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮತೆ್ತ ಯ ಾ
ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರಿಸಿ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಉಪ ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆವು.
ಈಗ ಅವು ಯೆಹೋವನ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

20 ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಅರಸನು ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಮುಂಜಾನೆ
ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
21 ಅವರು ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ
ಏಳು ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಆಡುಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. ಈ
ಾ್ರಣಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇಡೀಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರಜೆಯವರಿ ಾಗಿ,
ದೇ ಾಲಯದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ
ಾಪಪರಿ ಾರ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಾಜಕರಿಗೆ ಆ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಲು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 22 ಾಜಕರು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದರು. ಅನಂತರ
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಚಿಮಿಕಿಸಿದರು. 23-24ಆ ಬಳಿಕ ಾಜಕರು ಹೋತಗಳನು್ನ ಅರಸನ
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ಮತು್ತ ಸೇರಿಬಂದ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ತಂದರು. ಾಜಕರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ವಧಿಸಿದರು.
ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಾಪಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಾಪಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಾಜನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.

25 ಾವೀದನೂ ಅರಸನ ದಶಿರ್ ಾಗಿದ್ದ ಾದನೂ ಮತು್ತ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದ ಾ ಾನನೂ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ, ಅರಸ ಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಾಳ, ತಂತಿ ಾದ್ಯ ಮತು್ತ
ಕಿನ್ನರಿಗ ಂದಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಈ ಆ ಯು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದಿತು್ತ. 26 ಹೀಗೆ
ಲೇವಿಯರು ಾವೀದನ ಸಂಗೀತ ಾದ್ಯಗ ಡನೆ ತ ಾ ಾಗಿ
ನಿಂತರು ಮತು್ತ ಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಗ ಂದಿಗೆ ತ ಾ ಾಗಿ
ನಿಂತರು. 27 ಆ ಬಳಿಕ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಆರಂಭ ಾದ
ಕೂಡಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ ಾಡುವದೂ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು.
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿ ಾವೀದನ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿದರು.
28 ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹದವರು ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿದರು. ಯಜ್ಞವು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ

ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
29 ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ

ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದರು.
30 ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದರು. ಆ ಾಫ ಮತು್ತ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಾವೀದನು
ರಚಿಸಿದ್ದ ಾಡುಗಳನು್ನ ಾಯಕರು ಾಡಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
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ಹೀಗೆ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 31 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಜನರಿಗೆ,
“ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೀಗ ಬಂದು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ
ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಮುಂದೆ
ಬಂದರು. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 32 ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ನೂರು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಇನೂ್ನರು ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
33 ಪವಿತ್ರ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಆರುನೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಮೂರು ಾವಿರ
ಆಡುಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 34 ಅಲಿ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಅದರಚಮರ್ಸುಲಿದುಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಾಕಷು್ಟ ಾಜಕರು
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರ ಬಂಧುಗ ಾದ ಲೇವಿಯರು ಬಂದು
ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲೇವಿಯರು
ಾಜಕರಿಗಿಂತ ಉತು್ಸಕತೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 35 ಆ ದಿವಸ ಎಷೊ್ಟೕ

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಾನದ್ರವ್ಯದ
ಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಹೀಗೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಆ ಾಧನೆಯು ಮತೆ್ತ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. 36 ದೇವರು
ಅವುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ಅದನು್ನ
ಅಲ್ಪ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

30
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದು್ದ

1 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದವರಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮನಸೆ್ಸ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ,
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ಯೆಹೋವನಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದುಇಸೆ್ರೕಲಿನಯೆಹೋವದೇವರಿಗೆಪಸ್ಕ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವಂತೆಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು. 2ಹಿಜಿ್ಕೕಯ
ಅರಸನೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.
3 ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನಿಯಮಿತ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬ
ನಡೆಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಾಜಕರು
ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸೇವೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಜನ ಸೇರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. 4 ಈ
ನಿ ಾರ್ರವು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೂ ಜನರಿಗೂ ಸರಿಕಂಡಿತು.
5 ಇದನು್ನ ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗಿನ
ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಬರಲುಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಆ ಾ್ವನಿಸಿದರು. ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದ್ದ ನಿಯಮಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರುಅನೇಕವಷರ್ಗಳಿಂದಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
6 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂದೇಶಕರು ಾಜನ ಪತ್ರವನು್ನ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದನು:

“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಬ್ರ ಾಮನೂ ಇ ಾಕನೂ
ಾಕೋಬನೂ ಆ ಾಧಿಸಿದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ

ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಕೈಗೆ
ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದವರ ಕಡೆಗೆ ಆತನು
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವನು. 7 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳೂ ಸಹೋದರರೂ
ನಡೆದಂತೆ ನೀವೂ ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆದ ಾರಣ
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಇದಕೆ್ಕ ನೀವೇ
ಾ ಗಳು. 8 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಗೆ ಂಡ ಾಗಿರಬೇಡಿ.
ನೀವು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಆತನ
ಾಶ್ವತ ಾದ ಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
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ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ ಮತು್ತ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ. ಆಗ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಆತನ ಕೋಪವು ಶಮನ ಾಗುವುದು. 9 ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಬಂಧುಗಳೂ
ತಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದವರಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಮತೆ್ತ ಈ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವರು. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯೂ
ಕರುಣೆಯೂ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.”

10 ಸಂದೇಶ ಾರರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಜೆಬುಲೂನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
ಹೋದರು. ಆದರೆ ಜನರು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು.
11 ಆದರೆ ಆಶೇರ್, ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು.
12 ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಒಂ ಾಗಿ
ಾಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅರಸನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ

ವಿಧೇಯ ಾದರು. ಹೀಗೆ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದರು.

13 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಲು ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎರಡನೆಯ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದರು. ಅದು ಮ ಾ ಜನಸಮೂಹ ಾಗಿತು್ತ.
14 ಆ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗಿದ್ದ ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳಿ ಾಗಿ
ಾಡಿದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದರು; ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ

ಧೂಪಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಾಡಿದ ವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಾಳುಗೆಡವಿದರು.
ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡಿದರು. 15 ಆ
ಬಳಿಕ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಪಸ ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಯ್ದರು. ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ
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ಾಚಿಕೆಯಿಂದ* ತಮ್ಮನು್ನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ತಂದರು. 16 ೕಶೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸೇವೆ ನಡಿಸಿದರು. ಲೇವಿಯರು ರಕ್ತವನು್ನ
ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಾಜಕರು ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ

ಚಿಮಿಕಿಸಿದರು. 17 ಜನಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಪವಿತ್ರ
ಸೇವೆ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಸ್ಕದ
ಕುರಿಯನು್ನ ಅವರು ವಧಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲೇವಿಯರೇ ಅವರ ಬದ ಾಗಿ
ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಲೇವಿಯರು ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕುರಿಯನು್ನ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.

18-19 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಮತು್ತ
ಜೆಬುಲೂನಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ
ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು

ಅಂಥವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ, “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರುವೆ. ಇವರು ೕಗ ್ಯ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಲು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ಅವರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದಯ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದ ದೇವರೇ, ಜನರು ೕಶೆಯ
ನಿಯಮಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ನೀನು ಅವರನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಕ್ಷಮಿಸು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
20 ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. 21 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯಹಬ್ಬವನು್ನ ಏಳುದಿವಸಗಳ ತನಕಆಚರಿಸಿದರು. ಅವರೆ ಾ್ಲ
ಹಷರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. ಾಜಕರೂ
* 30:15: ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಾಚಿಕೊಂಡರು.



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 30:22 xciv 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 31:1

ಲೇವಿಯರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
22ದೇವರಸೇವೆ ಾಡುವದನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು. ಜನರು ಏಳು ದಿವಸ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿ

ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು; ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿದರು.

23 ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿವಸ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರಲು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿವಸ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಅವರು
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 24 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಸೇರಿಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಾವಿರ
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ವಧಿಸಿ ತಿನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟನು. ಪ್ರ ಾನರು ಒಂದು
ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಸೇರಿಬಂದ
ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಾಜಕರು ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 25 ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಲೇವಿಯರೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಜನರೂ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ
ಬಂದು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ವಿದೇಶಿಯರೂ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು. 26 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಂತಸವು
ತುಂಬಿತು್ತ. ಸೊಲೊ ೕನ್ ಅರಸನ ಸಮಯದಿಂದ ಅಂದಿನ
ತನಕ ಅಂ ಾ ಹಬ್ಬವು ಆಚರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 27 ಾಜಕರು
ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಎದು್ದನಿಂತು ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ದೇವರು ಪರಲೋಕದ ತನ್ನ
ಪವಿತ್ರ ನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ಬಂದ ಆ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.

31
ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಯರ್ಗಳು

1 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯು ಮು ಾ್ತಯ ಾಯಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕಲಿ್ಲನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಶ ಾಡಿದರು;
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ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದರು.
ಹೀಗೆ ಅವರು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಸಂಚಾರ ಾಡಿದರು. ಆ ಜನರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮನಸೆ್ಸ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಲು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಆ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

2 ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ
ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗುಂಪಿನವರಿಗೂ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ
ಸೇ ಾ ಾಯರ್ವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅವರ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾ್ರರಂಭಿಸಲು ಈ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಹೀಗೆ ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ಮತೆ್ತ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆ ಾಡುವ ಕೆಲಸವೂ
ಅವರದೇ ಆಗಿತು್ತ. 3 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಸಂಜೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿ ಾಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು; ಅಲ್ಲದೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದೂ
ಅಮ ಾಸೆ್ಯ ದಿನದಂದೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಇವೆ ಾ್ಲ ದೇವರ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿದ್ದವು.

4 ದೇಶದ ಜನರು ಾಜಕರಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ
ಒಂದು ಾಲನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಜಕರಿಗೂ
ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಅವರು ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಾಲನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಹೀಗಿರು ಾಗ ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ದೇವರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಕಳೆಯಬಹುದು. 5 ದೇಶದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಅರಸನ
ಈ ಆ ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ಜೇನುತುಪ್ಪ
ಮುಂ ಾದ ಎಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಪ್ರಥಮ ಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ
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ಒಂದು ಾಲನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 6 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ದ ಾಂಶವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸ ಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡತಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ದ ಾಂಶವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಂದು ಾಶಿ ಾಕಿದರು.

7 ವಷರ್ದ ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತರಲು ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿದರೆ ಅದು ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಮುಗಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 8 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಪ್ರ ಾನರೂ ಜನರ ಾಣಿಕೆಯ
ಾಶಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ
ಅದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಜನರಿ ಾಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದರು.

9 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಣಿಕೆಯ ಾಶಿಯ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾಜಕರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಾಗ

10 ಚಾದೋಕನ ಕುಲದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಜಯರ್ನು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಜನರು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಲು
ಾ್ರರಂಭ ಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ನಮಗೆಊಟಕೆ್ಕ ಾವ ಕೊರತೆಯೂ
ಇಲ್ಲ ಾಗಿದೆ. ಾವು ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ಊಟ ಾಡಿದರೂ
ಇನೂ್ನ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಲೂ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ
ಉಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉ ಾ್ರಣದ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ಾಜಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವುಗಳನು್ನ
ಕಟ್ಟ ಾಯಿತು. 12 ಆ ಬಳಿಕ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ದಶ ಾಂಶ
ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಆ ಉ ಾ್ರಣದ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟರು. ಲೇವಿಯ ಾದ ಕೋನನ್ಯನು ಇದರಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಇವನಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಕೋನನ್ಯನ
ಸೋದರ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 13 ಕೋನನ್ಯ ಮತು್ತ
ಶಿಮಿ್ಮಯು ಈ ಜನರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದರು; ಯೆಹೀಯೇಲ್,
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ಅಜಜ್ಯ, ನಹತ್, ಅ ಾಹೇಲ್, ಯೆರೀ ೕತ್, ೕಜಾ ಾದ್,
ಎಲೀಯೇಲ್, ಇ ಾ್ಮಕ್ಯ, ಮಹತ್ ಮತು್ತ ಬೆ ಾಯ ಇವರನು್ನ
ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ದೇ ಾಲಯದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಅಜಯರ್ನೂ ಆರಿಸಿದರು.

14 ಕೋರೆ ಎಂಬ ಲೇವಿಯು ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗೆಮುಖ್ಯಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನುಅದರಲೆಕ್ಕವನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದು
ಅವನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಪೂವರ್ದ
ಾಗಿಲಿನ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಲೇವಿಯ ಾದ ಇಮ್ನನ
ಮಗನು. 15 ಏದೆನ್, ಮಿ ಾ್ಯಮಿನ್, ಯೇಷೂವ, ಶೆ ಾಯ,
ಅಮಯರ್ ಮತು್ತ ಶೆಕನ್ಯ ಇವರು ಕೋರೆಯ ಸ ಾಯಕರು. ಇವರು
ಾಜಕರು ಾಸಿಸುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದು್ದ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಸೇವೆ
ಾಡಿದರು. ಕೂಡಿಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಾಜಕರ

ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ಹಂಚಿದರು.
16 ಮೂರು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ

ಲೇವಿಯರ ವಂ ಾವಳಿ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹೆಸರು ಾಖ ಾದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಹಂಚಿದರು. ಗಂಡಸರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ತಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರುವ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 17 ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದ ಾಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಾಜಕರೂ ತಮ್ಮ ಾಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದನು್ನ

ವಂ ಾವಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವರೂ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯ ಾ್ಸದವರೂ
ತಮ್ಮ ಾಲನು್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ
ಗುಂಪುಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 18 ಲೇವಿಯರ
ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಾಲು
ದೊರೆಯಿತು. ಾ ಾರ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಲೇವಿಯರ ಕುಟುಂಬದ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತೊ್ತ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾಲು ದೊರೆಯಿತು.
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ಾಕೆಂದರೆ ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವೆಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
19 ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯ ಕೆಲವು ಾಜಕರಿಗೆ ಲೇವಿಯರು
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹತಿ್ತರ ಹೊಲಗಳಿದ್ದವು. ಆರೋನನ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾಲು
ಕೊಡಲು ಕೆಲವರನು್ನ ನೇಮಿಸ ಾಯಿತು. ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮತು್ತ
ವಂ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲ ಅವರವರ ಾಲು ದೊರೆಯಿತು.

20ಹೀಗೆಅರಸ ಾದಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಯೆಹೂದದೇಶದಲಿ್ಲಈಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದನು. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ೕಗ ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಾಡಿದನು. 21ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು

ಾನು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದ
ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸುವದನು್ನ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಾಡಿಯಶಸಿ್ವ ಾದನು.

32
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆಕೊಟ್ಟ ಅಶೂ್ಶರನ ಅರಸನು

1 ಹೀಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದನು. ಸರಿ ಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಸೋಲಿಸುವದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನೂ ಅವನ
ಸೈನಿಕರೂ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕೋಟೆಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಾಳೆಯ ಾಡಿದರು.
2 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲಿಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 3 ಅವನು ತನ್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಸೇ ಾಪತಿಗಳನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಪಟ್ಟಣದ
ಹೊರಗಿರುವ ಬುಗೆ್ಗಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ
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ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿದರು. ಇದನು್ನ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಲು ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ
ಸೇ ಾಪತಿಗಳೂ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. 4 ಅನೇಕ ಜನರು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದು ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳನೂ್ನ
ತೊರೆಗಳನೂ್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಬಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗದಂತೆ ಾಡಿದರು. 5 ನಂತರ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಿದು್ದಹೋಗಿದ್ದ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು, ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬುರುಜು
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಹೊರಗೆ ಇನೊ್ನಂದು
ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹಳೇ ಾಗದ ಪೂವರ್ದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. 6-7 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಾ್ಲ ದಳಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ನಗರದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು
ಸೇ ಾಪತಿಗ ಂದಿಗೆ ಸ ಾಲೋಚನೆ ನಡಿಸಿದನು; ಅವರನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದನು. “ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾಗಿರಿ,

ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ, ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿ ಾಗಲಿ ಅರಸನೊಂದಿಗಿರುವ
ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಾ ್ಕಗಲಿ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಅವನಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಾಮಥ್ಯರ್ ನಮಗಿದೆ. 8 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯರು ಾತ್ರ ಇರುವರು. ಆದರೆ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿ ಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಆತನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಡುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಅರಸನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ
ಬಲಗೊಳಿಸಿದನು.

9ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ
ಾಕೀಷ್ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಬಳಿಗೂ
ಸಂದೇಶದೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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10 ಅವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇರುವಂತೆ ಾಡಿರುವ ಾವುದರ
ಮೇಲೆ ನೀವು ಭರವಸವನಿ್ನಟ್ಟದಿ್ದೕರಿ? 11 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ೕಸಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವಂತೆ

ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ೕಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ
ನೀವು ಅನ್ನನೀರಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು,
“ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಂದ
ಾ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನ ಾ್ಲ? 12 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾನೇ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ. ಒಂದೇ
ಒಂದು ಧೂಪವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕಿ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅವನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನ ಾದ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 13ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರೂ ಾನೂಬೇರೆದೇಶಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ಏನು ಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ಆ ದೇಶದ
ದೇವರುಗಳು ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವರುಗಳು ಅವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 14 ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು. ಾವ ದೇವರೂ ತನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಾನು ಾಶ ಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನನಿ್ನಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡುವನು ಎಂದು ನೀವು
ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? 15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸದಂತೆ
ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ, ಅವನನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. ಾವ ದೇಶದ
ದೇವರಿ ಾಗಲಿ ಅವನ ಜನರಿ ಾಗಲಿ ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ತಡೆಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರೂ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.’ ”

16 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಸೇವಕರು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
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ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ಕೀ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರು; ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. 17 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವ ಾನ ಾಡಿ ಬರೆದ
ಪತ್ರ ಹೀಗಿತು್ತ: “ಇತರ ದೇಶಗಳ ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ
ಾಶ ಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡದ ಾಗೆ
ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.” 18ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನದೆ್ದೕಶಿಸಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು
ಭಯಪಡಲೆಂದು ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಸೇವಕರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಇಬಿ್ರಯ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರು. 19 ಲೋಕದ ಜನರು ಆ ಾಧಿಸಿದ ಮತು್ತ
ಕೈ ಾರೆ ಾಡಿದ್ದ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಹೋಲಿಸಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರು.

20 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ
ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ತಮಗೆ ಬಂದೊದಗಿದ ಸಮಸೆ್ಯ ಾಗಿ
ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 21 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ದೇವದೂತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೂತನು ಅಶೂ್ಶರದ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯದವರನೂ್ನ
ಅವರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಅವನ
ಜನರು ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಪಟ್ಟರು. ಅವನು ತನ್ನ
ದೇವರಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅವನನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 22ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಂದಲೂ
ಾರು ಾಡಿದನು; ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನೂ್ನ
ಪರಿ ಾಲನೆ ಾಡಿದನು. 23 ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲನ
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ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದರು. ಾಗೆಯೇ
ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೂ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಂದರು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ ೌರವಿಸಿದರು.

24 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮರಣಕರ ಾದ ರೋಗದಿಂದ
ನರಳು ಾ್ತ ಇದ್ದದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಅವನಿಗೊಂದು
ಗುರುತನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 25ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಹೃದಯವು ಗವರ್ದಿಂದ
ತುಂಬಿತು್ತ. ಅವನು ದೇವರ ಕರುಣೆ ಾಗಿ ಉಪ ಾರಸು್ತತಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಆತನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮೇಲೂ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ ಮೇಲೂ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 26 ಆಗ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡರು; ತಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು
ಗವರ್ಪಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಇದ್ದಷು್ಟ
ಾಲಯೆಹೋವನ ಕೋಪ ಅವರಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.
27 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಧನೈಶ್ವಯರ್ಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು

ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನೂ್ನ ಸುಗಂಧವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನೂ್ನ ಇಡಲು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು.
28 ಾನ್ಯ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು
ಉ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮಂದೆಗಳಿಗೂ
ಹಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 29 ಅವನು ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅವನಿಗೆ ದನಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡುಗಳಿದ್ದವು; ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಅಪರಿಮಿತ ಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 30 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಗೀಹೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಯನು್ನ ತಡೆದು ಆ ನೀರು ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಾವೀದ ನಗರಕೆ್ಕ ನೇರ ಾಗಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
ಅವನು ಕೈ ಾಕಿದ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಫಲ ಾದವು.

31 ಒಂದು ಾರಿ ಾಬಿಲೋನಿನವರು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆದ ಅದು್ಭತ
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ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಅವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಅವನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟನು.

32 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳೂ ಅವನ
ಭಕಿ್ತ ಾಯರ್ಗಳೂ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನ ದಶರ್ನ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿವೆ; ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜರ ಚರಿತೆ್ರ
ಪುಸ್ತಕದಲೂ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 33 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಸತು್ತ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಾಗ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದ ವಂಶದವರ ಕುಟುಂಬ
ಸ್ಮ ಾನ ಭೂಮಿಯ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನು
ಸ ಾ್ತಗ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೂ
ಅವನಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ೌರವವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬದಲು
ಅವನಮಗ ಾದಮನಸೆ್ಸಯು ಅರಸ ಾದನು.

33
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಮನಸೆ್ಸ

1ಮನಸೆ್ಸಯು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಜ ಾಗಿ ಐವತೆದು ವಷರ್
ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟತನವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಮನಸೆ್ಸ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸುವದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ
ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. 3 ಮನಸೆ್ಸಯ ತಂದೆ ಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಕೆಡವಿದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಅವನು ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಾಳ್ ದೇವರ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಸಮೂಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದನು.
4 ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಮನಸೆ್ಸಯು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ದೇ ಾಲಯದ ವಿಷಯ ಾಗಿ, “ನನ್ನ
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ಹೆಸರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಾ್ಥಪಿತ ಾಗುವದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದನು. 5 ಮನಸೆ್ಸಯು ದೇ ಾಲಯದ ಎರಡು ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲ
ಎ ಾ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
6 ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು; ಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು; ಪಿ ಾಚಿಗ ಂದಿಗೂ ದು ಾತ್ಮಗ ಂದಿಗೂ

ಸಂಪಕರ್ವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 7ಮನಸೆ್ಸಯು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪಿಸಿದನು. ಆ ಮಂದಿರದ
ಬಗೆ್ಗಯೆಹೋವನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೂ ಸೊಲೊ ೕನನೊಂದಿಗೂ
ಾತ ಾಡಿ, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು. ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಕುಲಗಳ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ಸ ಾ ಾಲ ನಡಿಯುವುದು. 8 ಾನು ೕಶೆಯ
ಮೂಲಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ, ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೂದದ ಜನರನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರನೂ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬರುವದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ
ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿದನು. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಾಶ ಾಡಿದ್ದನು.

10 ಯೆಹೋವನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರ ಸಂಗಡ
ಾ ಾಡಿದರೂ ಅವರು ಆತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ

ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶದ ಅರಸನ ಸೇ ಾಪತಿಗಳು ಬಂದು ಯೆಹೂದದ
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ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಆ
ಸೇ ಾಪತಿಗಳು ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಅವನಿಗೆ
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಬೇಡಿ ಾಕಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದರು.

12 ಈ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿ ಾಗ ಅವನು ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬೇಡಿದನು. ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡನು.
13ಯೆಹೋವನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ
ತೋರಿದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನಕೂ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆಗಮನಸೆ್ಸಯುಯೆಹೋವನೇ
ನಿಜ ದೇವರೆಂದು ಅರಿತನು.

14 ಇ ಾದ ನಂತರ ಮನಸೆ್ಸಯು ಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ ಹೊರಗಿನ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಈ ಗೋಡೆಯು ಕಿದೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಗೀಹೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಯ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಮೀನು ಾಗಿಲಿನ
ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಫೆಲ್ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಸುತು್ತ ಾಕಿತು.
ಅವನು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಬಹು ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದನು. ಆಮೇಲೆ
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಪತಿಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು; 15 ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ತೆಗಿಸಿದನು;
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ದೇ ಾಲಯದ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲಯೂ
ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪಿಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು. ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ಎ ಾ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿ ಾಡಿಸಿದನು.
16 ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅದರಲಿ್ಲ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆ ಾಡುವಂತೆ ಆ ವಿಧಿಸಿದನು. 17 ಜನರು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರವೇ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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18 ಮನಸೆ್ಸ ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳು ಮತು್ತ ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆ, ದೇವದಶಿರ್ಗಳು ಅವನಿಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ
ವಿಷಯವೆ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜರ ಚರಿತೆ್ರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 19 ಮನಸೆ್ಸಯ ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ದೇವರ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆಯ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ದೇವದಶಿರ್ಗಳ
ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನಸೆ್ಸಯು ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ೕರಕೃತ್ಯಗಳೂ ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಡುವ ದಲು
ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದನೆಂದೂ
ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನೆಡಿಸಿದ್ದನೆಂದೂ ದೇವದಶಿರ್ಗಳ
ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 20ಮನಸೆ್ಸಯು ಸತು್ತ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಾಗ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ ಅ ೕನನು ಅವನ
ಬದಲಿಗೆ ಅರಸ ಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅ ೕನ
21 ಅ ೕನನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬರು ಾಗ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್
ಾ್ರಯದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್
ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಳಿದನು. 22ಅವನು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ
ಾಡಿದನು. ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದುದ್ದನು್ನ
ಾಡಿದಂತೆ ಅವನು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ತಂದೆ ಾದ

ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಡಿದ ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೂ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸದ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು. 23 ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅ ೕನನು ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಅ ೕನನು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. 24 ಅ ೕನನ
ಸೇವಕರು ಸಂಚು ಾಡಿ ಅವನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 25 ಆದರೆ ಅರಸ ಾದ ಅ ೕನನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದ್ದ ಸೇವಕರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರು
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ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಅನಂತರಅ ೕನನಮಗ ಾದ ೕಷೀಯನನು್ನ
ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದರು.

34
ಯೆಹೂದದ ಅರ ಾನದ ೕಷೀಯ

1 ೕಷೀಯನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಎಂಟು ವಷರ್
ಾ್ರಯದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಮೂವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ದ
ತನಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದನು.
2 ೕಷೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ

ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 3 ಅವನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನು
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದ ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನು
ಇನೂ್ನ ಎಳೆಯ ಾ್ರಯದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಬಂದ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದ ಎತ್ತರ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ
ಎರಕದ ಮತು್ತ ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.
4 ಜನರು ಾಳ್ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ
ೕಷೀಯನ ಮುಂದೆಯೇ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದರು. ಆಮೇಲೆ
ೕಷೀಯನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ
ಾಕಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಡೆದು ಪುಡಿ ಾಡಿ ಾಳ್ ದೇವರ
ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸ ಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲದನು. 5 ೕಷೀಯನು
ಾಳ್ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಎಲುಬುಗಳನೂ್ನ
ಅವರ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಅವನು
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದನು ಮತು್ತ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು. 6 ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ,
ಸಿಮೆ ೕನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಾಡಿದನು.
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ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಳುಬಿದ್ದವುಗಳಿಗೂ ಅವನು
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲೂ್ಲ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ತುಂಡರಿಸಿ ಎರಕದ
ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪುಡಿ ಾಡಿ, ಧೂಪವೇದಿಕೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಶ ಾಡಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.
8 ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ೕಷೀಯನು
ಾಫಾನ್, ಾಸೇಯ ಮತು್ತ ೕ ಾಹ ಇವರನು್ನ ತನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಾಫಾನನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಅಚಲ್ಯ. ಾಸೇಯನು
ನಗರದ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೕ ಾಹನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜ್. ೕ ಾಹನು ಾಜಲೇಖಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಶುಚಿ ಾಡುವ

ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ೕಷೀಯನು ದೇ ಾಲಯದ ದುರಸಿ್ತ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಕೈ ಾಕಿದನು. 9 ಜನರು ದೇ ಾಲಯದ ದುರಸಿ್ತ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಮನಸೆ್ಸ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯದ
ಜನರು ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ ಲೇವಿಯರು
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು. ಯೆಹೂದ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರೂ ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅವರು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 10 ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಾಡಿದವರಿಗೆ
ಲೇವಿಯರು ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 11 ಬಡಗಿಗಳಿಗೂ ಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳಿಗೂ
ಈ ಹಣದಿಂದ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರು; ಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಮರದ
ತೊಲೆಗಳನೂ್ನ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. ಹಿಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರು ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚು್ಚ ಗಮನಕೊಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕಟ್ಟಡವು ಹಳೆಯ ಾಗಿ ಬೀಳುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲತು್ತ. 12-13 ಕೆಲಸ ಾರರು
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು
ಯಹತ್ ಮತು್ತ ಓಬದ್ಯ. ಇವರು ಲೇವಿಯ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ
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ಮೆ ಾರೀಯ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಇತರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು
ಾರೆಂದರೆ: ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್. ಇವರು ಕೆ ಾತ್ಯನ

ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ನಿಪುಣ ಾದ ಲೇವಿಯರೂ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇತರ ಕೆಲವು ಲೇವಿಯರು, ಆ ೕಜನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿಯೂ
ಾಯರ್ದಶಿರ್ಗ ಾಗಿಯೂ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿಯೂ ನೇಮಕ
ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದರು.

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ದೊರೆತದು್ದ
14 ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಹಣವನು್ನ ಲೇವಿಯರು

ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. 15 ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಾಫಾನನಿಗೆ,
“ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಸಿಕಿ್ಕತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 16 ಾಫಾನನು ಅದನು್ನ
ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನಿಗೆ ತಂದು ಅದು ದೊರೆತ ವಿಷಯವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು. “ನೀನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 17 ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ ಅವರು

ತೆಗೆದು ಅದನು್ನ ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೂ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿಗೂ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು”

18 ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಓದತೊಡಗಿದನು. ಅವನು
ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಓದುತಿ್ತರಲು 19 ಅರಸ ಾದ
ೕಷೀಯನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ

ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. 20 ಆಗ ಅರಸನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯ,
ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಮ್, ಮೀಕನ ಮಗ ಾದ ಅಬೊ್ದೕನ್,
ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಾಫಾನ್ ಮತು್ತ ಸೇವಕ ಾದ ಅ ಾಯ
ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 21 “ಹೋಗಿ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ
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ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆತನ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಾಡದೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ”ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
22 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನೂ ಅರಸನ ಸೇವಕರೂ ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಾಗಿದ್ದ

ಹುಲ್ದಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆಕೆ ತೊಕ್ಹತನ ಮಗ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ತೊಕ್ಹತನು ಹಸ್ರನ ಮಗ. ಇವನು ಅರಸನ
ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಹುಲ್ದಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಹೊಸ ಬ ಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅರಸನು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೇವಕರು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 23 ಹುಲ್ದಳು ಅವರಿಗೆ,
“ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. 24ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರಿಗೂ
ಸಂಕಟವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಯೆಹೂದದೇಶದ ಅರಸನ
ಮುಂದೆ ಓದಿದಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾನು ಬರ ಾಡುವೆನು. 25 ಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು. ಉರಿಯುವ
ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವ ನನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಆರಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.’

26 “ಆದರೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ: ‘ನೀನು
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದವಿಷಯಗಳಬಗೆ್ಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 27 ೕಷೀಯನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀನು ಗೋ ಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ
ಹೃದಯವು ಮೃದು ಾದದ್ದರಿಂದ, ನಿನ್ನನು್ನ ಲ ಸಿದೆನು. 28 ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
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ಾನು ಕೇಳಿದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ ಾಧಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಸೇರುವೆ.
ಾನುಈಸ್ಥಳದಮೇಲೂಈಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರಮೇಲೂತರುವ
ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಒಂ ಾ ಾ್ನದರೂ ಅನುಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.’ ”
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನೂ ಅರಸನ ಸೇವಕರೂ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅರಸ ಾದ
ೕಷೀಯನಿಗೆ ತಂದರು.

29 ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು.
30 ಅರಸನೂ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಜನರೂ ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರು
ಎಂಬವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲದೆತಮ್ಮಅರಸನೊಂದಿಗೆಇದ್ದರು. ೕಷೀಯನು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಓದಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಪುಸ್ತಕವು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕತು್ತ. 31 ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಎದು್ದನಿಂತು, ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ
ಆತನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ
ಅನುಸರಿಸುವು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 32 ಆಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಂದಲೂ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿಸಿದನು. ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಾವೂ

ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 33ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರ ಬಳಿ ಾ ಾ ಜ ಾಂಗದವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ
ೕಷೀಯನು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುವಂತೆ ೕಷೀಯನು
ಾಡಿದನು. ೕಷೀಯನು ಬದುಕಿದ್ದಷು್ಟ ಾಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ

ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು.

35
ೕಷೀಯನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದು್ದ

1 ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಿದನು. ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
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ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯು ವಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
2ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಕರನು್ನ ೕಷೀಯನು
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿದನು.

3 ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕವರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರೂ ಆದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ೕಷೀಯನು, “ದೇವರ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಕಟಿ್ಟದ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಇಡಿರಿ. ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಮಗ. ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿನ
ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡಿ; ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ; ದೇವಜನ ಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೇವೆ ಾಡಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಂಶಕ್ರಮದ ಮೇರೆಗೆ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೂ
ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸೇ ಾ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿರಿ. 5ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಲಿ್ಲರಿ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಕುಲಗಳ ಜನರಿಗೂ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೀಗೆ ಾಡಿರಿ. 6 ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ

ವಧಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಸೋದರ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ.
ಆತನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಿ ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಇದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಾವಿರ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅವನು ಜನರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಾ್ರಣಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನದೇ
ಆಗಿದ್ದವು. 8 ೕಷೀಯನ ಆಡಳಿ ಾಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಾಜಕರಿಗೆ,
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
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ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೀಯೇಲನು
ದೇ ಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾಜಕರಿಗೆ ಎರಡು
ಾವಿರದ ಆರು ನೂರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಡುಗಳನು್ನ,ಮೂನೂ್ನರು
ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 9 ಕೋನನ್ಯ,
ಸೆ ಾಯ, ನೆತನೇಲ್ ಮತು್ತ ಇವರ ಸಹೋದರರು ಮತು್ತ ಹಷಲ್ಯ,
ಯೆಗೀಯೇಲ್, ೕಜಾ ಾದ್ ಇವರು ಐನೂರು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಆಡುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಐನೂರು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ಲೇವಿಯರ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.

10ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧ ಾ ಾಗ ಾಜಕರೂ
ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ ನೇಮಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. ಇದು
ಅರಸನ ಆ ಾಗಿತು್ತ. 11 ಪಸ್ಕದ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದ
ಬಳಿಕ ಲೇವಿಯರು ಅದರ ಚಮರ್ ಸುಲಿದು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಾಜಕರು ವೇದಿಕೆಯ

ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದರು. 12 ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವು ೕಶೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
13 ಲೇವಿಯರು ಪಸ್ಕದ ಪಶುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಪ್ರ ಾರ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟ್ಟರು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಯಜ್ಞದ ಾಂಸವನು್ನ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಹಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು. 14 ಬಳಿಕ ಲೇವಿಯರು ತಮ ಾಗಿಯೂ
ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಾಜಕರಿ ಾಗಿಯೂ ಾಂಸವನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಆ ಾಜಕರು ಾತಿ್ರ ತನಕವೂ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ನಿರತ ಾಗಿದ್ದರು; ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಹೋಮ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 15 ಆ ಾಫನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ
ಲೇವಿ ಾಯಕರು ಾವೀದನಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಆ ಾಫ್, ಹೇ ಾನ್
ಮತು್ತ ಅರಸನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದ ಯೆದೂತೂನ್. ಾ್ವರ ಾಲಕರು
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ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಾಕಂದೆರ ಪಸ್ಕದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅವರ ಸೋದರ ಾದ ಲೇವಿಯರು ಅವರಿ ಾಗಿ ಾಡಿದರು.

16 ಹೀಗೆ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನ ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯವು ನಡೆಯಿತು.
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
17 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೂ ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದವರೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಮತು್ತ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಆಚರಿಸಿದರು. 18 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನ ಾಲದಿಂದ ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಎಂದೂ ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಅರಸರಲಿ್ಲ ಾರೂಈರೀತಿ ಾಗಿಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರಸ ಾದ
ೕಷೀಯ, ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ಯೆಹೂದದ ಜನರು,

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ವಿಶೇಷ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. 19 ಇದು ೕಷೀಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಹದಿನೆಂಟನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.

ೕಷೀಯನಮರಣ
20 ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ೕಷೀಯನು ಾಡಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಬಳಿಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನ

ಅರಸ ಾದ ನೆಕೋ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಕಕೆರ್ಮೀಷ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೊರಟನು.
ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನು ನೆಕೋನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಹೊರಟನು. 21 ಆದರೆ ನೆಕೋ ೕಷೀಯನಿಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅದರಲಿ್ಲ,

“ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನೇ, ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕೈ ಾಕಬೇಡ. ಾನು
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಬೇಗನೆ
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ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಅವಸರಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ದೇವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡಬೇಡ. ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರೆ ದೇವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದರೆ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವನು ನೆಕೋನನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ತನ್ನ ವೇಷ
ಬದ ಾಯಿಸಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯ
ಬಗೆ್ಗ ನೆಕೋ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಲು ೕಷೀಯನು ನಿ ಾಕರಿಸಿ
ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು. 23 ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ
ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನಿಗೆ ಾಣಗಳು ಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಂದ ಕೊಂಡೊಯಿ್ಯರಿ. ಾನು ತೀವ್ರ ಾಗಿ
ಾಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.
24 ಆಗ ಸೇವಕರು ೕಷೀಯನನು್ನ ಅವನಿದ್ದ ರಥದಿಂದ

ತೆಗೆದು ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ತಂದಿದ್ದ ಇನೊ್ನಂದು ರಥದಲಿ್ಲ ಾಕಿ
ರಣರಂಗದಿಂದ ನೇರ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಸತ್ತನು. ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ತುಂ ಾ ಶೋಕಿಸಿದರು. 25ಯೆರೆಮೀಯನು
ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಶೋಕಗೀತೆಗಳನು್ನ ರಚಿಸಿ ಾಡಿದನು. ಆ ಗೀತೆಗಳನು್ನ
ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಈಗಲೂ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ೕಷೀಯನ
ಕುರಿತು ದುಃಖದ ಾಡನು್ನ ಾಡುವದು ಅವರಿಗೆ ರೂಢಿ ಾಗಿದೆ. ಆ
ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಮರಣದ ಾಡಿನಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

26-27 ೕಷೀಯನು ಅರಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಡಿದ ಇತರ
ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕದ
ವಿಷಯಗಳನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ೕಷೀಯನಿಗಿದ್ದ ಭಕಿ್ತಯನೂ್ನ
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ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಆ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿದೆ.

36
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾ ಾಜ

1 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ತಮ್ಮ ಹೊಸ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆರಿಸಿದರು. ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು
ೕಷೀಯನ ಮಗನು. 2 ಅವನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆ

ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. 3 ಆ ಬಳಿಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೆಕೋ
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ಕೈದಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದದ
ಜನರು ತನಗೆ ಮೂರು ಾವಿರದ ಾನೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ
ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಮೂವತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಡಲು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 4 ನೆಕೋ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಎ ಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಬದಲಿಗೆ ಯೆಹೂದದ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಅವನಿಗೆ
ಎ ಾ್ಯಕೀಮನ ಬದಲು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ನೆಕೋಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮ
5 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ

ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ಾ್ರಯದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಯೆಹೋವನ
ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ಒಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದನು.

6 ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ
ಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವನನು್ನ ಕಂಚಿನ ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
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ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 7 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹಲ ಾರು
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾಬಿಲೋನಿನ ತನ್ನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು. 8 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ಾಡಿದ ದುಷಿ ್ಕ ್ರಯೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಾಜರುಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ
ಬದಲು ಯೆಹೋ ಾಕೀನನು ಅರಸ ಾದನು. ಇವನು
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಮಗ.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀನ

9 ಯೆಹೋ ಾಕೀನನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹತು್ತ ದಿವಸಗಳ ಾಲ ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಳಿದನು.
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋ ಾಕೀನನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದನು.
10 ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಯೆಹೋ ಾಕೀನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಆಸೇವಕರುದೇ ಾಲಯದ
ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಹೊಸ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಚಿದಿ್ಕೕಯನುಯೆಹೋ ಾಕೀನನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿದ್ದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
11 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ವಷರ್
ಾ್ರಯದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು
ವಷರ್ ಾಲ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದನು. 12 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದನು. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು
ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
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ದೇವರೆದುರಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೂಲಕ
ಬಂದ ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಶನ
13 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ

ಎದ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಾನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. 14 ಅವನು
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರು,ಯೆಹೂದದಜನ ಾಯಕರು ಬಹಳ
ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು.
ಆ ಾಯಕರುಗಳು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದರು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಆಲಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತನ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 15 ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಗೆ್ಗ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಾಕೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಜನರೂ ತನ್ನ ಮಂದಿರವೂ
ಾಶ ಾಗುವದರಲಿ್ಲ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 16 ಆದರೆ ಆತನ ಜನರು
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು; ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು
ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು; ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು. ಆಗ
ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉರಿಯತೊಡಗಿತು. ಅದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 17 ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಾಬಿಲೋನಿನಅರಸನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನು ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ
ಯುವಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೂದದ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
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ಅವನು ಚಿಕ್ಕವರನೂ್ನ ದೊಡ್ಡವರನೂ್ನ ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ
ಬಿಡದೆ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ರೋಗಿಗಳನೂ್ನ ಆರೋಗ ್ಯವಂತರನೂ್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು; ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ
ಶಿ ಸಲು ದೇವರು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.
18 ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಾಗಿಸಿದನು. ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೂ ಅರಸನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಾಗಿಸಿದನು. 19 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು;
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದರು;
ಅರಸನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರ ಮನೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ದೋಚಿದರು ಮತು್ತ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು; 20 ಜೀವದಿಂದುಳಿದ
ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಾರಸಿಯ ಾ ಾ್ರಜ್ಯ
ಾ್ಥಪನೆ ಾಗುವ ತನಕ ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರು. 21ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೂಲಕ
ಹೇಳಿಸಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. “ಈ ಸ್ಥಳವು ಎಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಾಳುಬೀಳುವದು. ಜನರು ಆಚರಿಸದೆಹೋದ
ಸಬ್ಬತ್ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಅದು ಪರಿ ಾರ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು
ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ್ದನು.

22 ಾರಸಿ ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಅವನಿಂದಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟನೆಯನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿದನು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ
ಇ ಾಯಿತು. ಕೊರೇಷನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಗೆ
ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು:

23 ಾರಸಿ ಾಜ ಾದ ಕೋರೆಷನು ತಿಳಿಸುವದೇನೆಂದರೆ,
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ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟು್ಟವ
ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
ಜನರೆ ಾ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.
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