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2 ಾಜರುಗಳು

ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ
1 ಅ ಾಬನು ಸತ್ತನಂತರ, ೕ ಾಬ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ

ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.
2 ಒಂದು ದಿನ, ಅಹಜ್ಯನು ಸ ಾಯರ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಯ
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಮರದ

ಕಂಬಗಳಮೂಲಕಕೆಳಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆಬಹಳ ಾಯಗ ಾದವು.
ಅಹಜ್ಯನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಎಕೊ್ರೕನಿನ
ದೇವ ಾದ ಾಳೆ್ಜಬೂಬನ ಅಚರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಾಯಗಳು
ಗುಣ ಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಾದ
ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಕೆಲವು
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ!
ಹೀಗಿರು ಾಗ ನೀವು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವ ಾದ ಾಳೆ್ಜಬೂಬನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದೇಕೆ? 4 ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ: ಾಳೆ್ಜಬೂಬನಿಂದ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ನೀನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನೀನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿದುದರಿಂದ, ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ನೀನು ನಿನ್ನ
ಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕೕಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವೆ’
ಎಂದು ತಿಳಿಸು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಎಲೀಯನು ಅಹಜ್ಯನ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.



2 ಾಜರುಗಳು 1:5 ii 2 ಾಜರುಗಳು 1:10

5ಸಂದೇಶಕರು ಅಹಜ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಅಹಜ್ಯನು
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ, “ನೀವುಇಷು್ಟ ಬೇಗಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂದುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

6 ಸಂದೇಶಕರು ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ, “ಒಬ್ಬನು ನಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ! ಹೀಗಿರು ಾಗ
ನೀನು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವ ಾದ ಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದುದೇಕೆ? ನೀನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕೕಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು

ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವೆ!’ ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
7 ಅಹಜ್ಯನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ, “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಿ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಮನುಷ ್ಯನುಹೇಗಿದ್ದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
8ಸಂದೇಶಕರು ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ, “ಅವನು ಉಣೆ್ಣಯಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ

ಧರಿಸಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಚಮರ್ದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು” ಎಂದರು.
ಆಗ ಅಹಜ್ಯನು, “ಅವನು ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಾದ ಎಲೀಯನು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
ಅಹಜ್ಯನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಾಶನ

9 ಅಹಜ್ಯನು ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು
ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಎಲೀಯನಿಗೆ,
“ದೇವಮನುಷ ್ಯನೇ, ಾಜನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ಕೆಳಗಿಳಿದು ಾ’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಎಲೀಯನು ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ, “ ಾನು
ಒಬ್ಬ ದೇವಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವ ಾದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು
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ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಐವತು್ತ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸಲಿ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಆಗ ಬೆಂಕಿಯು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದು ಆ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ

ಮತು್ತ ಅವನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿತು.
11 ಅಹಜ್ಯನು ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಐವತು್ತ

ಜನರನು್ನ ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು
ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ದೇವಮನುಷ ್ಯನೇ, ಾಜನುಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ‘ತ್ವರಿತ ಾಗಿ
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಾ!’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಎಲೀಯನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು ದೇವಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬೆಂಕಿಯು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಐವತು್ತ ಜನರನೂ್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸಲಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರ ಬೆಂಕಿಯು ಇಳಿದು ಬಂದು

ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನೂ್ನ ಅವನ ಐವತು್ತ ಜನರನೂ್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿತು.
13 ಅಹಜ್ಯನು ಮೂರನೆಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಐವತು್ತ

ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯ ಮೂರನೆಯ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯುಎಲೀಯನಬಳಿಗೆಬಂದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯುತನ್ನ
ಣ ಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು

ಎಲೀಯನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಅವನಿಗೆ, “ದೇವ ಮನುಷ ್ಯನೇ,
ನನ್ನ ಮತು್ತ ಈ ಐವತು್ತ ಜನರ ಾ್ರಣವು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಲಿ! 14 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ
ಬೆಂಕಿಯು ದಲ ಇಬ್ಬರು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಐವತು್ತ
ಜನರನೂ್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆಈಗ ನಮ್ಮಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿ
ಜೀವಿಸಲು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಡನೆ
ಹೋಗು,ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೀಯನು ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನನು್ನ ನೋಡಲು ಆ

ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಡನೆ ಹೋದನು.
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16 ಎಲೀಯನು ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ.
ಹೀಗಿರು ಾಗ ನೀನು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವ ಾದ ಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ? ನೀನು
ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಿಂದ ನೀನು
ಮೇಲಕೆ್ಕೕಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುವೆ! ಎಂಬು ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಎಲೀಯನ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಅಹಜ್ಯನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಹಜ್ಯನ ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾಮನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನು ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋ ಾವುನುಆಳುವುದಕೆ್ಕ
ಆರಂಭಿಸಿದನು.

18 ಅಹಜ್ಯನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

2
ಎಲೀಯನ ಪರಲೋ ಾರೋಹಣ

1 ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಸುಂಟರ ಾಳಿಯ ಮೂಲಕ
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಳು್ಳವ ಾಲ ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿತು. ಎಲೀಯನು
ಎಲೀಷನೊಡನೆ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಹೋದನು.

2 ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು;
ಏಕೆಂದರೆ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿ ಾ್ನಣೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಬಿಟಿ್ಟರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಬ್ಬರೂ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋದರು.

3 ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂ ಂದು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ
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ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.
ಎಲೀಷನು, “ ೌದು, ನನಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ
ಾತ ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದನು.
4 ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು,

ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿ ಾ್ನಣೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಬಿಟಿ್ಟರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಬ್ಬರೂ ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ ಹೋದರು.

5 ಜೆರಿಕೊದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂ ಂದು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ
ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.
ಎಲೀಷನು, “ ೌದು, ನನಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ
ಾತ ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದನು.
6 ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು,

ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿ ಾ್ನಣೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಬಿಟಿ್ಟರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವರಿಬ್ಬರೂಮುಂದೆ ಾಗಿದರು.

7 ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ
ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಎಲೀಯಮತು್ತ ಎಲೀಷರು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಆ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನರು
ಎಲೀಯ ಮತು್ತ ಎಲೀಷರಿಗಿಂತ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
8 ಎಲೀಯನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ನೀರನು್ನ
ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ನೀರು ಎರಡು ಾಗ ಾಗಿ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
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ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಎಲೀಯ ಮತು್ತ
ಎಲೀಷರು ಒಣನೆಲದಮೇಲೆ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು.

9 ಅವರು ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ,
“ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ, ಾನು
ನಿನಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಅಪೇ ಸುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಎಲೀಷನು, “ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಡರಷಿ್ಟರಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಎಲೀಯನು, “ನೀನು ಕಷ್ಟಕರ ಾದುದನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ.

ನಿನಿ್ನಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡರೆ, ಅದು
ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಆದರೆ ನಿನಿ್ನಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಣದಿದ್ದರೆ,ಅದು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

11 ಎಲೀಯ ಮತು್ತ ಎಲೀಷ ಒಟಿ್ಟಗೆ ನಡೆಯು ಾ್ತ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ, ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ

ರಥಗಳು ಬಂದು ಎಲೀಯನನು್ನ ಎಲೀಷನಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದವು.
ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ರಥಗಳು ಬೆಂಕಿಯಂತಿದ್ದವು! ನಂತರ
ಎಲೀಯನು ಸುಂಟರ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದನು.

12 ಎಲೀಷನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ! ನನ್ನ
ತಂದೆಯೇ! ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ರಥರ ಾಶ್ವಗಳೂ ಮತು್ತ ಅಶ್ವದಳವೂ
ಆಗಿದ್ದವನೇ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.
ಎಲೀಷನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ

ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಲು
ಅವುಗಳನು್ನ ಹರಿದು ತುಂಡುತುಂಡು ಾಡಿದನು. 13 ಎಲೀಯನ
ಮೇಲಂಗಿಯುನೆಲದಮೇಲೆಬಿತು್ತ. ಎಲೀಷನುಅದನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ೕಡರ್ನ್ ನದಿ ತೀರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ನೀರನು್ನ

ಹೊಡೆದು, “ಎಲೀಯನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 14 ಎಲೀಷನು ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆ ಾಗ,
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ನೀರು ಎರಡು ಾಗ ಾಗಿ ಬಲಗಡೆಯಲೂ್ಲ ಎಡಗಡೆಯಲೂ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು! ಎಲೀಷನು ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದನು.

ಎಲೀಯನ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ವಿಚಾರ
15 ಜೆರಿಕೊದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂ ಂದು ಎಲೀಷನನು್ನ

ಕಂಡು, “ಎಲೀಯನ ಆತ್ಮವು ಈಗ ಎಲೀಷನ ಮೇಲಿದೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲೀಷನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಬಂದರು. ಅವರು
ಎಲೀಷನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದರು. 16ಅವರು ಅವನಿಗೆ,
“ನೋಡು, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ
ಒಡೆಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ದಯವಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡು.
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಎಲೀಯನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಾವು ಾದರೂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕಣಿವೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ

ಬೀಳಿಸಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಇಲ್ಲ, ಎಲೀಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಜನರನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
17ಎಲೀಷನು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಂಡು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆಆಪ್ರ ಾದಿಗಳ

ಗುಂಪು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಎಲೀಷನು, “ಸರಿ,
ಎಲೀಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪು ಎಲೀಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಐವತು್ತ ಮಂದಿ

ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೂರು ದಿನ ಹುಡುಕಿದರೂ
ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 18 ಅವರು ಎಲೀಷನು
ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಎಲೀಯನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಲೀಷನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಲೀಷನು
ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ”
ಎಂದನು.
ಎಲೀಷನು ನೀರನು್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದನು

19 ನಗರದ ಜನರು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಈ ನಗರವು ಒಳೆ್ಳಯ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದೆಯೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ. ಆದರೆ ನೀರು
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ತುಂ ಾ ಕೆಟಿ್ಟದೆ. ಆ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಬೆಳೆಯ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20ಎಲೀಷನು, “ಒಂದುಹೊಸಬೋಗುಣಿಯನು್ನ ತಂದುಅದರಲಿ್ಲ
ಉಪ್ಪನು್ನ ಾಕಿ” ಎಂದನು.
ಜನರು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಯನು್ನ ತಂದರು.

21 ನಂತರ ಎಲೀಷನು ನೆಲದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. ಎಲೀಷನು ಉಪ್ಪನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಎಸೆದು, “ ‘ ಾನು
ಈ ನೀರನು್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ! ಇಲಿ್ಲಂ ಾಚೆಗೆ ಈ ನೀರು ಾರಿಗೂ
ಾವನು್ನ ಮತು್ತ ಬಂಜೆತನವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಈ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

22ಆನೀರು ಶುದ್ಧ ಾಯಿತು. ಇಂದುಆನೀರುಇನೂ್ನ ಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು.
ಕೆಲವು ಾಲಕರು ಎಲೀಷನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು

23ಎಲೀಷನು ಆ ನಗರದಿಂದ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಎಲೀಷನು
ನಗರದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಕೆಲವು ಾಲಕರು
ನಗರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಳಿಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಎಲೀಷನನು್ನ
ಾಸ್ಯ ಾಡಿ, “ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು, ಬೋಳುತಲೆಯವನೇ, ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಹೋಗು, ಬೋಳುತಲೆಯವನೇ” ಎಂದರು.

24 ಎಲೀಷನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ
ಕೇ ಾಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಾಡಿನಿಂದ
ಎರಡು ಕರಡಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಮೇಲೆರಗಿ ನಲವತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿ ಾಲಕರನು್ನ ಸೀಳಿ ಾಕಿದವು.

25 ಎಲೀಷನು ಬೇತೇಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಎಲೀಷನು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು.

3
ೕ ಾವುನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು
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1 ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ
ವಷರ್ದ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ೕ ಾವುನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿ
ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ೕ ಾವುನು ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
2ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ೕ ಾವುನು
ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ೕ ಾವುನು ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಂತೆ

ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ತನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅವನು ಕಿತು್ತ ಾಕಿಸಿದನು.
3 ಆದರೆ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದ
ಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಅವನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡುವಂತೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು. ೕ ಾವುನು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

ೕ ಾಬ್ ದೇಶವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬೇಪರ್ಟಿ್ಟತು
4 ಮೇಷನು ೕ ಾಬಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಮೇಷನು ಅನೇಕ

ಕುರಿಗಳ ಒಡೆಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಮೇಷನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕುರಿಗಳ
ಮತು್ತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಟಗರುಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಗೆ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಆದರೆ ಅ ಾಬನು ಸ ಾ್ತಗ ೕ ಾಬಿನ ಾಜನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದು್ದ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ
ಬೇರೆ ಾದನು.

6 ಆಗ ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನು ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು. 7 ೕ ಾವುನು
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ, “ನನ್ನಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ೕ ಾಬಿನ ಾಜನುಬೇಪರ್ಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ೕ ಾಬಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ನನ್ನ ತೆ ಬರುವೆ ಾ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ತೆ ಾನೂ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನೂ ನೀನೂ ಒಂದೇ. ನನ್ನ ಜನರೂ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಒಂದೇ. ನನ್ನ
ಕುದುರೆಗಳೂ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೂಒಂದೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಮೂವರು ಾಜರು ಎಲೀಷನ ಸಲಹೆ ಕೇಳುವರು
8 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ೕ ಾವುನನು್ನ, “ ಾವು ಾವ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
“ ಾವು ಎದೋಮಿನ ಮರಳು ಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋಣ”

ಎಂದು ೕ ಾವುನುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
9ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಎದೋಮಿನ
ಾಜರೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರು. ಅವರ ಸೇನೆಗೆ ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ

ನೀರು ಅಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. 10ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನು,
“ಅ ್ಯೕ, ಮೂವರು ಾಜ ಾದ ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಬರ ಾಡಿದಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ೕ ಾಬ್ಯರು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ

ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾ ಾದರೊಬ್ಬರು ಇಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಾವೇನು
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು

ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕೇ ೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ

ಎಲೀಷನು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದನೆ. ಎಲೀಷನು ಎಲೀಯನ
ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು”* ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು
ಎಲೀಷನಲಿ್ಲವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನು,ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನುಮತು್ತ

ಎದೋಮಿನ ಾಜನು ಎಲೀಷನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದರು.
13 ಎಲೀಷನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಗೆ, “ನನಿ್ನಂದ ನಿನಗೆ ಏನು

ಬೇ ಾಗಿದೆ? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಯರ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
* 3:11: ಎಲೀಷನು ಎಲೀಯನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಎಲೀಷನು ಎಲೀಯನ
ಹಸ್ತಗಳಮೇಲೆ ನೀರನು್ನ ಸುರಿದನು.”
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡಲೆಂದು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಮೂವರು ಾಜರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬರ ಾಡಿ, ನಮ್ಮನು್ನ ೕ ಾಬ್ಯರು
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯವನು್ನ
ಬಯಸಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದನು.

14 ಎಲೀಷನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುವವನು ಾನು. ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಾನು ನಿಜವನು್ನ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತಯೂ ನೋಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನನು್ನ
ಗಮನಿಸುತ್ತಲೂಇರಲಿಲ್ಲ. 15ಆದರೆಈಗಕಿನ್ನರಿ ಾರಿಸುವಒಬ್ಬನನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವನು ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ಾರಿಸಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯು

ಎಲೀಷನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. 16 ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿರಿ. 17 ನೀವು
ಾಳಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮಳೆಯನೂ್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ
ಆ ಕಣಿವೆಯು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ
ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
18 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭ ಾಧ್ಯ. ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ನೀವು
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಆತನೇ ಅವ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 19 ಪ್ರತಿ ಂದು
ಬ ಾಢ್ಯ ಾದ ನಗರವನು್ನ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ನಗರವನು್ನ ನೀವುಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕುವಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವನೂ್ನ ನೀವು ಕಡಿದು
ಉರುಳಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಎ ಾ್ಲ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ ನೀವು ನಿಲಿ್ಲಸುವಿರಿ.
ನೀವು ಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನಸೆದು ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ತೋಟವನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸುತಿ್ತೕರಿ.”
20ಮುಂಜಾನೆ, ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎದೋಮಿನ

ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯ ಾರಂಭಿಸಿತು ಮತು್ತ ಕಣಿವೆಯು
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.
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21 ಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು
ೕ ಾಬ್ಯರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ೕ ಾಬಿನ ಗಂಡಸರು ಅಂದರೆ

ಯುದ್ಧಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದು (ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ) ಗಡಿಯಲಿ್ಲ ಾಯತೊಡಗಿದರು.
22 ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಸುಕಿನಲೆ್ಲೕ
ಮೇಲೆದ್ದರು. ಸೂಯರ್ನ ಕಿರಣಗಳು ಕಣಿವೆಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. ೕ ಾಬಿನ ಜನರಿಗೆ ಅವು ರಕ್ತದಂತೆ ಕಂಡವು.
23 ೕ ಾಬಿನ ಜನರು, “ರಕ್ತದತ್ತ ನೋಡಿ! ಾಜರುಗಳು
ಪರಸ್ಪರ ಹೋ ಾಡಿರಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಾಶಗೊಳಿಸಿರಲೇಬೇಕು. ಸತಿ್ತರುವ ದೇಹಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚಿಕೊ ್ಳೕಣ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

24 ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ೕ ಾಬಿನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ
ಾಡಿದರು. ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿಯರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು

ಓಡಿಹೋದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮುನು್ನಗಿ್ಗ ೕ ಾಬಿನವರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 25 ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಗರಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿದರು.
ಅವರು ೕ ಾಬಿನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಉತ್ತಮ ತೋಟದ ಕಡೆಗೆ
ಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನಸೆದರು. ಅವರು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
ಅವರು ಉತ್ತಮ ಾದ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಉರುಳಿಸಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೀಹರ್ರೆಷೆತ್ ನ ಾಗರ್ದುದ್ದಕೂ್ಕ ಹೋ ಾಟ ಾಡಿದರು.
ಸೈನಿಕರು ಕೀಹರ್ರೆಷೆತನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಅದಕೂ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರು.

26 ಆ ಯುದ್ಧವು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮೀರಿ ಹೋಯಿತೆಂದು
ೕ ಾಬಿನ ಾಜನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು

ಎದೋಮಿನ ಾಜನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಲು ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದ
ತನ್ನ ಏಳುನೂರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನುಗಿ್ಗಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.
ಆದರೆ ಅವರು ಎದೋಮಿನ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಹೋಗ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
27 ಆಗ ೕ ಾಬಿನ ಾಜನು, ತನ್ನ ನಂತರ ಾಜ ಾಗುವ ಹಿರಿಯ
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ಮಗನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ೕ ಾಬಿನ ಾಜನು ನಗರವನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿದಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಈ ಾಯರ್ವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರನು್ನ ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ೕ ಾಬಿನ
ಾಜನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು.

4
ವಿಧವೆಯಬೇಡಿಕೆ

1 ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರ ಾದಿಮಂಡಲಿಯವರಲೊ್ಲಬ್ಬನ ಪತಿ್ನಯು
ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಎಲೀಷನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ ಗಂಡನು ನಿನಗೆ
ಸೇವಕನಂತಿದ್ದನು. ಈಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! ಅವನು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ
ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು ನನ್ನ ಎರಡು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

2 ಎಲೀಷನು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ? ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏನಿದೆ? ನನಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ನನ್ನಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಏನೂಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ

ಒಂದು ಾತೆ್ರ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣ ಾತ್ರ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
3ಆಗಎಲೀಷನು, “ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊ. ಅವು ಬರಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಷು್ಟ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊ. 4 ನಂತರ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಮುಚು್ಚ. ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರ ಮನೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು.
ಈ ಾತೆ್ರಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದಳು. ಅವಳು ಮತು್ತ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಅವಳ ಬಳಿಗೆ
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ತಂದರು; ಅವಳು ಆ ಾತೆ್ರಗಳಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಸುರಿದಳು. 6ಅವಳು
ಅನೇಕ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, “ಇನೊ್ನಂದು
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದಳು.
ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಾತೆ್ರಗಳು ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದವು. ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬನು, “ಇಲಿ್ಲ ಾವ ಾತೆ್ರಗಳೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ
ಸಮಯಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಣೆ್ಣಯುಮುಗಿದಿತು್ತ.

7 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ (ಎಲೀಷನ) ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ನಡೆದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಎಲೀಷನು ಅವಳಿಗೆ, “ಹೋಗು,
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾ ಾಟ ಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸು. ಉಳಿದ
ಹಣದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನ ಾಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೀಷಮತು್ತ ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕ

8ಒಂದು ದಿನ ಎಲೀಷನು ಶೂನೇಮಿಗೆಹೋದನು. ಪ್ರಮುಖ ಾದ
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಶೂನೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಎಲೀಷನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲೀಷನು ಆ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ
ಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವಳಮನೆಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

9ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ, “ನೋಡಿ,ನಮ್ಮಮನೆಯ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಾದುಹೋಗುವ ಎಲೀಷನು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ದೇವಮನುಷ ್ಯನೂ
ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 10 ದಯವಿಟು್ಟ ಎಲೀಷನಿ ಾಗಿ
ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ಕಟೊ್ಟೕಣ. ಆ

ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಗೆ ಂದನು್ನ ಾಕೋಣ. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮೇಜು,
ಕುಚಿರ್ ಮತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಇಡೋಣ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಬಂ ಾಗ, ಈ ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ತನ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

11ಒಂದು ದಿನ ಎಲೀಷನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು
ಆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಪಡೆದನು. 12 ಎಲೀಷನು
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ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಶೂನೇಮ್ಯ ಾದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸೇವಕನುಶೂನೇಮ್ಯ ಾದಆಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಬಂ ಾಗ

ಆಕೆಯು ಎಲೀಷನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಳು. 13 ಎಲೀಷನು
ಗೇಹಜಿಗೆ (ಸೇವಕನಿಗೆ), “ನೀನುಆಸಿ್ತ ್ರೕಯಬಳಿಗೆಹೋಗಿ, ‘ನೋಡು,
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಉಪಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ
ಾಡಿರುವೆ. ನಮಿ್ಮಂದ ನಿನಗೇ ಾದರೂ ಉಪ ಾರ ಾಗಬೇಕೇ?

ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಾಜನ ಬಳಿಯ ಾ್ಲದರೂ ಅಥ ಾ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯ
ಬಳಿಯ ಾ್ಲದರೂ ಾವು ಾತ ಾಡಬೇಕೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳು”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಇಲಿ್ಲ ಾನು ನನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ಸುಖ ಾಗಿ

ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದಳು.
14 ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ ಾನು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಾಡಲಿ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಗೇಹಜಿಯು, “ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ! ಅವಳಿಗೆಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಗಂಡ

ಮುದುಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
15 ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಅವಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
ಗೇಹಜಿಯು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆದನು. ಆಕೆಯು ಬಂದು ಅವನ
ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಳು. 16 ಎಲೀಷನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ಮುಂದಿನ
ವಸಂತ ಾಸದ ಈ ಾಲಕೆ್ಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ
ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ದೇವಮನುಷ ್ಯನೇ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿಯನು್ನ

ವಂಚಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
17 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು. ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದಂತೆ,

ಮುಂದಿನ ವಂಸತದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದಳು.
18 ಾಲಕನು ಬೆಳೆದನು. ಒಂದು ದಿನ, ಹೊಲದಲಿ್ಲ

ಬೆಳೆಕೊಯು್ಯತಿ್ತದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಲು
ಆ ಾಲಕನು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದನು. 19ಈ ಾಲಕನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ,
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“ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ತಲೆ ನೋಯುತಿ್ತದೆ! ನನ್ನ ತಲೆ ನೋಯುತಿ್ತದೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಅವನ ಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಅವನನು್ನ

ಕೊಂಡೊಯಿ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಆ ಸೇವಕನು ಾಲಕನನು್ನ ಅವನ ಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ

ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಾಲಕನು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ ಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ನಂತರ ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು.

ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಎಲೀಷನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗುವಳು
21 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾಲಕನನು್ನ ದೇವಮನುಷ ್ಯನ (ಎಲೀಷನ)
ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ಾಗಿಲನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ಹೊರಗೆ ಹೋದಳು. 22 ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ಕರೆದು, “ದಯವಿಟು್ಟ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನೂ್ನ ಒಂದು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯನೂ್ನ
ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಾನು ದೇವಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕರೆತರಲು ಬೇಗ
ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

23ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯಗಂಡನು, “ಈದಿನದೇವಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಹೋಗಲು
ನೀನೇಕೆ ಅಪೇ ಪಡುವೆ? ಇಂದು ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯೂ ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವೂಅಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವಳು, “ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದಳು.
24 ನಂತರ ಅವಳು ಒಂದು ತಡಿಯನು್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿ ತನ್ನ

ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಬೇಗ ಾ! ಾವು ವೇಗ ಾಗಿ ಸ ಾರಿ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಹೋಗೋಣ. ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ ನಿ ಾನಿಸು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

25ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ದೇವಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಣಲು ಕಮೆರ್ಲ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ
ಹೋದಳು.
ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ದೂರದಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ

ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಗೇಹಜಿಗೆ, “ನೋಡು, ಶೂನೇಮ್ಯ ಾದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ! 26 ಅವಳನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
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ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ, ‘ನೀನು ೕಮ ಾಗಿರುವೆ ಾ? ನಿನ್ನ ಗಂಡ
ೕಮ ಾಗಿರುವನೇ? ನಿನ್ನ ಮಗು ೕಮ ಾಗಿರುವುದೇ?’ ಎಂದು
ಕೇಳು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅಂತೆಯೇ ಗೇಹಜಿಯು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವಳು “ ೌದು,
ೕಮ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದಳು.
27 ಆದರೆ ಶೂನೇಮಿನ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದ

ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಗಿ, ಎಲೀಷನ
ಾದಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು. ಶೂನೇಮಿನ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ತಳಿ್ಳಬಿಡಲು ಗೇಹಜಿಯು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಆದರೆ
ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಅವಳನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡ! ಅವಳು
ಬಹಳ ತಳಮಳಗೊಂಡಿ ಾ್ದಳೆ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆಕೆಯ
ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ; ನನಗೆ ಮರೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ಆಗ ಶೂನೇಮಿನ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾ್ವಮೀ, ಾನು ಮಗನನು್ನ
ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ‘ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಬೇಡ’ ಎಂದು ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿದೆ!” ಎಂದಳು.

29 ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗು. ನನ್ನ
ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಾರ ಹತಿ್ತರ ಾಗಲಿ
ಾತ ಾಡಲು ನಿಲ್ಲದಿರು! ನೀನು ಾರ ಾ್ನದರೂ ಸಂಧಿಸಿದರೆ

ಅವನಿಗೆ, ‘ ೕಮ ಾಗಿರುವೆ ಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳದಿರು. ಾ ಾದರೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ‘ ೕಮ ಾಗಿರುವೆ ಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ
ಉತ್ತರಿಸದಿರು. ಹೀಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಮಗುವಿನ
ಮುಖದಮೇಲೆ ಇಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಾಯಿಯು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿ ಾ್ನಣೆ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಎಲೀಷನು ಮೇಲೆದು್ದ ಶೂನೇಮಿನ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.
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31ಶೂನೇಮಿನಆಸಿ್ತ ್ರೕಯಮನೆಗೆ,ಎಲೀಷನುಮತು್ತ ಶೂನೇಮಿನ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಗೇಹಜಿಯು ಬಂದನು.
ಗೇಹಜಿಯು ಮಗುವಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೋಲನಿ್ನಟ್ಟನು. ಆದರೆ
ಆ ಮಗು ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ; ಅಲು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಗೇಹಜಿಯು
ಎಲೀಷನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ಮಗು
ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಎಲೀಷನು ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆ ಮಗು ಅವನ
ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸತು್ತಬಿದಿ್ದತು್ತ. 33 ಎಲೀಷನು ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು. ಈಗ ಎಲೀಷ ಮತು್ತ ಮಗು
ಾತ್ರ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ನಂತರ ಎಲೀಷನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 34 ಎಲೀಷನು ಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ
ಮಲಗಿದನು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಾಯಿಯನು್ನ ಮಗುವಿನ ಾಯಿಯ
ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮಗುವಿನ ಕೈಗಳ

ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಎಲೀಷನು ಕೈಚಾಚಿ ಮಗುವನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ಆಗ
ಮಗುವಿನ ದೇಹವು ಬೆಚ್ಚ ಾಯಿತು.

35 ಎಲೀಷನು ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆ ಾಡಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಕೊಠಡಿ ಳಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಕೈಚಾಚಿಮಗುವನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ಆಗಮಗು
ಏಳು ಾರಿ ಸೀನಿ ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿತು.

36 ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಯನು್ನ ಕರೆದು, “ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಕರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಗೇಹಜಿಯು ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆದನು. ಅವಳುಎಲೀಷನ

ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದಳು. ಎಲೀಷನು, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

37 ಆಗ ಶೂನೇಮಿನ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಕೊಠಡಿ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಎಲೀಷನ ಾದಗಳಿಗೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ತನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದಳು.
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ಎಲೀಷಮತು್ತ ವಿಷದ ಾರು
38 ಎಲೀಷನು ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬಂದನು. ಆಗ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ

ಬರ ಾಲವಿತು್ತ. ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪು ಎಲೀಷನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆಲ್ಲ ಾರನು್ನ
ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
39 ಒಬ್ಬನು ಅಡಿಗೆಯ ಸೊಪಿ್ಪ ಾಗಿ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ

ಅವನು ಒಂದು ಾಡುಬಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡುಸೋರೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಜೇಬಿನಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಅವನು ಬಂದು, ಆ ಾಡುಸೋರೆ
ಾಯಿಗಳನು್ನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದನು. ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ
ಅವು ಾವಜಾತಿಯಸೋರೆ ಾಯಿಗಳೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

40 ನಂತರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾರನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಬಡಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಾರನು್ನ ಊಟ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ,
ಅವರು, “ದೇವಮನುಷ ್ಯನೇ! ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ವಿಷವಿದೆ!” ಎಂದು
ಎಲೀಷನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ಆ ಆ ಾರವು ತಿನ್ನಲು
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಏನನೂ್ನ

ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ.
41 ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅವರು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತಂದರು. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಾತೆ್ರ ಳಗೆ ಾಕಿದನು. ನಂತರ ಎಲೀಷನು, “ಜನರಿಗೆ ಾರನು್ನ
ಬಡಿಸಿ,ಅವರುಊಟ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಆ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಾವ ದೋಷವೂಇರಲಿಲ್ಲ.

ಎಲೀಷನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆಊಟಒದಗಿಸಿದನು
42 ಾಳ್ ಾಲಿ ಾದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಪ್ರಥಮ ಸುಗಿ್ಗಯ

ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ (ಎಲೀಷನಿಗೆ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಇವನು ಇಪ್ಪತು್ತ ಜವೆಗೋಧಿ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಒಂದು
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ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಹಸೀ ತೆನೆಗಳನೂ್ನ ತಂದನು. ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಜನರಿಗೆ
ಈ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು,ಅವರು ತಿನ್ನಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43ಎಲೀಷನಸೇವಕನು, “ಏನು? ಇಲಿ್ಲ ನೂರುಮಂದಿಜನರಿ ಾ್ದರೆ.
ಈಆ ಾರವನು್ನ ಇಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಿ?” ಎಂದನು.
ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು,

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ‘ಅವರು ತಿಂದರೂ ಆ ಾರವು
ಉಳಿಯುತ್ತದೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

44 ಆಗ ಎಲೀಷನ ಸೇವಕನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮುಂದೆ
ಆ ಾರವನು್ನ ಇಟ್ಟನು. ಆ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾ ಾಗುವಷು್ಟ
ತಿಂದರೂ ಆ ಾರವು ಉಳಿದುಹೋಯಿತು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

5
ಾ ಾನನ ಸಮಸೆ್ಯ

1 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನ ಸೇನೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾನನೆಂಬ
ಸೇ ಾಪತಿಯಿದ್ದನು. ಾ ಾನನು ಅವನ ಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ
ಾ್ರಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಾ ಾನನ
ಮು ಾಂತರ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ವಿಜಯವನು್ನ ತಂದುಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದನು. ಾ ಾನನು ಮ ಾಪುರುಷನೂ
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಯೂಆದಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆಅವನು ಕುಷ್ಠರೋಗ
ಪೀಡಿತ ಾಗಿದ್ದನು.

2 ಅ ಾಮ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಲು ಸೈನಿಕರ ಅನೇಕ
ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಸೈನಿಕರು ಜನರನು್ನ ತಮ್ಮ
ಗು ಾಮರಂತೆ ಹಿಡಿದುತಂದರು. ಒಂದು ಸಲ ಚಿಕ್ಕ
ಹುಡುಗಿ ಬ್ಬಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದುತಂದರು. ಈ
ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯು ಾ ಾನನ ಪತಿ್ನಗೆ ಸೇವಕಿ ಾದಳು. 3 ಈ
ಹುಡುಗಿಯು ಾ ಾನನ ಪತಿ್ನಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾ ಾನನು
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಷನನು್ನ
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ಭೇಟಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಾ ಾನನ ಕುಷ್ಠರೋಗವನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

4 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹುಡುಗಿಯು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ,
ಾ ಾನನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
5ಆಗ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು, “ಈಗಲೇ ಹೋಗು, ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜನಿಗೆ ಪತ್ರ ಂದನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾ ಾನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಾ ಾನನು ಮುನೂ್ನರ

ನಲವತು್ತ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ, ಆರು ಾವಿರ ಚಿನ್ನದ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾನು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 6 ಾ ಾನನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜನಿಗೆ
ಪತ್ರ ಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ, “…ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾ ಾನನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಾನು ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನ ಕುಷ್ಠರೋಗವನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿ” ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ.

7 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿ ಾಗ, ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ ಾನು ದೇವರೇನು? ಇಲ್ಲ! ಹುಟು್ಟ
ಮತು್ತ ಾವುಗಳಮೇಲೆ ನನಗೆ ಾವ ಶಕಿ್ತಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರು ಾಗ
ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಕುಷ್ಠರೋಗಪೀಡಿತ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು? ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ನೀವೇ
ೕಚಿಸಿರಿ. ಇದುಒಂದು ಕುತಂತ್ರವೆಂಬುದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಯುದ್ಧವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡನೆಂಬುದು ದೇವಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಎಲೀಷನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಎಲೀಷನು ಾಜನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು:
“ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಏಕೆ? ಾ ಾನನು ನನ್ನ
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ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಇ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ!”

9 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಕುದುರೆಗ ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ರಥಗ ಂದಿಗೆ
ಎಲೀಷನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
10 ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕನ ಮೂಲಕ ಾ ಾನನಿಗೆ,
“ಹೋಗಿ, ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಸಲ ಾ್ನನ ಾಡು. ಆಗ
ನಿನ್ನ ಚಮರ್ರೋಗವು ಗುಣ ಾಗುವುದು. ನೀನು ಸಂಪೂಣರ್
ಶುದ್ಧ ಾಗುವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

11 ಾ ಾನನು ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಎಲೀಷನು ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ
ಬಂದು, ನನೆ್ನದುರು ನಿಂತು, ತನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ನನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದನೆಂದು ಾನು ಾವಿಸಿದೆ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಕೈಗಳನು್ನ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸವರಿ, ನನ್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗವನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುವನೆಂದು ಾನು ಾವಿಸಿದೆ್ದನು. 12 ದಮಸ್ಕದ ಅ ಾ ಾ
ಮತು್ತ ಪಪರ್ರ್ನದಿಗಳುಇಸೆ್ರೕಲಿನಎ ಾ್ಲ ನದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂಉತ್ತಮ!
ಾನು ದಮಸ್ಕದ ಆ ನದಿಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಿ, ಶುದ್ಧ ಾಗ ಾರದೇಕೆ?”
ಎಂದುಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು!

13 ಆಗ ಾ ಾನನ ಸೇವಕರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,
“ತಂದೆಯೇ, ಪ್ರ ಾದಿಯು ಒಂದು ಕಠಿಣ ಾದ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ! ಅಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರಲು
ಸುಲಭ ಾದ ಒಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರು ಾಗ
ನೀವು ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗ ಾರದೇಕೆ? ನೀವು ಾ್ನನ ಾಡಿದರೆ,
ಶುಚಿಗೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ದೇವಮನುಷ ್ಯನು (ಎಲೀಷನು) ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾ ಾನನು
ೕಡರ್ನ್ನದಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಏಳು ಾರಿಮುಳುಗಿಮೇಲೆದ್ದನು. ಆಗ
ಾ ಾನನು ಸಂಪೂಣರ್ ಶುದ್ಧ ಾದನು;ಅವನಚಮರ್ವುಮಗುವಿನ
ಚಮರ್ದಂತೆ ಕೋಮಲ ಾಯಿತು.

15 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಅವನು ಎಲೀಷನಮುಂದೆ ನಿಂತು, “ನೋಡಿ,
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು ಭೂಮಂಡಲದ ಬೇರೆಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು
ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈಗ ಾನೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು! ಈಗ
ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಯೆಹೋವ ಾಣೆ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ಾನು ಾವ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೀಷನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವಂತೆ ಾ ಾನನು

ಬಹಳ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ ಎಲೀಷನು ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು.
17 ಆಗ ಾ ಾನನು, “ನೀನು ಈ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸದಿದ್ದರೆ,
ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ ನನ ಾಗಿ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡು. ನನ್ನ
ಎರಡು ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲಿನ ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬುವಷು್ಟ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮಣ್ಣನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾನು ಮತೆ್ತ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಲಿ ಯಜ್ಞಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾತ್ರ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ! 18ಆದರೆ
ಈವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ರಿ ್ಮೕನನನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ಅವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡು ಾಗ ಾನೂ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಬೇ ಾಗುವುದು. ಈ ಒಂದು

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದನು.
ಾ ಾನನು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋದನು.

20 ಆದರೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಎಲೀಷನ ಸೇವಕ ಾದ
ಗೇಹಜಿಯು, “ನೋಡು, ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ ಾ ಾನನು ತಂದಿದ್ದ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸದೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಎಲೀಷನು ಅವನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು! ಯೆಹೋವ ಾಣೆ ಾಗಿ, ಾನು ಾ ಾನನ ಹಿಂದೆ
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ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವನಿಂದ ಏನ ಾ್ನದರೂ ಪಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು
ತನೊ್ನಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡು,

21 ಾ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿದನು. ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಓಡಿಬರುತಿ್ತರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನೋಡಿ ಗೇಹಜಿಯನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು
ರಥದಿಂದ ಇಳಿದನು. ಾ ಾನನು, “ಎಲ್ಲವೂ ೕಮವೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

22 ಗೇಹಜಿಯು, “ ೌದು, ಎಲ್ಲವೂ ೕಮ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಎಲೀಷನು ನನಗೆ, ‘ನೋಡು, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಬೆಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು
ತರುಣರು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಮೂವತೆದು
ಕಿಲೋ. ಾ್ರಂ. ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಾನು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

23 ಾ ಾನನು, “ದಯ ಾಡಿ ಎಪ್ಪತು್ತ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ತೆಗೆದುಕೊ!”
ಎಂದು ಗೇಹಜಿಗೆ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿ ಎಪ್ಪತು್ತ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಎರಡು ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿದನು ಮತು್ತ ಎರಡು ಾನು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಸೇವಕರು
ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೇಹಜಿ ಡನೆ ಹೋದರು.
24 ಗೇಹಜಿಯು ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ, ಅವುಗಳನು್ನ ಸೇವಕರಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ನಂತರ ಗೇಹಜಿಯು
ಅವುಗಳನು್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು.

25 ಗೇಹಜಿಯು ಒಳಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಎಲೀಷನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಿದೆ್ದ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಗೇಹಜಿಯು, “ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
26 ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ! ಾ ಾನನು

ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಾಗ ನನ್ನ
ಹೃದಯವು ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲಯೇ ಇತು್ತ. ಹಣವನು್ನ, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ,
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ಆಲೀವನು್ನ, ಾ್ರ ಯನು್ನ, ಕುರಿಗಳನು್ನ, ಹಸುಗಳನು್ನ ಅಥ ಾ
ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಾಲ ಇದಲ್ಲ. 27 ಈಗ,
ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರನೂ್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಾ ಾನನ ರೋಗವು
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು. ನಿನಗೆಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗವಿರುವುದು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಗೇಹಜಿಯು ಎಲೀಷನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋ ಾಗ, ಗೇಹಜಿಯ

ಚಮರ್ವು ಮಂಜುಗಡೆ್ಡಯಂತೆ ಬಿಳು ಾಯಿತು! ಗೇಹಜಿಯು
ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ಾದನು.

6
ಎಲೀಷಮತು್ತ ಕೊಡಲಿ

1 ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ ಾವು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ತುಂ ಾ ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿದೆ.

2 ಾವೆ ಾ್ಲ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರವನು್ನ
ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು
ದಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ತಂದು ಾವು ಾಸಿಸಲು ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟೊ್ಟೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಲೀಷನು, “ಸರಿ, ಾಗೆಯೇ ಾಡಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
3 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು, “ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಾ”

ಎಂದನು.
ಎಲೀಷನು, “ಸರಿ, ಾನೂ ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
4 ಎಲೀಷನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು.

ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಮರಗಳನು್ನ
ಕಡಿಯ ಾರಂಭಿಸಿದರು. 5 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಮರ ಂದನು್ನ
ಕಡಿದುರುಳಿಸಿ ಾಗ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಡಲಿಯು ಾವಿನಿಂದ
ಕಳಚಿಕೊಂಡು ನೀರಿನೊಳಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದಬಿಟಿ್ಟತು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು,
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“ಅ ್ಯೕ, ಒಡೆಯನೇ! ಾನು ಆ ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಎರವ ಾಗಿ
ತಂದಿದೆ್ದೕನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

6ದೇವಮನುಷ ್ಯನು, “ಅದು ಎಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಕೊಡಲಿಯು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಎಲೀಷನಿಗೆ

ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗಎಲೀಷನು ಒಂದು ಕಡಿ್ಡಯನು್ನಮುರಿದುಅದನು್ನ
ನೀರಿನೊಳಕೆ್ಕ ಎಸೆದನು. ಆ ಕಡಿ್ಡಯು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಡಲಿಯನು್ನ
ತೇಲುವಂತೆ ಾಡಿತು. 7 ಎಲೀಷನು, “ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, ಕೊಡಲಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಸಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು
8 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು

ಬಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳ ಸಭೆಸೇರಿಸಿ, “ನೀವು
ಈ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆದರೆ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು (ಎಲೀಷನು) ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಗೆ
ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನೀವು ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ! ನೀವು
ಆಜಾಗದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡದಿರಿ! ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನಿಕರುಅಲಿ್ಲ ಅಡಗಿ ಾ್ದರೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಂದನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ, ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಲು ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ತಿರು ಾಡದಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ* ರ ಸಿದನು.

11 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ತಳಮಳಗೊಂಡನು.
ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ತನ್ನ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿ ಾಗಿ ಗೂಢಚಯರ್ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವವರು
ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಹೇಳಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

* 6:10: ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಒಬ್ಬರನ್ನಲ್ಲ ಅಥ ಾ ಇಬ್ಬರನ್ನಲ್ಲ.”
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12ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,
ಾಜನೇ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೊಬ್ಬರೂ ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಷನು ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಸಹ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು, “ಎಲೀಷನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಾನು ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.
ಸೇವಕರು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನಿಗೆ, “ಎಲೀಷನು

ದೋ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
14 ಆಗ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ, ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ

ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯನು್ನ ದೋ ಾನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಬಂದು ನಗರವನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದರು. 15 ಎಲೀಷನ ಸೇವಕನು
ಹೊ ಾ್ತರೆ ನಸುಕಿನಲಿ್ಲಯೇ ಮೇಲಕೆ್ಕದ್ದನು. ಸೇವಕನು ಹೊರಕೆ್ಕ
ಹೋ ಾಗ ರಥಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸೈನ್ಯವು
ನಗರವನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು!
ಆ ಸೇವಕನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಾವು

ಈಗ ಏನು ಾಡೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
16ಎಲೀಷನು, “ನೀನು ಹೆದರದಿರು! ನಮ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ

ಸೇನೆಯು ಅ ಾಮ್ಯರಿ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಸೇನೆಗಿಂತ ಬಹಳ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ನಂತರ ಎಲೀಷನು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ
ಸೇವಕನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಅವನು ನೋಡುವಂತೆ ಾಡೆಂದು
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ತರುಣನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಆ ಸೇವಕನು

ಪವರ್ತವನು್ನ ತುಂಬಿರುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ರಥಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲೀಷನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು!
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18 ಆ ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವ ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ರಥಗಳು ಎಲೀಷನ
ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದುಬಂದವು. ಎಲೀಷನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,
“ಈ ಜನರನು್ನ ಕುರುಡರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಷನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯಂತೆ ಅ ಾಮ್ಯರ

ಸೇನೆಯುಕುರುಡ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 19ಎಲೀಷನುಅ ಾಮ್ಯರ
ಸೇನೆಗೆ, “ಇದು ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಾದ ನಗರವೂ
ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ. ನೀವುಹುಡುಕುತಿ್ತರುವಮನುಷ ್ಯನಬಳಿಗೆ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದೊಯು್ಯತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ
ಎಲೀಷನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯನು್ನ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದನು.

20 ಅವರು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿ ಾಗ ಎಲೀಷನು,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಜನರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದುಬಿಡು, ಅವರು
ನೋಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ

ಸೇನೆಗೆ ಾವು ಸ ಾಯರ್ ನಗರದಲಿ್ಲರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂತು!
21 ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ನೋಡಿ ಎಲೀಷನಿಗೆ,
“ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲೇ? ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿಬಿಡಲೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

22 ಎಲೀಷನು, “ಬೇಡ, ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ. ನೀನು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದ
ಜನರನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾರದು, ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಮತು್ತ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡು. ಅವರು ತಿಂದು, ನೀರು ಕುಡಿಯಲಿ. ನಂತರ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಅವರ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

23 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ
ಹೇರಳ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯು ಊಟ ಾಡಿ,
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು. ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಗೆ
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ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಾವ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ
ಅ ಾಮ್ಯರು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಭೀಕರ ಬರ ಾಲ
24 ಇ ಾದನಂತರ, ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು

ತನ್ನ ಸೇನೆಯನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿದು ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಹೋದನು. 25 ಜನರು
ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಆ ಾರವನು್ನ ತರಲು ಸೈನಿಕರು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಭೀಕರ ಬರ ಾಲವುಆ ಾಲದ ಾ್ಲಯಿತು.
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ತಲೆಯು ಎಂಭತು್ತ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಾ ಾಟ ಾಗುವಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಿತು್ತ.
ಅಧರ್ಸೇರು ಾರಿ ಾಳದ ಮಲದ ಲದಿ್ದಯು ಐದು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ
ಾ ಾಟ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
26 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ

ನಡೆಯುತಿ್ತರಲು ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಅವನನು್ನ, “ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ, ಾಜನೇ,
ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು.

27 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡದಿದ್ದರೆ, ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ? ನಿನಗೆ

ಕೊಡಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ; ಕಣದಲಿ್ಲ ಾಳುಗಳಿಲ್ಲ, ಾ್ರ ಯ
ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ರ ಾರಸವಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 28ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ನಿನ್ನ ತೊಂದರೆಯೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಇವಳು ನನಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು.
ಾವು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು, ಈ ಹೊತು್ತ ತಿನೊ್ನೕಣ. ಾಳೆ ನನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ತಿನೊ್ನೕಣ’ ಎಂದಳು. 29 ಾವು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಬೇಯಿಸಿ,
ಾವು ತಿಂದು ಬಿಟೆ್ಟವು. ಾರನೆಯ ದಿನ ಾನು ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, ‘ನಿನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಾವು ಕೊಂದು ತಿನೊ್ನೕಣ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ
ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟ ಾ್ದಳೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
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30 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾತುಗಳನು್ನ ಾಜನು ಕೇಳಿ ಾಗ, ದುಃಖದಿಂದ
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. ಅವನ ಮೈಮೇಲೆ
ಗೋಣಿತಟಿ್ಟರುವುದು ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ ಾಣಿಸಿತು.

31 ಇದಲ್ಲದೆ ಾಜನು, “ಈ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಾನು
ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಷನ ತಲೆಯನು್ನ ಅವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಉಳಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದರೆ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

32 ಾಜನು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು; ಹಿರಿಯರು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಸಂದೇಶಕನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಎಲೀಷನು
ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ನೋಡಿ, ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಲು ಕೊಲೆ ಾರನ
(ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ) ಮಗ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ! ಆ ಸಂದೇಶಕನು
ಬಂ ಾಗ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಿ! ಅವನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ
ಾಗಿಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳ! ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತರುವ ಅವನ
ಒಡೆಯನ ಾಲ ಸಪ್ಪಳವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಎಲೀಷನು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಸಂದೇಶಕನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಸಂದೇಶವುಹೀಗಿತು್ತ:
“ಈ ಆಪತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ! ಾನೇಕೆ ಆತನನು್ನ
ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು?”

7
1 ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು:

‘ ಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ, ಅಧಿಕ ಾದ ಆ ಾರವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ
ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೂ ಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ
ಎರಡು ಬುಟಿ್ಟ ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಸ ಾಯರ್ನಗರದ ಊರ
ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾರ ಾಗುವುದು’ ” ಎಂದನು.
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2 ಆಗ ಾಜನಿಗೆ ಆಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಯು ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಿಟಕಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದರೂ ಇದು
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಎಲೀಷನು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ

ನೋಡುವೆ. ಆದರೆ ಆ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ನೀನು
ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯವು ಬರಿ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು
ಕಂಡುಹಿಡಿದರು

3 ನಗರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿದ್ದರು.
ಅವರು, “ ಾವು ಾಯುವುದನೆ್ನೕ ಾಯು ಾ್ತ ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ?
4 ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಾವು ನಗರದ
ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ, ಾವು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಇಲೆ್ಲೕ
ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ, ಾಯುವುದು ನಿಶಿ್ಚತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಅ ಾಮ್ಯರ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದರೆ ಾವು
ಬದುಕೋಣ. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಾ ೕಣ” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
5 ಅಂದು ಸಂಜೆ ಆ ಾಲ್ವರು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಅ ಾಮ್ಯರ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕಹೋದರು. ಅವರು ಾಳೆಯದಹೊರಅಂಚಿಗೆಬಂದರು.
ಅಲಿ್ಲ ಜನರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ! 6ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯು ರಥಗಳ, ಕುದುರೆಗಳ
ಮತು್ತ ಮ ಾಸೇನೆಯ ರಣ ೕಷವನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಾಡಿದ್ದನು. ಅ ಾಮ್ಯ ಸೈನಿಕರು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು, ಹಿತಿ್ತೕಯರಿಗೆ

ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಹಣಕೊಟು್ಟ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಟಕೆ್ಕ
ಬರುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು,

7 ಸಂಜೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳನು್ನ,
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ, ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ
ಜೀವರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು.
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ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು
8 ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಾಳೆಯವು ಆರಂಭ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು,

ಒಂದು ಗು ಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ತಿಂದರು
ಮತು್ತ ಕುಡಿದರು. ನಂತರ ಈ ಾಲ್ವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು, ಮತೊ್ತಂದು
ಗು ಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಗು ಾರದಿಂದಲೂ ಅವರು
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು. 9 ಆಗ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು, “ ಾವು ತಪು ್ಪ
ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ! ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಶುಭ ಾತೆರ್ ಸಿಕಿ್ಕದೆ. ಆದರೆ ಾವು

ನಿಶಬ್ಧದಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ. ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಾವು
ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸ ಾಗುವುದು. ಈಗ ಾವು ಾಜನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸೋಣ”
ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಶುಭ ಾತೆರ್

10 ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ನಗರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು
ಾ್ವರ ಾಲಕರನು್ನ ಕರೆದು, “ ಾವು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಾವು ಜನರ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅಲಿ್ಲ ಜನರ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳು
ಕಟಿ್ಟ ಾಕಿದಂತೆಯೇ ಇವೆ. ಗು ಾರಗಳಿನೂ್ನ ಯ ಾಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲವೆ.
ಆದರೆ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

11 ಆಗ ನಗರದ ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಕೂಗು ಾ್ತ ಾಜನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 12 ಆಗ ಾತಿ್ರ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಾಜನು ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕದ್ದನು. ಾಜನು ತನ್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, “ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾವು ಬಹಳ ಹಸಿದಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು
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ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಳೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ‘ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ,
ಾವು ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವರ ನಗರವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಅ ಾಮ್ಯರು ಆಲೋಚಿಸಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನಗರದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದಿರುವ ಐದು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ ್ಳೕಣ. ನಗರದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಂತೆ ಹೇ ಾದರೂ ಈ ಕುದುರೆಗಳೂ
ಬಹುಬೇಗ ಸತು್ತಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ
ಏನು ನಡೆದಿದೆಯೆಂಬುದನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14 ಕೂಡಲೇ ಾಜನು ಎರಡು ರಥಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಸೇನೆಯು ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

15 ಅವರು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇನೆ ಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯವರೆಗೂ ಹೋದರು. ರಸೆ್ತಯ ಾರಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಬಟೆ್ಟಗಳು
ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳು ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. ಅ ಾಮ್ಯರು ಆತು ಾತುರ ಾಗಿ
ಹೋಗು ಾಗ ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಿ ಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸಂದೇಶಕರು
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಾಜನಿಗೆವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಿದರು.

16 ಆಗ ಜನರು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಓಡು ಾ್ತ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲನ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ
ಹೇರಳ ಾಗಿ ದೊರೆಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಇ ಾಯಿತು. ಒಬ್ಬನು ಉತ್ತಮ ಾದ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಮತು್ತ
ಎರಡು ಬುಟಿ್ಟ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂ ಾಯಿಗೆ
ಕೊಳ್ಳಬಹು ಾಗಿತು್ತ!

17 ಾಜನು ತನಗೆ ಆಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಯನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಜನರು ಶತು್ರಗಳ
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಓಡಿಹೋಗು ಾಗ
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ಅವನು ಜನರ ತುಳಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಸತು್ತಹೋದನು.
ಾಜನು ಎಲೀಷನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದಗ, ದೇವಮನುಷ ್ಯನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 18ಎಲೀಷನು,
“ಒಂದು ರೂ ಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಎರಡು ಬುಟಿ್ಟ
ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಸ ಾಯರ್ನಗರದ ಊರು ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾರಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ದಲೇ

ಹೇಳಿದ್ದನು. 19 ಆದರೆ ಆ ಅಧಿ ಾರಿಯು ದೇವಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಿಟಿಕಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದರೂ ಇದು
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಎಲೀಷನು ಆ
ಅಧಿ ಾರಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ ನೋಡುವೆ.
ಆದರೆ ಆ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ನೀನು ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. 20 ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗೆ ಅಂದು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಆಯಿತು. ಅವನು ಊರ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಜನರ ತುಳಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು
ಸತು್ತಹೋದನು.

8
ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ವಿದೇಶ ಪ್ರ ಾಣ

1 ಎಲೀಷನು ಾನು ಮರಳಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದ ಾಲಕನ
ಾಯಿ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ಎಲೀಷನು, “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬವು ಬೇರೆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಬರ ಾಲವು ಏಳು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ನೆಲೆಸಲು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ
ಹೋದಳು. 3 ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಳು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತನಗೆ ಮತೆ್ತ

ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಲು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು.
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4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಜನು ದೇವಮನುಷ ್ಯನ ಸೇವಕ ಾದ
ಗೇಹಜಿಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾಜನು ಗೇಹಜಿಗೆ,
“ಎಲೀಷನು ಾಡಿರುವ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ದಯವಿಟು್ಟ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

5 ಎಲೀಷನು ಸತ್ತ ಾಲಕನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಜೀವವನು್ನ ಬರುವಂತೆ
ಾಡಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಗೇಹಜಿಯು ಾಜನಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಎಲೀಷನು

ಮರಳಿ ಜೀವಬರಿಸಿದ ಾಲಕನ ಾಯಿಯು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಜನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತನಗೆ
ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಗೇಹಜಿಯು,
“ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಾಜನೇ, ಇವಳೇ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು! ಎಲೀಷನುಮರಳಿ
ಜೀವಬರಿಸಿದ ಾಲಕನು ಇವನೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಾಜನುಆಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ,ಅವಳುತನಗೆಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಮತು್ತ ತನಗಿದ್ದ ಇಚೆ್ಛಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು.
ಆಗ ಾಜನು ಅವಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯನು್ನ

ಕರೆದು, “ಅವಳಿಗೆ ಸೇರಬೇ ಾದ ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಆಕೆಗೆ ಕೊಡಿಸು.
ಅವಳು ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ಆಕೆಯ ಭೂಮಿಯ
ಉ ಾ್ಪದನೆಯನೂ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬೆನ್ಹದದನು ಹಜಾಯೇಲನನು್ನ ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವನು
7 ಎಲೀಷನು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ

ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಾಯಿಲೆ ಾಗಿತು್ತ. ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಒಬ್ಬನು,
“ದೇವಮನುಷ ್ಯನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ,
“ದೇವಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಾಣಲುಒಂದು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು. ಾನು ನನ್ನ ಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗುಣ ಾಗುತೆ್ತೕನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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9 ಹಜಾಯೇಲನು ತನೊ್ನಡನೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಎಲೀಷನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಅವನು ದಮಸ್ಕದಿಂದ
ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಲವತು್ತ ಒಂಟೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಹಜಾಯೇಲನು ಎಲೀಷನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ ಹಿಂ ಾಲಕನೂ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನೂ ಆದ
ಬೆನ್ಹದದನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಾಯಿಲೆಯು
ಾಸಿ ಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವನು ನಿನಿ್ನಂದ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ, “ ‘ ಾಸಿ ಾಗುವುದು’
ಎಂದು ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಹೇಳು. ಆದರೆ, ‘ಅವನು ಾಯುವುದು
ಖಂಡಿತ’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಹಜಾಯೇಲನ ಬಗೆ್ಗ ಎಲೀಷನ ಪ್ರ ಾದನೆ
11 ಹಜಾಯೇಲನು ಾಚಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಎಲೀಷನು ಅವನನು್ನ

ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನೋಡಿದನು. ನಂತರ ದೇವಮನುಷ ್ಯನು
ಅಳತೊಡಗಿದನು. 12 ಹಜಾಯೇಲನು, “ ಾ್ವಮೀ, ನೀವು
ಅಳುವುದೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಎಲೀಷನು, “ ಾನು ಅಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆಂದರೆ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ನೀನು ಅವರ

ನಗರಗಳ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುವೆ. ನೀನು ಅವರ
ತರುಣರನು್ನ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಇರಿದುಕೊಲು್ಲವೆ. ನೀನು ಅವರ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವೆ. ನೀನು ಅವರ ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಸೀಳಿ ಾಕುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ಹಜಾಯೇಲನು, “ ಾನು ಬ ಾಢ್ಯ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ! ಾನು
ಈಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಎಲೀಷನು, “ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾಗುವೆಯೆಂದು

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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14ಹಜಾಯೇಲನು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ತನ್ನ ಾಜನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಬೆನ್ಹದದನು ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ, “ಎಲೀಷನು
ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಹಜಾಯೇಲನು,
“ನಿನ್ನ ಾಯಿಲೆಯು ಾಸಿ ಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಎಲೀಷನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದನು” ಎಂದನು.

ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ ಹಜಾಯೇಲನು ಕೊಂದು ಾಕುವನು
15 ಆದರೆ ಾರನೆಯ ದಿನ ಹಜಾಯೇಲನು ಒಂದು

ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನೆನೆಸಿದನು. ನಂತರ
ಅವನು ಆ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಬೆನ್ಹದದನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಾಕಿ,
ಅವನನು್ನ ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟಸಿ ಾಯಿಸಿದನು. ಹಜಾಯೇಲನು ನೂತನ
ಾಜ ಾದನು.

ಯೆಹೋ ಾಮನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವನು
16 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನು

ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಮನು
ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. 17 ಯೆಹೋ ಾಮನು ಆಳುವುದಕೆ್ಕ
ಆರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೂವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 18 ಆದರೆ
ಯೆಹೋ ಾಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸಿದನು ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಮನು ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದ ಜನರಂತೆ ಜೀವಿಸಿದನು.
ಅವನ ಪತಿ್ನಯು ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋ ಾಮನು
ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸಿದನು. 19 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದು್ದದರಿಂದ ಯೆಹೂದವನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾ ಾಗಲೂ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬನು
ಾಜ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆಂದುಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು.
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20 ಯೆಹೋ ಾಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದದ
ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. ಎದೋಮ್ಯರು ತಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಒಬ್ಬ
ಾಜನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
21 ಆಗ ಯೆಹೋ ಾಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ರಥಗಳೆಲ್ಲ ಚಾಯೀರಿಗೆ

ಹೋದವು. ಎದೋಮಿನ ಸೇನೆಯು ಅವರನು್ನ ಸುತು್ತವರಿಯಿತು.
ಯೆಹೋ ಾಮನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ
ಗು ಾರಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. 22ಹೀಗೆ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದದ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಟ್ಟರು. ಅವರು ಇಂದಿನ ತನಕ ಯೆಹೂದದ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಲಿಬ್ನದವರುಯೆಹೂದದ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಾದರು.

23 ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳು ಎಂಬ ಇತಿ ಾಸ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋ ಾಮನು ಾಡಿದ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

24 ಯೆಹೋ ಾಮನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ
ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋ ಾಮನಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು ನೂತನ ಾಜ ಾದನು.

ಅಹಜ್ಯನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು
25 ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ

ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು. 26 ಅಹಜ್ಯನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ
ಹೆಸರು ಅತಲ್ಯ. ಅವಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಒಮಿ್ರಯ ಮಗಳು.
27 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅಹಜ್ಯನು
ಾಡಿದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದ ಜನರಂತೆ
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ಜೀವಿಸಿದ್ದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಅ ಾಬನ ಅಳಿಯ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸಿದನು.

ಹಜಾಯೇಲನ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ೕ ಾವುನು
ಾಯಗೊಂಡನು
28 ಅಹಜ್ಯನು ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನ ತೆಯಲಿ್ಲ

ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅ ಾಮ್ಯರು ೕ ಾವುನನು್ನ
ಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. 29 ಾಜ ೕ ಾವುನು ಹಜಾಯೇಲನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿ ಾಗ ಾ ಾದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯದಿಂದ ತನ ಾದ
ಾಯಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನು ಇಜೆ್ರೕಲ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಯೆಹೂದದ ಾಜನೂ
ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಹಜ್ಯನು, ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾವುನನು್ನ ನೋಡಲು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಾಕೆಂದರೆ

ಅವನಿಗೆ ಾಯಿಲೆ ಾಗಿತು್ತ.

9
ಯೇಹುವನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಪ್ರ ಾದಿಗೆ

ಎಲೀಷನು ತಿಳಿಸಿದನು
1 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಷನು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಒಬ್ಬನನು್ನ

ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಎಣೆ್ಣಯಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಸೀಸೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ
ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗು. 2 ನೀನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋ ಾಗ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿ. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ನಿಂಷಿಯಮಗ. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಸೋದರರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕಬಿ್ಬಸಿ ಒಂದು
ಒಳಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 3 ಯೇಹುವಿನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸೀಸೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಸುರಿದುಬಿಡು. ನಂತರ
ಅವನಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
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ನೂತನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳು. ಆ ಬಳಿಕ
ಾಗಿಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಓಡಿಬಿಡು. ಅಲಿ್ಲ ಇರಬೇಡ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ತರುಣ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದನು. 5 ಆ

ತರುಣನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿ, “ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೇ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಹುವು, “ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಸಂದೇಶವಿರುವುದು ಾರಿಗೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ತರುಣನು, “ಸಂದೇಶವು ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ನಿನಗೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
6 ಯೇಹು ಮೇಲೆದು್ದ ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆಗ ಆ

ತರುಣ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಯೇಹುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಸುರಿದು ಯೇಹುವಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನವನು: ‘ಯೆಹೋವನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನೂತನ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 7 ನೀನು ನಿನ್ನ
ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾವಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದುದಕೆ್ಕ ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಾನು ಈ ರೀತಿ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
8 ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬವೆಲ್ಲ ಾಯುತ್ತದೆ. ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಾದರೂ ಜೀವಿಸಿರಲು ಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಗಂಡಸು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿರಲಿಅದು ನನಗೆ
ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 9ನೆ ಾಟನಮಗ ಾದ ಾರೊಬ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದಂತೆ
ಮತು್ತ ಅಹೀಯನ ಮಗ ಾದ ಾಷನ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಅ ಾಬನ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಾಯಿಗಳು ಕಿತು್ತತಿನು್ನತ್ತವೆ. ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಳಿಕಯುವ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದು ಓಡಿಹೋದನು.

ಯೇಹುವು ಾಜನೆಂದು ಸೇವಕರು ೕಷಿಸುವರು
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11ಯೇಹುವು ತನ್ನ ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯು ಯೇಹುವಿಗೆ, “ಶುಭ ಾತೆರ್ಯೇ? ಆ ಹುಚ್ಚನು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಹುವು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೀವು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ

ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ; ಅವನ ಹುಚಾ್ಚಟದ ಾತುಗಳೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

12 ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, “ಇಲ್ಲ! ನಮಗೆ ನಿಜವನು್ನ ಹೇಳು. ಅವನು
ಹೇಳಿದುದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆ ತರುಣ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯೇಹುವು ಆ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಹುವು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನವನು: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೂತನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು, ಅವುಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ, ಯೇಹುವಿನ ಮುಂದೆ
ಇಟ್ಟರು. ಅನಂತರಅವರು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿ, “ಯೇಹು ಾಜನು!”
ಎಂದು ೕಷಿಸಿದರು.

ಯೇಹು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋಗುವನು
14 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗನೂ ನಿಂಷಿಯ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ

ಯೇಹುವು ೕ ಾವುನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದನು.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ

ಹಜಾಯೇಲನಿಂದ ರ ಸಲು, ೕ ಾವುನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದರು. 15 ಆದರೆ ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನಿಗೆ ಅ ಾಮ್ಯರು
ಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾಸಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದನು. (ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನ
ವಿರುದ್ಧ ೕ ಾವುನುಹೋ ಾಟ ಾಡಿ ಾಗಅ ಾಮ್ಯರುಅವನನು್ನ
ಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.)
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ಯೇಹು ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, “ ಾನು ನೂತನ ಾಜನೆಂದು ನೀವು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ, ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಲು ಾರೂ
ನಗರದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡದಿರಿ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ೕ ಾವುನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೇಹು ರಥದಲಿ್ಲ ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ
ಅಹಜ್ಯನೂ ೕ ಾವುನನು್ನ ನೋಡಲು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು.

17 ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಬುರುಜಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾವಲು ಾರನು ನಿಂತಿದ್ದನು.
ಅವನುಯೇಹುವಿನ ದೊಡ್ಡಗುಂಪು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು.
ಅವನು, “ ಾನು ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕ ಾವುನು, “ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಾರ ಾ್ನದರೂ
ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ‘ಶುಭ ಾತೆರ್ಯುಂಟೋ?’ ಎಂದು
ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18ಯೇಹುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಒಬ್ಬನು ಕುದುರೆಯಮೇಲೆ ಹೋಗಿ,
“ ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನು ‘ಶುಭ ಾತೆರ್ಯುಂಟೋ?’ ಎಂದು
ಕೇಳು ಾ್ತನೆ”ಅಂದನು.
ಯೇಹುವು, “ನಮ್ಮ ಶುಭದಿಂದ ನೀನು ಾಡುವುದೇನಿದೆ! ಾ,

ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾವಲು ಾರನು ೕ ಾವುನಿಗೆ, “ಆ ಗುಂಪಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ

ಸಂದೇಶಕನು, ಈವರೆವಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

19 ಆಗ ೕ ಾವುನು ಎರಡನೆಯವನನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಯೇಹುವಿನ ಗುಂಪಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನು, ‘ಶುಭ ಾತೆರ್ಯುಂಟೋ?’ ಎಂದು
ಕೇಳುತಿ್ತರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಹುವು, “ನಮ್ಮ ಶುಭದಿಂದ ನೀನು ಾಡುವುದೇನಿದೆ! ಾ,

ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಾವಲು ಾರನು ೕ ಾವುನಿಗೆ, “ಆ ಗುಂಪಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ

ಎರಡನೆಯವನೂಈವರೆವಿಗೂ ಹಿಂದುರುಗಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ರಥವನು್ನ
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ಓಡಿಸುತಿ್ತರುವವನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ರಥವನು್ನ ಓಡಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ನಿಂಷಿಯ ಮ್ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವಿರಬೇಕು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ೕ ಾವುನು, “ನನ್ನ ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ೕ ಾವುನ ಸೇವಕನು ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು
ಯೇಹುವನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ತಮ್ಮ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಹೋದರು.
ಅವರು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ ಾಬೋತನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಯೇಹುವನು್ನ
ಸಂಧಿಸಿದರು.

22 ೕ ಾವುನು ಯೇಹುವನು್ನ, “ಶುಭ ಾತೆರ್ಯುಂಟೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಹುವು, “ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅನೇಕ

ಅನೈತಿಕ ಮತು್ತ ಾಂತಿ್ರಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವ ತನಕ
ಶುಭವಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

23 ೕ ಾವುನು ಓಡಿಹೋಗಲು ತನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ೕ ಾವುನು ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ, “ಅಹಜ್ಯನೇ,
ಇದು ಒಂದು ತಂತ್ರ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಆದರೆ ಯೇಹು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಸೆಳೆದು, ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಒಗೂ್ಗಡಿಸಿ
ೕ ಾವುನ ಬೆನಿ್ನಗೆ ಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಾಣವು
ೕ ಾವುನ ಹೃದಯವನು್ನ ಛೇದಿಸಿತು. ೕ ಾವುನು ತನ್ನ

ರಥದಲಿ್ಲಯೇ ಸತು್ತಬಿದ್ದನು.
25ಯೇಹು ತನ್ನ ರಥದ ಾರಥಿ ಾದ ಬಿದ್ಕರನಿಗೆ, “ ೕ ಾವುನ

ದೇಹವನು್ನ ಎತಿ್ತ ಇಜೆ್ರೕಲಿಯ ಾದ ಾಬೋತನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಎಸೆದುಬಿಡು. ಾನು ಮತು್ತ ನೀನು ೕ ಾವುನ ತಂದೆ ಾದ
ಅ ಾಬನ ಸಂಗಡ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ 26 ಯೆಹೋವನು, ‘ನೀನು
ನಿನೆ್ನ ಾಬೋತನ ಮತು್ತ ಅವನಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಾವ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಸುರಿಸಿದೆ ೕ ಅದೇ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು’
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ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದು್ದ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿರುವುದಲ್ಲವೇ?
ಯೆಹೋವನ ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ೕ ಾವುನ ದೇಹವನು್ನ
ತೆಗೆದು ಅದೇ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಎಸೆದುಬಿಡು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು ಇದನು್ನ ಕಂಡು
ತೋಟದ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಓಡಿಹೋದನು. ಯೇಹು ಅವನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, “ಅಹಜ್ಯನನೂ್ನ ಅವನ ರಥದಲಿ್ಲಯೇ
ಹೊಡೆಯಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಹುವಿನ ಜನರು ಅಹಜ್ಯನನು್ನ ಇಬೆ್ಲ ಾಮಿನ ಬಳಿಯಿರುವ

ಗೂರ್ ನಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದು ಾಕಿದರು. ಅಹಜ್ಯನು ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದರೂ ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು. 28 ಅಹಜ್ಯನ ಸೇವಕರು
ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನನು್ನ ಾವೀದ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

29 ೕ ಾವುನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಹಜ್ಯನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು.

ಈಜೆಬೆಲಳ ಭೀಕರ ಾವು
30ಯೇಹುವು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯು

ತಿಳಿಯಿತು. ಅವಳು ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಸುಂದರ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು,
ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ನಂತರ ಅವಳು ಹೊರಗೆ ನೋಡು ಾ್ತ
ಕಿಟಕಿಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡಳು. 31 ಯೇಹು ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಈಜೆಬೆಲಳು, “ಜಿಮಿ್ರ, ೕಮವೇ! ಅವನಂತೆಯೇ
ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದೆ!” ಎಂದಳು.

32ಯೇಹು ಕಿಟಕಿಯ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದನು. ಅವನು, “ನನ್ನ
ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲರುವವರು ಾರು? ಾರಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದನು.
ಆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಕಂಚುಕಿಗಳು ಯೇಹುವಿನತ್ತ

ನೋಡಿದರು. 33ಯೇಹುವು “ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಸೆಯಿರಿ!”
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಕಂಚುಕಿಗಳು ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಎಸೆದರು. ಈಜೆಬೆಲಳ

ರಕ್ತವು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿ್ಮತು.
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ಕುದುರೆಗಳು ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತುಳಿ ಾಡಿದವು.
34 ಯೇಹುವು ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಅವನು, “ಈಗ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾದ ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿ. ಅವಳು ಾಜನ ಮಗ ಾದ್ದರಿಂದ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
35ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ಜನರು ಹೋದರು. ಆದರೆ

ಅವರಿಗೆ ಅವಳ ದೇಹವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅವಳ ತಲೆಬುರುಡೆ,
ಕೈ ಾಲುಗಳು ಾತ್ರ ಸಿಕಿ್ಕದವು. 36 ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು
ಯೇಹುವಿಗೆ ಅದನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಯೇಹುವು, “ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಸೇವಕನೂ ತಿಷಿ್ಬೕಯನೂ ಆದ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ
ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಎಲೀಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹವನು್ನ ಾಯಿಗಳು
ತಿನು್ನತ್ತವೆ. 37 ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಈಜೆಬೆಲಳ
ದೇಹವು ಸಗಣಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹವನು್ನ ಜನರು
ಗುರುತಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

10
ಸ ಾಯರ್ದ ಾಯಕರಿಗೆಯೇಹು ಬರೆಯುವನು

1 ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅ ಾಬನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಯೇಹುವುಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಾಯಕರಿಗೆಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆಪತ್ರಗಳನು್ನ
ಬರೆದು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅ ಾಬನಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದ
ಾಲಕರಿಗೂ ಅವನು ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಹುವು
ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ, 2-3 “ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಈ ಪತ್ರವು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ
ಒಡೆಯನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಬಹಳಉತ್ತಮ ಾದಮತು್ತ ಸಮಥರ್ ಾದ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಆರಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ರಥಗಳೂ ಕುದುರೆಗಳೂ
ಇವೆ. ನೀವು ಬ ಾಢ್ಯ ಾದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿ ಆಯುಧಗಳಿವೆ. ನೀವು ಆರಿಸಿದವನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ
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ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿರಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನನ
ಕುಟುಂಬ ಾ್ಕಗಿ ಹೋ ಾಡಿ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದನು.

4 ಆದರೆ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಾಯಕರು ಬಹಳ
ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು, “ಇಬ್ಬರು ಾಜರು ( ೕ ಾವ್
ಮತು್ತ ಅಹಜ್ಯ) ಯೇಹುವನು್ನ ತಡೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾವು ಅವನನು್ನ
ತಡೆಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಅ ಾಬನ ಮನೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಗೃ ಾಧಿ ಾರಿ,
ನಗರವನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ ನಗ ಾಧಿ ಾರಿ, ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ
ಅ ಾಬನ ಮಕ್ಕಳ ಾಲಕ ಾದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಹುವಿಗೆ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು: “ ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು. ನೀನು
ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಾರನೂ್ನ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿದ್ದನು್ನ
ಾಡು.”

ಸ ಾಯರ್ದ ಾಯಕರು ಅ ಾಬನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕುವರು

6 ನಂತರ ಯೇಹು ಈ ಾಯಕರಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆದನು. ಯೇಹುವು, “ನೀವು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವು ಾದರೆ
ಮತು್ತ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ ಅ ಾಬನ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿ. ಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ತನಿ್ನ.”
ಅ ಾಬನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಾಲಕ ಾದ ನಗರದ ಾಯಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 7 ನಗರದ
ಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವು ಬಂದು ತಲುಪಿ ಾಗ, ಅವರು
ಾಜನ ಎಪ್ಪತು್ತಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ನಂತರ ಆ ಾಯಕರು ಾಜನ ಮಕ್ಕಳ
ತಲೆಗಳನು್ನ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೇಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 8 ಸಂದೇಶಕನೊಬ್ಬನು ಯೇಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
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ಅವನಿಗೆ, “ಅವರು ಾಜನಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗಳನು್ನ ತಂದಿ ಾ್ದರೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಆಗಯೇಹು, “ನಗರದ ಾಗಿಲಿನಬಳಿ ಾಳೆಮುಂಜಾನೆಯತನಕ

ಆ ತಲೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ಾಶಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಕಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9ಮುಂಜಾನೆ, ಯೇಹು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು

ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು. ಾ ಾದರೋ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ
ಮೇಲೆ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದವನು. ಾನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದೆನು.
ಆದರೆಅ ಾಬನಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದವರು ಾರು? ನೀವುಅವರನು್ನ
ಕೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ! 10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಇವುಗಳು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನ ಮೂಲಕ
ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಆತನು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ”ಅಂದನು.

11 ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದ
ಉಳಿದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಯೇಹು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅ ಾಬನ
ಆಪ್ತಮಿತ್ರರು, ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರನೆ್ನಲ್ಲ ಯೇಹುವು
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅ ಾಬನ ಜನರಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅಹಜ್ಯನ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಯೇಹು ಕೊಂದು ಾಕುವನು

12 ಯೇಹು ಇಜೆ್ರೕಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಯೇಹುವು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕುರುಬರ ಾಳ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ತಂಗಿದನು. ಅವನು ಬೆತ್ ಎಕೇಡ್ ನ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ, ಕುರುಬರು
ಕುರಿಗಳಿಂದ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
13 ಯೇಹು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನ ಬಂಧುಗಳನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ ಾವು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಹಜ್ಯನ ಬಂಧುಗಳು.
ಾವು ಾಜನಮಕ್ಕಳನು್ನಮತು್ತ ಾಜ ಾತೆಯಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಲು
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು.

14ಆಗಯೇಹುವು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ಅವರನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಹಿಡಿದು
ತನಿ್ನ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಯೇಹುವಿನ ಜನರು ಅಹಜ್ಯನ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಹಿಡಿದು
ತಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ನಲವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಜನರಿದ್ದರು. ಯೇಹು
ಬೆತ್ ಎಕೇಡ್ ನ ಾವಿಯ ಹತಿ್ತರ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಯೇಹುವು ಾರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಹುಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು
15 ಯೇಹುವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ

ಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. ಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನು
ಯೇಹುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಹು
ಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನನು್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು
ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೀನು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನು, “ ೌದು, ಾನು ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ಥ ಾದ

ಸೆ್ನೕಹಿತನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೇಹು, “ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ಥ ಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಕೊಡು”

ಎಂದನು.
ನಂತರಯೇಹು ಹೊರಬಂದು,ಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನನು್ನ ರಥದೊಳಕೆ್ಕ

ಎಳೆದುಕೊಂಡನು.
16 ಯೇಹು, “ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ. ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ

ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಿಯಂತೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಹುವಿನ ರಥದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನೂ ಹೋದನು.

17 ಯೇಹು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ
ಜೀವಸಹಿತ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ
ಯೇಹು ಾಡಿದನು.
ಯೇಹು ಾಳನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಕರೆದನು

18ಯೇಹು ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ, “ಅ ಾಬನು ಾಳನನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಹು ಾಳನನು್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ
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ಸೇವಿಸು ಾ್ತನೆ! 19 ಾಳನ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಕರೆಯಿರಿ. ಾಳನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಯಿರಿ.
ಾರೂ ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಾನು
ಾಳನಿಗೆ ಮ ಾಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ
ಾ ಾದರೂ ಾರದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರನು್ನ ಾನು ಕೊಂದು ಾಕುತೆ್ತೕನೆ!”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಅದು ಯೇಹುವಿನ ತಂತ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಾಳನ ಭಕ್ತರನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವನ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ. 20ಯೇಹುವು,

“ ಾಳನಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21 ಬಳಿಕ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾಳನ ಆ ಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಾಳನ ಆ ಾಧಕರೆಲ್ಲ ಾಳನ ಆಲಯಕೆ್ಕ

ಬಂದರು. ಜನರಿಂದ ಆಲಯವು ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.
22ಯೇಹು ನಿಲುವಂಗಿಗಳಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ, “ ಾಳನ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ

ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು
ಾಳನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟನು.
23 ಆಗ ಯೇಹು ಮತು್ತ ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾ್ವನು
ಾಳನ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಯೇಹು ಾಳನ ಭಕ್ತರಿಗೆ,

“ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರು ಾರೂ ನಿ ್ಮಡನೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ
ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಾಳನ ಭಕ್ತ ಾದ
ಜನರು ಾತ್ರ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 24 ಾಳನ ಆ ಾಧಕರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಾಳನ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋದರು.
ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಯೇಹುವಿನ ಎಂಭತು್ತ ಜನರು ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು.

ಯೇಹು ಅವರಿಗೆ, “ ಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಾ ಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟರೆ,
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ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಬೆಲೆ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25 ಯೇಹುವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ,
ಾವಲು ಾರರಿಗೂ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ, “ಒಳಕೋಣೆಗೆ* ಹೋಗಿ
ಾಳನ ಆ ಾಧಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿ! ಜೀವಸಹಿತ ಾರೂ
ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಚೂ ಾದ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಾಳನ ಭಕ್ತರನೆ್ನಲ್ಲ

ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಾಳನ ಭಕ್ತರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾವಲು ಾರರು
ಮತು್ತ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಸೆದರು. ನಂತರ ಆ
ಾವಲು ಾರರು ಮತು್ತ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಾಳನ ಆಲಯದ
ಒಳಕೋಣೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 26ಅವರು ಾಳನಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಹೊರತಂದು, ಆಲಯವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು.
ನಂತರ ಅವರು ಾಳನ ಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು
ಾಡಿದರು. 27 ಾಳನ ಆಲಯವನೂ್ನ ಅವರು ಾಳುಗೆಡವಿದರು.

ಅವರು ಾಳನ ಆಲಯವನು್ನ ೌಚಗೃಹವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.
ಇಂದೂ ಸಹ ಅದನು್ನ ೌಚಗೃಹ ಾಗಿ ಬಳಸು ಾ್ತರೆ.

28 ಯೇಹುವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಳನ ಪೂಜೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
29ಆದರೂಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಪಗಳಿಗೆಪೆ್ರೕರಕ ಾದ,ನೆ ಾಟನಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಗಳಿಂದ ಯೇಹುವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ

ವಿಮುಖ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಾನ್ ಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಬಂ ಾರದ
ಕರುಗಳನು್ನ ಯೇಹುವು ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಯೇಹು ಆಳುವನು
30 ಯೆಹೋವನು ಯೇಹುವಿಗೆ, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಿದೆ. ಾನು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ನೀನು ಾಡಿದೆ.

ನನ್ನ ಅಪೇ ಯಂತೆ ನೀನು ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ

* 10:25: ಒಳಕೋಣೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾಳನ ದೇ ಾಲಯದ ಪಟ್ಟಣ.”
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ಾಶಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಲು ್ಕ
ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೆ ಆಳು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಆದರೆ ಯೇಹು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಲೂ
ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಪಗಳಿಗೆ ಪೆ್ರೕರಕ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಾಪಗಳನು್ನ ಯೇಹುವು ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಹಜಾಯೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು
32 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಗಗಳನು್ನ

ಕುಗಿ್ಗಸತೊಡಗಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಡಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 33 ಹಜಾಯೇಲನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಅವನು ಾದ್,
ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ,
ಗಿ ಾ್ಯದ್ ನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಗೆದ್ದನು. ಹಜಾಯೇಲನು ಆನೋರ್ನ್
ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯದ್, ಾ ಾನ್ ವರೆಗಿನ ಅರೋಯೇರ್
ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು.

ಯೇಹುವಿನ ಾವು
34 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ

ಯೇಹು ಾಡಿದ ಇತರ ಉತ್ತಮ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
35 ಯೇಹು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಯೇಹುವಿನ ನಂತರ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಯೇಹೋ ಾ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೂತನ ಾಜ ಾದನು.
36 ಯೇಹುವು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ವಷರ್
ಆಳಿದನು.

11
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಜನಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅತಲ್ಯಳು ಾಶಗೊಳಿಸಿದಳು
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1 ಅಹಜ್ಯನ ಾಯಿ ಾದ ಅತಲ್ಯಳು ತನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿದಳು. ಅವಳು ಮೇಲೆದು್ದ ಾಜನ ಕುಟುಂಬವನೆ್ನಲ್ಲ
ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಳು.

2 ಯೆಹೋಷೆಬಳು ಾಜ ಾದ ೕ ಾವುನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದಳು
ಮತು್ತ ಅಹಜ್ಯನ ಸೋದರಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಯೆಹೋ ಾಷನು ಾಜನ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಅತಲ್ಯಳು ಇತರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾಗ
ಯೆಹೋಷೆಬಳು ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು.
ಅವಳು ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಾದಿಯನು್ನ ತನ್ನ
ಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿದಳು. ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಅವನ
ಾದಿಯುಮತು್ತಯೆಹೋಷೆಬಳುಅತಲ್ಯಳಿಂದತಪಿ್ಪಸಿಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು.
ಈ ರೀತಿಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

3 ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾಷ ಮತು್ತ ಯೆಹೋಷೆಬಳು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. ಯೆಹೋ ಾಷನು ಆರು ವಷರ್ಗಳ
ಾಲಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅತಲ್ಯಳುಯೆಹೂದದೇಶವನು್ನ ಆಳಿದಳು.
4ಏಳನೆವಷರ್ದಲಿ್ಲ,ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದಯೆಹೋ ಾ ಾವನು

ಕೆರೇತ್ಯರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾವಲು ಾರರನು್ನ
ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು
ಅವರೊಡನೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡುವಂತೆ
ಬಲ ಾ್ಕರಗೊಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಾಜನ ಮಗನನು್ನ
(ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ) ತೋರಿಸಿದನು.

5 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಬರುವ ಮೂರನೆ

ಒಂದು ಾಗದ ಜನರು ಾಜನನು್ನ ಅವನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ರ ಸಬೇಕು. 6 ಇನೊ್ನಂದು ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗವು ಸೂರ್
ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಮತೊ್ತಂದು ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಾಗವು
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ಾವಲು ಾರನ ಹಿಂದೆ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು
ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತು ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ರ ಸುತಿ್ತರಬೇಕು.
7 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಾಯಲು ಬರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಎರಡು
ಪಡೆಗಳು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಾಯು ಾ್ತ ಾಜ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಾಯಬೇಕು. 8 ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು
ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಾ ಾಗ ಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ನೀವು
ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಾಜನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿರಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾವಲು ಾರನೂ ಆಯುಧವನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದಿರಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಾ ಾದರೂ ಬಂದರೆ
ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು” ಎಂದನು.

9 ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ
ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೂತನ್ನ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಅಂದರೆಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು
ಾಯಲು ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ
ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸಿ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.

10 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಾಜಕನು ಕೊಟ್ಟನು. ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ

ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಈ ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದನು.
11 ಈ ಾವಲು ಾರರು ಆಲಯದ ಬಲಗಡೆಯ ಮೂಲೆಯಿಂದ
ಎಡಗಡೆಯ ಮೂಲೆಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತರು. ಾಜನು ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ
ಅವರು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಆಲಯದ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 12 ಈ ಜನರು ಯೆಹೋ ಾ ಾನನು್ನ
ಹೊರಗೆ ತಂದರು. ಅವರು ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವನಿ್ನಟು್ಟ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ನೂತನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಚ ಾ್ಪಳೆ
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ತಟು್ಟ ಾ್ತ “ ಾಜನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ!” ಎಂದುಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
13 ಾವಲು ಾರರ ಮತು್ತ ಜನರ ಗದ್ದಲವು ಾಣಿ ಾದ

ಅತಲ್ಯಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವಳು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. 14 ಾಜನು ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ
ಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಜನರು ಮತು್ತ ಾಯಕರು
ಾಜನಿ ಾಗಿ ತುತೂ್ತರಿ ಊದುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವುದನೂ್ನ ಅವಳು ನೋಡಿ ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು “ದೊ್ರೕಹ, ದೊ್ರೕಹ!” ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು.

15 ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಸೈನಿಕರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಅವರಿಗೆ, “ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಆಲಯದ
ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅವಳ
ಹಿಂ ಾಲಕರು ಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೊಂದುಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಅವಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಆಕೆಯು ಕುದುರೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ
ಮೂಲಕ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಸೈನಿಕರು ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

17 ಅನಂತರ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಅರಸನೂ
ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಾವು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.

18 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಾಳನ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ
ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದರು. ಾಳನ ಾಜಕ ಾದ ಮ ಾ್ತನನನು್ನ
ಜನರುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಾವಲು ಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 19 ಾಜಕನು ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
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ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವರು ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಾ್ವರದ ಮೂಲಕ
ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಾಜನ ವಿಶೇಷ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಮತು್ತ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಾಜನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು. ಅವರನು್ನ ಇತರ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಾಜನ ಅರಮನೆಯ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದರು. ನಂತರ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 20 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ
ಹಷರ್ಗೊಂಡರು. ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ. ಾಜನಅರಮನೆಯ
ಹತಿ್ತರ ಾಣಿ ಾದ ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಂದಿದ್ದರು.

21 ಯೆಹೋ ಾಷನು ಾಜ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏಳು ವಷರ್
ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.

12
ಯೆಹೋ ಾಷನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

1 ಯೇಹುವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋ ಾಷನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಷನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಬೇಷೆರ್ಬದ
ಚಿಬ್ಯಳು ಯೆಹೋ ಾಷನ ಾಯಿ. 2 ಯೆಹೋ ಾಷನು
ಯೆಹೋವನು ಸರಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾಷನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು
ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಾಡಿದನು.
3 ಆದರೆ ಅವನು ಉನ್ನತ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಇನೂ್ನ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಧೂಪಗಳನು್ನ ಸುಡು ಾ್ತರೆ.
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲುಯೆಹೋ ಾಷನ ಆ

4-5 ಯೆಹೋ ಾಷನು ಾಜಕರಿಗೆ, “ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಹಣವಿದೆ. ಜನರು ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಜನಗಣತಿಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಆಲಯದ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ
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ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಾಜಕ ಾದ ನೀವು ಆ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಯೆಹೋವನ

ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಜಕನೂ ಾನು
ಜನರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಲೇಬೇಕು.
ಅವನು ಆ ಹಣವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಶಿಥಿಲತೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು
ಉಪ ೕಗಿಸಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದರೆ ಾಜಕರು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋ ಾಷನು
ಾಜ ಾದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಾಜಕರಿನೂ್ನ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಷನು ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವ ಮತು್ತ ಇತರ
ಾಜಕರನು್ನ ಕರೆಸಿ, “ನೀವು ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?

ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸೇವೆ ಹೊಂದುವ ಜನರು ಕೊಡುವ ಹಣವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಡಿ. ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ
ಹಣವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ಾಜಕರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಜನರಿಂದ ಹಣ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಕೈ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 9 ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಒಂದು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,ಅದರ
ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಾಡಿದನು. ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು
ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು.
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಜನರು ಬರುವ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಈ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿತು್ತ. ಕೆಲವು
ಮಂದಿ ಾಜಕರು ಆಲಯದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಕ ಾಗಿ ನಿಂತರು. ಆ
ಾಜಕರು ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆಂದು ಕೊಡುವ ಆ ಹಣವನು್ನ

ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು.
10 ಜನರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ

ಹಣವನು್ನ ಾಕ ಾರಂಭಿಸಿದರು. ಾಜನ ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾಗಲಿ
ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗಲಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಾಕಷು್ಟ ಹಣವು ತುಂಬಿದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು. 11ನಂತರ ಅವರು
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ಆ ಹಣದಿಂದ ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೂ ಬಡಗಿಗಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ಇತರ ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೂ 12 ಕಲು್ಲಕುಟಿಕರಿಗೂ
ಶಿಲಿ್ಪಗಳಿಗೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಹಣದಿಂದ
ಮರವನೂ್ನ ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು; ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆ ಹಣವನು್ನ
ಬಳಸುತಿ್ತದ್ದರು.

13-14 ಜನರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ
ಾಜಕರು ಆ ಹಣವನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು, ಕತ್ತರಿ, ಬೋಗುಣಿ,

ತುತೂ್ತರಿ ಅಥ ಾ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಾತೆ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸದೆ
ಕೆಲಸ ಾರರ ವೇತನಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಆ ಕೆಲಸ ಾರರು
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದರು. 15 ಾರೂ ಆ ಹಣವನು್ನ
ಲೆಕ್ಕ ಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೆ ಆ ಹಣವೇ ಾಯಿತೆಂದು ಾವ
ಕೆಲಸ ಾರನನೂ್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಾರರು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು!

16 ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಪ ಾಧ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮತು್ತ ದೋಷಪರಿ ಾರದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಹಣವನು್ನ
ಕೆಲಸ ಾರರ ವೇತನಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹಣವು ಾಜಕರಿಗೆ
ಸೇರಿದು್ದ.

ಯೆಹೋ ಾಷನು ಹಜಾಯೇಲನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ರ ಸಿದನು

17 ಹಜಾಯೇಲನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಹಜಾಯೇಲನು
ಗತ್ಊರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಆಗಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ೕಚಿಸಿದನು.

18 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟ್, ಯೆಹೋ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಅಹಜ್ಯರು
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಷನ
ಪೂವಿರ್ಕರು. ಅವರು ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು.
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ಯೆಹೋ ಾಷನೂಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಯೆಹೋ ಾಷನು ಅವುಗಳ ತೆಗೆ, ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ
ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಂ ಾರವನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ
ಯೆಹೋ ಾಷನು ಆ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಹಜಾಯೇಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡದೆ
ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಯೆಹೋ ಾಷನಮರಣ

19 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋ ಾಷನು ಾಡಿದ ಇತರ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

20 ಯೆಹೋ ಾಷನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಸಂಚು ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಸಿ ಾ್ಲಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮಿಲೊ್ಲೕ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 21 ಶಿಮೆ ಾತನ ಮಗ ಾದ
ೕಜಾ ಾರನು ಮತು್ತ ಶೋಮೇರನಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾಾ್ವದನು

ಯೆಹೋ ಾಷನ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರುಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ
ಕೊಂದರು.
ಜನರು ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನ

ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋ ಾಷನ ನಂತರ
ಅವನಮಗ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು ನೂತನ ಾಜ ಾದನು.

13
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

1 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಅಹಜ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ
ಯೆಹೋ ಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೇಹುವಿನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು. ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಹದಿನೇಳು ವಷರ್
ಆಳಿದನು.
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2 ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಪ ಾಡುವಂತೆ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಗಳನೂ್ನ
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋದನು. 3 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅ ಾಮ್ಯರ
ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನ
ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಮೇಲೆಯೆಹೋವನ ಕರುಣೆ
4 ಆಗ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟನು.

ಯೆಹೋವನು ಅವನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನಿಂದ
ಾಧೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿದ್ದ
5 ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರ ಸಲು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ಾಮ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಾಸಿಸಿದರು.
6 ಆದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ

ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡುತ್ತಲೇ ಹೋದರು. ಅವರು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೇರ

ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೆಟ್ಟರು.
7 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಸೇನೆಯನು್ನ

ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನು ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಾಹುತರನು್ನ,
ಹತು್ತ ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಭೂಸೈನಿಕರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಳಿಗೆ ಾರಿಹೋಗುವ
ಹೊಟಿ್ಟನಂತೆ ಾಶ ಾಡಿದನು.

8 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳು ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಾಡಿದ ಇತರ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
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ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 9ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ತೀರಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ
ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಷನು
ನೂತನ ಾಜ ಾದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ೕ ಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆ
10 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಷನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದನು.
ೕ ಾಷನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.

11 ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ ಾದ ೕ ಾಷನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಾಪಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಾಡುವುದನು್ನ ಅವನು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

12 ೕ ಾಷನು ಾಡಿದ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಮಚ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವನು ಾಡಿದ
ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 13 ೕ ಾಷನು ತೀರಿಕೊಂ ಾಗ
ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅನಂತರ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ೕ ಾ ಾನ ಸಿಂ ಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೂತನ ಾಜ ಾದನು. ೕ ಾಷನನು್ನ
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ತೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ೕ ಾಷನು ಎಲೀಷನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವನು
14ಎಲೀಷನು ಾಯಿಲೆಬಿದ್ದನು. ತರು ಾಯ,ಈ ಾಯಿಲೆಯಿಂದ

ಎಲೀಷನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ೕ ಾಷನು
ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ೕ ಾಷನು ಎಲೀಷನಿ ಾಗಿ
ಗೋ ಾಡಿದನು. ೕ ಾಷನು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,
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ದೇವರು ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇದು
ಸ ಾಲವೇ?”* ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಎಲೀಷನು ೕ ಾಷನಿಗೆ, “ಒಂದು ಬಿಲು್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಲವು
ಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕ ಾಷನು ಒಂದು ಬಿಲು್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಾಣಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 16ಆಗ ಎಲೀಷನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಗೆ, “ಬಿಲಿ್ಲನ
ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಇಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೕ ಾಷನು
ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲನ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ನಂತರ ಎಲೀಷನು ತನ್ನ
ಕೈಗಳನು್ನ ಾಜನ ಕೈಗಳಮೇಲಿಟ್ಟನು. 17ಎಲೀಷನು, “ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ
ಕಿಟಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕ ಾಷನು ಕಿಟಕಿಯನು್ನ ತೆರೆದನು. ಆಗಎಲೀಷನು, “ಹೊಡಿ”
ಎಂದನು. ೕ ಾಷನು ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಅದು
ಯೆಹೋವನ ವಿಜಯದ ಾಣ! ಅ ಾಮ್ಯರ ಮೇಲಿನ ವಿಜಯದ
ಾಣ! ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಅಫೇಕದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸುವೆ. ನೀನು
ಅವರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಎಲೀಷನು, “ ಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದನು.
ೕ ಾಷನು ಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಎಲೀಷನು

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಗೆ, “ನೆಲದಮೇಲೆ ಹೊಡಿ” ಎಂದನು.
ೕ ಾಷನು ನೆಲವನು್ನ ಮೂರು ಸಲ ಹೊಡೆದನು. ನಂತರ

ಅವನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 19 ದೇವಮನುಷ ್ಯನು (ಎಲೀಷನು)
ೕ ಾಷನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ನೀನು ಐದು ಅಥ ಾ

ಆರು ಸಲ ಹೊಡೆಯಬೇ ಾಗಿತು್ತ! ಆಗ ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ! ಆದರೆ ಈಗ
ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಮೂರು ಸಲ ಾತ್ರ ಸೋಲಿಸುವೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
* 13:14: ದೇವರು … ಸ ಾಲವೇ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಥಗಳಿಗೂ ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ
ಇದು ಸ ಾಲವೇ?” ನೋಡಿ 1 ಾಜರುಗಳು 2:12.
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ಎಲೀಷನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ
ಸಂಗತಿ

20 ಎಲೀಷನು ತೀರಿಕೊಂ ಾಗ ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ವಸಂತ ಾಸದ ಒಂದು ದಿನ, ೕ ಾಬ್ಯ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು

ಗುಂಪು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸುಲಿಗೆ ಾಡಲು ಬಂದಿತು. 21 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಸತ್ತವನೊಬ್ಬನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಸೈನಿಕರ ಆ
ಗುಂಪನು್ನ ನೋಡಿ ಸತ್ತವನನು್ನ ಎಲೀಷನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದು
ಓಡಿಹೋದರು. ಎಲೀಷನಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಸತ್ತವನು ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ,
ಸತ್ತ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದು, ಅವನು ತನ್ನ ಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡನು!

ೕ ಾಷನು ಅ ಾಮ್ಯರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಗರಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು

22 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.

23 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದ ಾಪರ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖ ಾದನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಇ ಾಕನೊಂದಿಗೆ
ಮತು್ತ ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಇನೂ್ನ
ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.

24ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಬೆನ್ಹದದನು
ನೂತನ ಾಜ ಾದನು. 25ಹಜಾಯೇಲನು ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ದಲು,
ೕ ಾಷನ ತಂದೆ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನಿಂದ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ

ಕೆಲವು ನಗರಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಈಗ
ೕ ಾಷನು ಹಜಾಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನಿಂದ ಈ

ನಗರಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ೕ ಾಷನು ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ
ಮೂರು ಸಲ ಸೋಲಿಸಿಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಗರಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
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14
ಅಮಚ್ಯನುಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವನು

1 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಷನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗ
ಅಮಚ್ಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು. 2 ಅಮಚ್ಯನು
ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.
ಅಮಚ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯೆಹೋವದಿ್ದೕನಳು ಅಮಚ್ಯನ ಾಯಿ.
3 ಯೆಹೋವನು ಸರಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅಮಚ್ಯನು
ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನು

ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅಮಚ್ಯನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿದನು. 4 ಆದರೆ ಅವನು ಉನ್ನತ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಇನೂ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಧೂಪ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಅಮಚ್ಯನು ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ,
ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
6ಆದರೆ ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲನ ನಿಯಮಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಅವನು ಕೊಲೆ ಾರರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಲಿಲ್ಲ. ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು, “ಮಕ್ಕಳು ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪಗೆ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಾವಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸ ಾರದು. ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು
ಾಡಿದ ತಪಿ್ಪಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾವಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸ ಾರದು.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನು ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಾತ್ರ ಾವಿಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

7 ಅಮಚ್ಯನು ಉಪಿ್ಪನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿ ಅವರಿಂದ ಸೆಲ ದುಗರ್ವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
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ಅದನು್ನ “ ಕೆ್ತಯೇಲ್” ಎಂದು ಕರೆದನು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿಗೂ
ಅದೇ ಹೆಸರಿದೆ.

ೕ ಾಷನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅಮಚ್ಯನ ಅಪೇ
8 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನೂ ಯೇಹುವಿನ ಮ್ಮಗನೂ

ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗನೂ ಆದ ೕ ಾಷನ ಬಳಿಗೆ ಅಮಚ್ಯನು
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಮಚ್ಯನು ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ, “ ಾ,
ಾವು ಪರಸ್ಪರಯುದ್ಧ ಾಡೋಣ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.
9 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ೕ ಾಷನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ

ಅಮಚ್ಯನಿಗೆ, “ಲೆಬನೋನಿನ ಒಂದು ಮುಳು್ಳಗಿಡವು ಲೆಬನೋನಿನ
ದೇವ ಾರುಮರಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಅದು, ‘ನನ್ನ
ಮಗನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಮದುವೆ ಾಡು’ ಎಂದಿತು.
ಆದರೆ ಲೆಬನೋನಿನ ಒಂದು ಾಡುಮೃಗವು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗು ಾಗ, ಮುಳು್ಳಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಾದುಹೋಯಿತು. 10 ನೀನು
ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆಯೆಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ನೀನು
ಎದೋಮ್ಯರ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗವಿರ್ತ ಾಗಿರುವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತು ಬ ಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೋ. ನಿನಗೆ
ತೊಂದರೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀನೂ
ಬೀಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೂದವೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆದರೆ ೕ ಾಷನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಅಮಚ್ಯನು ಆಲಿಸಲೇ
ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ೕ ಾಷನು ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾದ ಅಮಚ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಟ ಾಡಲು ಯೆಹೂದದ
ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿಗೆ ಹೋದನು. 12 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಸೋಲಿಸಿದರು. ಯೆಹೂದದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂಮನೆಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.
13 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ೕ ಾಷನು ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಮಚ್ಯನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಅಮಚ್ಯನು
ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗನೂ ಅಹಜ್ಯನ ಮ್ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
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ೕ ಾಷನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾಗಿಲಿನಿಂದ
ಮೂಲೆಯ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಆರುನೂರು ಅಡಿಉದ್ದದ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಒಡೆದು ಾಕಿದನು. 14 ನಂತರ ೕ ಾಷನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಾತೆ್ರಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಇದಲ್ಲದೆ ೕ ಾಷನು ಜನರನು್ನ
ಸಹ ತನ್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

15 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ೕ ಾಷನು ಾಡಿದ ಇತರ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ

ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಅಮಚ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಅವನು ಹೇಗೆ
ಹೋ ಾಡಿದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 16 ೕ ಾಷನು
ತೀರಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜರೊಡನೆ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ೕ ಾಷನ
ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನೂತನ ಾಜ ಾದನು.

ಅಮಚ್ಯನ ಾವು
17 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನೂ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗನೂ ಆದ
ೕ ಾಷನು ಸತ್ತನಂತರ ಹದಿನೈದು ವಷರ್ ಯೆಹೂದದ ಾಜನೂ

ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಮಚ್ಯನು ಬದುಕಿದ್ದನು.
18 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಅಮಚ್ಯನು ಾಡಿದ ಇತರ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
19 ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಳಸಂಚು
ಾಡಿದರು. ಅಮಚ್ಯನು ಾಕೀಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಆದರೆ ಜನರು

ಅಮಚ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಾಕೀಷಿಗೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು
ಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 20 ಅಮಚ್ಯನ
ದೇಹವನು್ನ ಜನರು ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಅಮಚ್ಯನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
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ಅಜಯರ್ನುಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು
21 ನಂತರ ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಜಯರ್ನನು್ನ ನೂತನ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಅಜಯರ್ನಿಗೆ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್
ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. 22 ಾಜ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ
ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ನಂತರ
ಅಜಯರ್ನು ಏಲತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಅದನು್ನ ಯೆಹೂದ
ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಎರಡನೆಯ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಿದನು

23 ಯೆಹೂದದ ಾಜನೂ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ
ಅಮಚ್ಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೈದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಜನೂ ೕ ಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ನಲವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 24 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು
ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 25 ಲೆಬೊಹ ಾತಿನಿಂದ ಅ ಾಬ

ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇಶವನು್ನ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಮತೆ್ತ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸೇವಕನೂ ಅಮಿತೆನ ಮಗನೂ ಗತ್ ಹೇಫೆರಿನ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ
ಆದ ೕ ಾ ಎಂಬವನ ಮೂಲಕ ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಂತೆ
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 26 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದ ಜನರೂ
ಗು ಾಮರೂ ಾಧೆಪಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವರು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 27 ಈ
ಲೋಕದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಾನು ಅಳಿಸಿ ಾಕುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು
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ಯೆಹೋವನು ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಂಡನು.

28 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದ ಇತರ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ

ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಾಗಿ ದಮಸ್ಕವನು್ನ
ಮತು್ತ ಹ ಾತನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
(ಈ ನಗರಗಳು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದವು.) 29 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ
ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮಗ ಾದ
ಜೆಕಯರ್ನು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

15
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆ

1 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನು ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾದನು. 2 ಅಜಯರ್ನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಐವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯೆಕೊಲ್ಯ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನವಳು ಅಜಯರ್ನ ಾಯಿ. 3ಅಜಯರ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಅಮಚ್ಯನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಅಜಯರ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕಅನುಸರಿಸಿದನು. 4ಆದರೆಅವನುಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಾಜ ಾದ ಅಜಯರ್ನು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತ ಾಗುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಅವನು ಾಯುವವರೆಗೂ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಅಜಯರ್ನು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಾಜನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು
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ಾಜನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ
ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
6 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ

ಅಜಯರ್ನು ಾಡಿದ ಇತರ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 7 ಅಜಯರ್ನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ, ಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು.
ಅಜಯರ್ನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು ಹೊಸ
ಾಜ ಾದನು.

ಜೆಕಯರ್ನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಆಳುವನು
8 ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಅದು
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಮೂವತೆ್ತಂಟನೆಯ
ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. 9ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಜೆಕಯರ್ನು ಾಡಿದನು. ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದಂತೆಯೇ
ಅವನೂ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಪ ಾಡುವಂತೆ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನೆ ಾಟನಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾಡಿದಂತಹ
ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಅವನು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
10 ಾಬೇಷನ ಮಗ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು ಜೆಕಯರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಶಲೂ್ಲಮನು ಜೆಕಯರ್ನನು್ನ ಜನರ
ಮುಂದೆ ಕೊಂದು ಾಕಿ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು. 11 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್ನು
ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 12 ಹೀಗೆ

ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ನೆರವೇರಿತು. ಯೇಹುವಿನ ಸಂತತಿಯವರು
ಾಲ್ಕನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.

ಶಲೂ್ಲಮನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಆಳುವನು
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13 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮೂವತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಾಬೇಷನಮಗ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ ಾದನು. ಶಲೂ್ಲಮನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ಆಳಿದನು.

14 ಾದಿಯಮಗ ಾದ ಮೆನಹೇಮನು ತಿಚರ್ದಿಂದ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಮೆನಹೇಮನು ಾಬೇಷನ ಮಗ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ನಂತರ ಮೆನಹೇಮನು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ
ಾಜ ಾದನು.
15 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ

ಶಲೂ್ಲಮನು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಜೆಕಯರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಅವನು ೕಜಿಸಿದಉ ಾಯಗಳನೂ್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಮೆನಹೇಮನ ಆಳಿ್ವಕೆ

16 ಶಲೂ್ಲಮನು ಸತ್ತನಂತರ, ಮೆನಹೇಮನು ತಿಪ್ಸಹುವನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಜನರು ನಗರದ
ಾಗಿಲನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೆರೆಯಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಮೆನಹೇಮನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಆ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಭಿರ್ಣಿ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಹೊಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಸೀಳಿಸಿದನು.

17ಅಜಯರ್ನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಮೂವತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾದಿಯ ಮಗ ಾದ ಮೆನಹೇಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ ಾದನು. ಮೆನಹೇಮನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ವಷರ್ಗಳ
ಾಲ ಆಳಿದನು. 18 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮೆನಹೇಮನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮೆನಹೇಮನುಮುಂದುವರಿಸಿದನು.
19 ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶದ ಾಜ ಾದ ಪೂಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ

ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಮೆನಹೇಮನು ಪೂಲನಿಗೆ ಮೂವ ಾ್ನಲು ್ಕ
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಪೂಲನು ಮೆನಹೇಮನಿಗೆ
ಬೆಂಬಲವನು್ನ ನೀಡಲು ಮತು್ತ ಮೆನಹೇಮನ ಾಜ್ಯವನು್ನ
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ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು: 20 ಶಿ್ರೕಮಂತರು ಮತು್ತ
ಅಧಿ ಾರವುಳ್ಳ ಜನರು ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ನೀಡುವಂತೆ ಾಡಿ,
ಮೆನಹೇಮನು ಈ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಮೆನಹೇಮನು
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೂ ಆರುನೂರು ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಿದನು. ನಂತರಮೆನಹೇಮನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಬಿಟು್ಟಹೋದನು; ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲೕ ನೆಲೆಸಲಿಲ್ಲ.

21 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಮೆನಹೇಮನು ಾಡಿದ ಉಳಿದ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 22 ಮೆನಹೇಮನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಮೆನಹೇಮನ ನಂತರ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹ್ಯನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪೆಕಹ್ಯನು ಆಳಿದನು
23ಅಜಯರ್ನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಐವತ್ತನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ

ಮೆನಹೇಮನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹ್ಯನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ ಾದನು. ಪೆಕಹ್ಯನುಎರಡುವಷರ್ಆಳಿದನು. 24ಯೆಹೋವನು
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪೆಕಹ್ಯನು ಾಡಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನೕ ಪೆಕಹ್ಯನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.
25 ಪೆಕಹ್ಯನ ಸೇನೆಗೆ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನು

ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪೆಕಹ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಅವನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೆಕಹ್ಯನು
ಅಗೋರ್ಬ್ ಮತು್ತ ಅಯೇರ್ ಎಂಬವರನು್ನ ಸಹ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಪೆಕಹ್ಯನನು್ನ ಪೆಕಹನು ಕೊಂದು ಾಕಿ ಾಗ ಅವನ ಸಂಗಡ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ
ಐವತು್ತ ಜನರಿದ್ದರು. ಪೆಕಹ್ಯನನಂತರಪೆಕಹನುಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.



2 ಾಜರುಗಳು 15:26 lxxi 2 ಾಜರುಗಳು 15:31

26 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಪೆಕಹ್ಯನು ಾಡಿದ ಇತರ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪೆಕಹನು ಆಳುವನು

27 ಅಜಯರ್ನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಐವತೆ್ತರಡನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಪೆಕಹನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
28 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಪೆಕಹನು
ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ

ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಪೆಕಹನು
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

29ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನೆಂಬವನುಇಸೆ್ರೕಲಿನವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಪೆಕಹನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು ಇ ್ಯೕನ್, ಅಬೇಲೆ್ಬೕ ಾ್ಮ ಾ,
ಾನೋಹ, ಕದೆಷ್, ಾಚೋರ್, ಗಿ ಾ್ಯದ್, ಗಲಿ ಾಯ

ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿಯ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿಸಿ
ಅಶೂ್ಶರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು.

30ಏಲನಮಗ ಾದಹೋಶೇಯನುರೆಮಲ್ಯನಮಗ ಾದಪೆಕಹನ
ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಪೆಕಹನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಪೆಕಹನ ನಂತರ ಹೋಶೇಯನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು. ಉಜಿ್ಜೕಯನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಹೀ ಾಯಿತು.

31“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳಇತಿ ಾಸ”ಎಂಬಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಪೆಕಹನು
ಾಡಿದ ಇತರಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

ಯೆಹೂದವನು್ನ ೕ ಾವುನು ಆಳುವನು
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32 ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾದನು. ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ
ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಹೀ ಾಯಿತು. 33 ೕ ಾವುನು
ಾಜ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.
ೕ ಾವುನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ೕ ಾವುನ ಾಯಿಯುಚಾದೋಕನಮಗ ಾದಯೆರೂ ಾ ಎಂಬ

ಹೆಸರಿನವಳು. 34 ೕ ಾವುನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ೕಗ ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
35 ಆದರೆ ಅವನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ
ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ೕ ಾವುನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಮೇ ಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. 36 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ
ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ೕ ಾವುನು ಾಡಿದ ಇತರ
ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

37 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ರೆಚೀನನನು್ನ ಮತು್ತ
ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು
ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸ ಾರಂಭಿಸಿದನು.

38 ೕ ಾವುನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ೕ ಾವುನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ೕ ಾವುನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಜನು ಹೊಸ

ಾಜ ಾದನು.

16
ಅ ಾಜನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು

1 ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ
ಹದಿನೇಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ೕ ಾವುನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಜನು
ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು. 2 ಅ ಾಜನು ಾಜ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅ ಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
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ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದ್ದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅ ಾಜನು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದನು;
ಆದರೆ ಅ ಾಜನು ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 3 ಅ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜರುಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನೆ್ನೕ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದ ಾಲದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು
ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಓಡಿಸಿದ ಜ ಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯ ಾಪಗಳನು್ನ ಅವನು
ಅನುಸರಿಸಿದನು. 4 ಅ ಾಜನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳ
ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಹಸಿರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು
ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಟ್ಟನು.

5 ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ರೆಚೀನನು ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೂ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನೂ ಆದ ಪೆಕಹನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ರೆಚೀನ ಮತು್ತ ಪೆಕಹ ಅ ಾಜನಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಆ ಸಮಯಲಿ್ಲ
ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜ ಾದ ರೆಚೀನನು ಏಲತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯಕೆ ್ಕ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ರೆಚೀನನು ಏಲತ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಓಡಿಸಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರು ಬಂದು ಏಲತ್
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು; ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
7 ಅ ಾಜನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನ ಬಳಿಗೆ

ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ: “ ಾನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಾನು ನಿನಗೆ ಮಗನಂತಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಬಂದು,
ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಜನಿಂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ರ ಸು. ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ.” 8ಅ ಾಜನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಅ ಾಜನ
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ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ದಮಸ್ಕದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಆ
ನಗರಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ದಮಸ್ಕದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಕೀರ್ ಗೆ ಒಯ್ದನು. ಅವನು ರೆಚೀನನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

10 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಜನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಲು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅ ಾಜನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಾಜ ಾದ ಅ ಾಜನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ವಿ ಾ್ಯಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಾದರಿಯನು್ನ ಾಜಕ ಾದ
ಊರೀಯನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಆಗ ಾಜಕ ಾದ
ಊರೀಯನು, ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಜನು ತನಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಾದರಿಯಲೆ್ಲೕ ಮತೊ್ತಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಂದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಾಜ ಾದ
ಅ ಾಜನು ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ
ಊರೀಯನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೊಂದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು.

12 ಾಜನು ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ನೋಡಿದನು. ಅವನು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.
13 ಅ ಾಜನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಮತು್ತ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು; ಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಸುರಿಸಿದನು; ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಿದ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು.

14 ಾಜನು ದೇ ಾಲಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆಸಿದನು.
ಈ ಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಅ ಾಜನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ
ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ನಡುವೆ ಇದಿ್ದತು. ಅ ಾಜನು
ಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು. 15 ಅ ಾಜನು ಾಜಕ ಾದ
ಊರೀಯನಿಗೆ, “ಈ ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾ್ರತಃ ಾಲದಲಿ್ಲ
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ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಮ ಾವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಬಳಸಬೇಕು; ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ವಧಿಸುವ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಈ ಮ ಾವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಆದರೆ ಾನು ದೇವರಿಂದ ದೈ ೕತ್ತರಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು
ಾಮ್ರವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಾಜ ಾದ ಅ ಾಜನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾಜಕ ಾದ
ಊರೀಯನು ಾಡಿದನು.

17 ನಂತರ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಜನು ಪೀಠಗಳ ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟನು;
ಸಮುದ್ರವೆಂಬ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಮ್ರದ ಹೋರಿಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ
ಕಲು್ಲಕಟೆ್ಟಯ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. 18 ಅ ಾಜನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾ್ಕಗಿ ಕಟಿ್ಟದ
ಮಂಟಪವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದನು. ಕೆಲಸ ಾರರು ಆಲಯದ ಒಳಗೆ
ಇದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. ಅ ಾಜನು ಾಜನಿ ಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೊರ ಾಗದ
ಾಗಿಲನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದನು. ಅ ಾಜನು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ
ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನ* ದೆಸೆಯಿಂದ ಬದ ಾಯಿಸಿದನು.

19 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಅ ಾಜನು ಾಡಿದ ಇತರ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
20 ಅ ಾಜನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ
ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅ ಾಜನ ಮಗ ಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

17
ಹೋಶೇಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

1 ಏಲನ ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಇದು ಅ ಾಜನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ
* 16:18: ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾಕೆಂದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ್ದರೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
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ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಾ್ಲಯಿತು. ಹೋಶೇಯನು ಒಂಭತು್ತ ವಷರ್
ಆಳಿದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಹೋಶೇಯನು ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಹೋಶೇಯನು ಅವನಿಗಿಂತ
ದಲು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಿದ ಾಜರುಗಳಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ.
3 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಶಲ್ಮನೆಸರನು ಹೋಶೇಯನ

ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಶಲ್ಮನೆಸರನು ಹೋಶೇಯನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಶೇಯನು ಶಲ್ಮನೆಸರನಿಗೆ
ಸೇವಕ ಾಗಿ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

4 ಹೋಶೇಯನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನಲಿ್ಲಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನಿಗೆ ಸೋ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತು್ತ.
ಹೋಶೇಯನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆ ಪ್ರತಿವಷರ್ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕಯನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು, ಆದರೆ ಆ ವಷರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ
ಾಜನಿಗೆ ಹೋಶೇಯನು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಡಿರುವ ಒಳಸಂಚು
ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಹೋಶೇಯನನು್ನ
ಬಂಧಿಸಿ, ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

5 ನಂತರ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಮೂರು
ವಷರ್ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. 6 ಹೋಶೇಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು
ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಒಯು್ದ ಹಲಹು ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಾಬೋರ್ ಹೊಳೆಯಿರುವ ಗೋಜಾನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಮೇದ್ಯರ
ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು.

7 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪಗಳನು್ನ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ

ಫರೋಹನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ
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ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿ 8 ಅನ್ಯರು
ಾಡುವಂತಹ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಾಡತೊಡಗಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲಯ
ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ ತೊರೆದು ಾಜರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. 9 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ವಿರುದ್ಧ ರಹಸ್ಯ ಾದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಚಿಕ್ಕ ಊರಿನಿಂದಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ನಗರದವರೆಗೂ

ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು.
10 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಹಸಿರುಗಿಡಗಳ ಅಡಿಯಲೂ್ಲ ಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಶೇರ್
ವಿಗ್ರಹಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 11 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶದಿಂದ
ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದ ಆ ದಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡನು. 12 ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಸೇವೆ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಲೇ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

13 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವದಶಿರ್ಯನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು, “ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ದೂರ ಾಗಿ! ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾನು ನೀಡಿದ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ. ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನು್ನ ನೀಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

14 ಆದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ;
ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬದೆಹೋದ ತಮ್ಮ
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ಪೂವಿರ್ಕರನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 15 ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಆತನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೆಹೋವನ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಗಮನವನೂ್ನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿರಥರ್ಕ ಾದ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಈ
ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಡಿದವು.

16 ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಎರಡು
ಬಸವನ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಅಶೇರ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಪರಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಳ್ ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. 17 ಅವರು
ತಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಯಲು ಾಂತಿ್ರಕ
ವಿದೆ್ಯಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕಣಿಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಲಿತರು. ಯೆಹೋವನು
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವು ಾರಿಕೊಂಡುಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೋಪವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದರು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗ ಉಗ್ರಕೋಪಿ ಾಗಿ, ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ
ದೂರ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದಕುಲದವರ ಹೊರ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಾರೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ!
ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಸಹ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾದರು

19 ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

20 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು.
ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು.
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ಅವರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲು ಾಶಕರಿಗೆ ಆತನು ಅವ ಾಶ ನೀಡಿದನು.
ಕೊನೆಗೆ, ಆತನು ಅವರನು್ನ ದೂರತಳಿ್ಳ, ತನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ಅವರನೂ್ನ
ದೂರ ಾಡಿದನು. 21 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾವೀದನ
ವಂ ಾವಳಿಯಿಂದ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನುಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನಯೆಹೋವನಿಂದದೂರ ಾಡಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮ ಾ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಾಡಿದ ಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 23 ಯೆಹೋವನು

ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ತನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ದೂರ ತಳು್ಳವವರೆಗೆ, ಅವರು
ಈ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನು! ಆತನು ಜನರಿಗೆ
ಇದನು್ನ ಮುಂಚೆಯೇ ತಿಳಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಅಶೂ್ಶರಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದು
ಒಯ್ದರು. ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ.

ಸ ಾಯರ್ದ ಜನರ ಆರಂಭ ಾಲ
24 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಒಯ್ದನು.

ನಂತರ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಾಬಿಲೋನ್, ಕೂ ಾ, ಅ ಾ್ವ, ಹ ಾತ್
ಮತು್ತ ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್ ಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ ಕರೆತಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಬದ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವರು
ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದರು. 25 ಆದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಯೆಹೋವನು
ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ ಸಿಂಹಗಳು ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದವು. 26ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನರು, “ನೀನು
ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಒಯು್ದ ಸ ಾಯರ್ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದೆ. ಅವರು
ಆ ದೇಶದ ದೇವರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ



2 ಾಜರುಗಳು 17:27 lxxx 2 ಾಜರುಗಳು 17:33

ಅವರನು್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ದೇವರು ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆ ದೇಶದ ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಸಿಂಹಗಳು ಕೊಂದು ಾಕಿದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

27 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು, “ನೀವು ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ
ಕೆಲವು ಾಜಕರನು್ನ ಕರೆದೊಯಿ್ದರುವಿರಿ. ಾನು ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಂದಿರುವ ಾಜಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಆ
ಾಜಕನು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಲಿ. ನಂತರ ಆ ಾಜಕನ

ಆ ದೇಶದ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

28 ಹೀಗೆ ಅಶೂ್ಶರದವರು ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಕರೆದೊಯಿ್ದದ್ದ
ಾಜಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಬಂದನು. ಈ
ಾಜಕನು ಜನರಿಗೆ,ಯೆಹೋವ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದನು.
29 ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇವರುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ,

ಅವುಗಳನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದವರು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲನ
ಆಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು. ಅವರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರೋ
ಅಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. 30 ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು
ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ಸುಕೊ್ಕೕತೆ್ಬನೋತನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಕೂತದ
ಜನರು ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ನೇಗರ್ಲ್ ಯನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಹ ಾತಿನ ಜನರು ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ಅಷೀ ಾವನು್ನ ಾಡಿದರು.
31 ಅವಿ್ವೕಯರು ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ನಿಭಜ್ ಮತು್ತ ತತರ್ಕ್ ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಸೆಫವರ್ಯಿಮಿನವರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗ ಾದ

ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಮತು್ತ ಅನ್ನಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಲು ತಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟರು.

32 ಆದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೂ ಭಕಿ್ತಯನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಅವರು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಾಜಕರನು್ನ ಜನರಲಿ್ಲಯೇ ಆಯೆ್ಕ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಾಜಕರು ಜನರಿ ಾಗಿ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲನ

ದೇ ಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 33 ಅವರು



2 ಾಜರುಗಳು 17:34 lxxxi 2 ಾಜರುಗಳು 17:40

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇವರುಗಳ
ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಂದ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡಿದರು.
34 ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ

ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 35ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು; ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಕೈಮುಗಿಯ ಾರದು; ಅವುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡ ಾರದು;
ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸ ಾರದು. 36 ಆದರೆ ನೀವು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಗೆತಂದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಯೆಹೋವ. ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸಿದನು. ನೀವು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಿ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 37 ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ, ಾಸ್ತ ್ರಗಳಿಗೆ, ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ
ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಾಲದಲೂ್ಲ
ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಲೇ ಾರದು. 38 ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಮರೆಯಲೇ ಾರದು. ನೀವು
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು. 39 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾತ್ರ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಗಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

40ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆತನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ತಮ್ಮ ದಲಿನ
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ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 41 ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಯಿಂದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಮ್ಮಕ ್ಕಳು ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದಂತಹ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು
ಇಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

18
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

1ಅ ಾಜನ ಮಗ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದನು.
ಏಲನ ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ
ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು.
2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್
ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಜೆಕಯರ್ನಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳುಅವನ
ಾಯಿ.
3ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ,ಯೆಹೋವನು
ೕಗ ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಡಿದನು.

4 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನು
ಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿದನು ಮತು್ತ ಅಶೇರ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು. ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಶೆಯು ಾಡಿದ
ಾಮ್ರಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಾಮ್ರಸಪರ್ವನು್ನ

“ನೆಹು ಾ್ಟನ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರು ಈ ಸಪರ್ವನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಈ ಾಮ್ರಸಪರ್ವನು್ನ ಒಡೆದು
ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದನು.

5 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟನು. ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನಂಥವರು ಅವನ ಮುಂಚೆ ಾಗಲಿ ಅವನ
ನಂತರ ಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 6 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
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ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ನೀಡಿದ ಆ ಗಳಿಗೆ ಅವನು ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದನು.
7 ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೊಂದಿಗಿದ್ದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾನು
ಾಡಿದ್ದರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಜಯಗಳಿಸಿದನು.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧವನು್ನ

ಕಡಿದು ಾಕಿದನು. ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 8 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಜಾ ಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗಿದ್ದ ಮತು್ತ
ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಚಿಕ್ಕ ಊರಿನಿಂದಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಅಶೂ್ಶರದವರಮುತಿ್ತಗೆ

9 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಶಲ್ಮನೆಸರನು ಸ ಾಯರ್ದ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಅವನ ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿಯಿತು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ
ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. (ಅದು ಏಲನ
ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ
ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿತು.) 10 ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಶಲ್ಮನೆಸರನು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಆರನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. (ಹೋಶೇಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜ ಾಗಿ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.)

11ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ, ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಅಶೂ್ಶರಿಗೆ
ಒಯ್ದನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ ಹಲಹು ಎಂಬ ಾ್ರಂತದಲಿ್ಲಯೂ
ಾಬೋರ್ ಹೊಳೆಯಿರುವ ಗೋಜಾನ್ ಾ್ರಂತದಲಿ್ಲಯೂ ಮೇದ್ಯರ
ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 12 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದದೂ್ದ ಆತನ
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ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೂ್ದ ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ
ಆ ಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದದೂ್ದ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ.

ಯೆಹೂದವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಶೂ್ಶರದವರು ಸಿದ್ಧ ಾದರು
13 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ

ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಯೆಹೂದದ ಬ ಾಢ್ಯ
ನಗರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ಆ ನಗರಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು. 14 ಆಗ ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ ಾನು ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ ಬಿಡು. ನಂತರ ನೀನು

ಅಪೇ ಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ

ಸು ಾರು ಹನೊ್ನಂದು ಟನ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು
ಟನ್ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. 15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ ಾಜನ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಯನೆ್ನಲ್ಲ
ನೀಡಿದನು. 16 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆಮತು್ತ ಕದಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದ ಬಂ ಾರವನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು. ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಈ ಾಗಿಲುಗಳ ಮತು್ತ
ಕದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿದ್ದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಈ
ಬಂ ಾರವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆ ನೀಡಿದನು.
ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು

17 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮೂವರು ಮ ಾಸೇ ಾಧಿಪತಿಗ ಾದ ತ ಾರ್ನ್,
ರ ಾ್ಸರೀಸ್, ರ ಾ್ಷಕೆ ಎಂಬವರನು್ನ ಮ ಾಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಾಕೀಷಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರು ಮೇಲಿನ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತರು.
(ಮೇಲಿನ ಕೆರೆಯು ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ದೋಭಿಘಾಟ್ ಬಳಿಯಿತು್ತ.)
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18 ಈ ಜನರು ಾಜನನು್ನ ಕರೆದರು. ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ
ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಅದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ
ಶೆಬ್ನ, ಆ ಾಫನ ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿದ್ದ ೕವ ಅವರನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. 19 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ
ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ಅಶೂ್ಶರದ ಮ ಾ ಾಜನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ:

‘ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆ ಾರವು ಎಲಿ್ಲದೆ? 20 “ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ವಿವೇಕವೂಬಲವೂಇದೆ”
ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಾರನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು
ನನಗೆವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆಎದಿ್ದರುವೆ? 21ನೀನುಮುರಿದುಬಿದಿ್ದರುವ
ದಂಟನು್ನಊರುಗೋಲೆಂದು ನಂಬಿಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವೆ! ಈಜಿಪ್್ಟ
ಊರುಗೋ ಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಈ ಊರುಗೋಲಿನ
ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತು್ತ
ಅವನ ಕೈಯನೆ್ನೕ ಚುಚಿ್ಚ ಅವನಿಗೆ ನೋವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ!
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ತನ್ನನು್ನ ನಂಬಿದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ. 22 ಬಹುಶಃ ನೀನು, “ ಾವು ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುವೆ. ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ, “ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನೆಂಬುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

23 ‘ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನೊಂದಿಗೆ
ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸ ಾರಿ ಾಡಬಲ್ಲ
ಸ ಾರರು ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಎರಡು ಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 24 ನನ್ನ
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ಒಡೆಯನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಾದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿ ಾರಿಯನು್ನ
ನೀನು ಸೋಲಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ನಿನಗೆ ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಕುದುರೆಯ ಸ ಾರರನು್ನ ಕೊಡಲು ನೀನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿರುವೆ.

25 ‘ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸಲು ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕ ೕ? “ಈ ದೇಶದ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನುಗಿ್ಗ ಾಶಗೊಳಿಸು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ನಂತರ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಶೆಬ್ನ ಮತು್ತ
ೕವ ಎಂಬುವರು ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನ ್ಮಂದಿಗೆ

ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡು. ಾವು ಆ ಾಷೆಯನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಾತುಗಳು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
27 ಆದರೆ ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನ್ನನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಾಜನೊಂದಿಗೆ
ಾತ್ರ ಾ ಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಇತರ

ಜನರೊಂದಿಗೂ ಾನು ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ! ಅವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದ್ದರೆ
ತಮ್ಮ ಮಲವನು್ನ ಾವೇ ತಿನ್ನಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರವನು್ನ
ಾವೇ ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28 ನಂತರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಯೂ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ

ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ, “ಅಶೂ್ಶರದ ಮ ಾ ಾಜನ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ!
29 ‘ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೂಖರ್ರ ಾ್ನಗಿಸಲು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಅವ ಾಶ
ಕೊಡಬೇಡಿ! ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
30 ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು ನಂಬುವಂತೆ ಾಡಲು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಅವ ಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ! ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ!
ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಈ ನಗರವನು್ನ ಸೋಲಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ!’ ಎಂದು
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ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 31 ‘ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಬೇಡಿ!’ ಎಂದುಹೇಳಿದನು. ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜಹೀಗೆಹೇಳು ಾ್ತನೆ:

‘ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಂತಿಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ
ಬನಿ್ನರಿ. ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾ್ರ ಯನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು; ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಂಜೂರವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು; ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಾವಿಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು. 32 ಾನು
ಬಂದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ
ಕರೆದೊಯು್ಯವವರೆಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಬಹುದು. ಆ ದೇಶವು
ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಆ ಾರ, ಾ್ರ ತೋಟ, ಆಲೀವ್ ಮರ ಮತು್ತ
ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮುಂ ಾದವುಗಳಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಲಿ್ಲ
ಾಯದೆ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಬೇಡಿ! ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 33ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳು
ಅವರ ದೇಶಗಳನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ರ ಸಿದನೇ?
ಇಲ್ಲ! 34 ಹ ಾತ್ ಮತು್ತ ಅ ಾರ್ದ್ ದೇವರುಗಳು ಎಲಿ್ಲವೆ?
ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್, ಹೇನ, ಇ ಾ್ವದ ದೇವರುಗಳು ಎಲಿ್ಲವೆ?
ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಅವು ರ ಸಿದವೇ? ಇಲ್ಲ!
35 ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವತೆಗಳು ಾವು ಾದರೂ ತಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ರ ಸುತ್ತವೆಯೇ? ಇಲ್ಲ! ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ನನಿ್ನಂದ ರ ಸು ಾ್ತನೆಯೇ ಇಲ್ಲ!’ ”

36 ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು, ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಾತನೂ್ನ ಆಡಲಿಲ್ಲ. “ಅವನಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಬೇಡಿ” ಎಂದು

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳಿದ್ದನು.
37 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿಯೂ ಅದ
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ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಶೆಬ್ನ ಮತು್ತ ಆ ಾಫನ ಮಗನೂ
ಮಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿದ್ದ ೕವ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು
ದುಃಖದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಶೂ್ಶರದ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

19
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನ

ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು
1 ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳಿ ದುಃಖದಿಂದ

ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್,
ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಶೆಬ್ನ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಾದ ಾಜಕರನು್ನ
ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಯೆ ಾಯನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನೂ್ನ ಕಳವಳವನೂ್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸುವಂತೆ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. 3 ಅವರು
ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು
ಮ ಾಕಷ್ಟದ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಾವು ಶಿ ಯನೂ್ನ ನಿಂದೆಯನೂ್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಯಿತು. ಇದು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯ ದಿನದಂತಿದೆ.
ಆದರೆ ಹೆರಲು ಶಕಿ್ತಯೇ ಇಲ್ಲ ಾಗಿದೆ. 4 ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ
ಒಡೆಯ ಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು, ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿಯಲು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳಿರು ಾ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನು
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದು! ಆದ್ದರಿಂದ ಇನೂ್ನ
ಜೀವಸಹಿತಉಳಿದಿರುವ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಯೆ ಾಯನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದರು. 6 ಯೆ ಾಯನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ
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ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ: ‘ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ
ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಲೆಂದುಹೇಳಿದಸಂಗತಿಗಳಿಂದನೀವುಹೆದರಬೇಡಿ.
7 ಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮವನಿ್ನರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಒಂದು
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಾನು ಅವನನು್ನ ಅವನ ಸ್ವಂತ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಎಚ್ಚರಿಸುವನು

8ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನೆಂಬಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು ಕೇಳಿ ಲಿಬ್ನಕೆ ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಾಜನು ಲಿಬ್ನದ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 9 ಇಥಿ ೕಪಿಯದ ಾಜ ತಿ ಾರ್ಕನ
ಬಗೆ್ಗ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಒಂದು ಾಳಿ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
“ತಿ ಾರ್ಕನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದೇ ಆ
ಾಳಿಸುದಿ್ದ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ

ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಈ
ಸಂದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 10ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ:

“ನೀನು ನಂಬುವ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು
ಅವ ಾಶ ನೀಡಬೇಡ. ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಾತನು್ನ ನಂಬಬೇಡ.
11 ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನು ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ. ಾವು ಅವರನು್ನ

ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಗೊಳಿಸಿದೆವು! ನೀನು ರ ಸಲ್ಪಡುವೆ ಾ?
ಇಲ್ಲ! 12 ಆ ಾಜ್ಯಗಳ ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ
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ರ ಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶಗೊಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ಗೋಜಾನ್, ಾ ಾನ್, ರೆಚೆಫ್ ಮತು್ತ ತೆಲ ಾ್ಸರ್ ನ
ಎದೆನಿನ ಜನರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದರು! 13 ಹ ಾತಿನ ಾಜನು
ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ಅ ಾರ್ದ್ ನ ಾಜನೆಲಿ್ಲ? ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್ ಾಜನೆಲಿ್ಲ?
ಹೇನಮತು್ತ ಇ ಾ್ವಗಳ ಾಜರೆಲಿ್ಲ?” (ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹತ ಾದರು!)

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವನು
14 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಸಂದೇಶಕರಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿದನು. ನಂತರ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ದೇ ಾಲಯದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆ
ಪತ್ರಗಳನಿ್ನರಿಸಿದನು. 15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಾಜ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೇ, ಲೋಕದ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬನೇ
ದೇವ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಪರಲೋಕವನು್ನ ಮತು್ತ ಈ ಲೋಕವನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ! 16 ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಆಲಿಸು! ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು, ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ನೋಡು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು! 17ಯೆಹೋವನೇ, ಅಶೂ್ಶರದ
ಾಜರು ಆ ಾಜ್ಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶಗೊಳಿಸಿದು್ದ ನಿಜ! 18 ಅವರು
ಆ ದೇಶಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದರು. ಆದರೆ
ಅವು ನಿಜ ಾದ ದೇವರುಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಾನವರಿಂದ
ಮರ ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ತ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದ ಾರಣವೇ
ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜರುಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದರು. 19 ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸು. ಭೂಲೋಕದ ಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಇವನ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.



2 ಾಜರುಗಳು 19:20 xci 2 ಾಜರುಗಳು 19:25

20 ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಾಥಿರ್ಸಿರುವಿರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

21 “ಸನೆ್ಹೕರೀಬನನು್ನ ಕುರಿತುಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

‘ಚೀ ೕನ್ ಕುವರಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸು ಾ್ತಳೆ;
ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತಳೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕುವರಿಯು
ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತಳೆ.

22ನೀನು ಾರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದೆ?
ನೀನು ಾರ ವಿರುದ್ಧ ಾತ ಾಡಿದೆ?

ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವಿತ್ರನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲವೆ!
ನೀನು ಅವನಿಗಿಂತಉತ್ತಮನಂತೆ ನಟಿಸಿದೆ!

23ನೀನುಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಂದಿಸಲು ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಬಳಸಿದೆ,
“ ಾನು ನನ್ನ ಅನೇಕ ರಥಗ ಂದಿಗೆ ಉನ್ನತಗಿರಿಗಳಿಗೆ
ಬಂದೆನು. ಾನು ಲೆಬನೋನಿನ ದುಗರ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹೋದೆನು.

ಾನು ಲೆಬನೋನಿನ ಎತ್ತರ ಾದ ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ
ಲೆಬನೋನಿನ ಉತ್ತಮ ತು ಾಯಿಮರಗಳನೂ್ನ
ಕಡಿದುರುಳಿಸಿದೆನು.

24 ಾನು ಾವಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿದೆನು.
ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ಆ ದೇಶದಮೇಲೆ ಾ್ಲ ನಡೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ.

25ಆದರೆ ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ಲವೇ?
ಾನು ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಅದನು್ನ ೕಜಿಸಿದೆ್ದನು.

ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದಲೇ ಅದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದನು,
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ಈಗ ಾನು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ಬ ಾಢ್ಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಾಳುದಿಬ್ಬಗಳ ಾ್ನಗಿ

ಾಡಲು ಅವ ಾಶ ನೀಡಿದವನು ಾನೇ.
26ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು ಬಲವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ

ನಿ ಾಶೆಯಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು.
ಜನರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲನ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ ಹಸಿರುಗಿಡಗಳಂತೆಯೂ

ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿ ಾ ಾಗುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ
ಇದ್ದರು.

27ನೀನು ಮೇಲೇಳುವುದೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ಒಳಗೆ ಬರುವುದೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದೂ ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾ ಾಗ ದಂಗೆಯೇಳುವೆ ಎಂಬುದೂ ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ.

28ನೀನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಗವರ್ದ ನಿಂದನೆಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿರುವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಕಡಿ ಾಣವನು್ನ ಾಕಿ
ನೀನು ಬಂದ ಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ

ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ
29 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದು ಾ ಯ

ಗುರು ಾಗಿದೆ: ಈ ವಷರ್ ನೀವು ಾ ಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುವ ಾನ್ಯವನು್ನ
ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ನೀವು ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಳೆಯುವ
ಾನ್ಯವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಬೆಳೆಸಿದ ಾನ್ಯವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ಾ್ರ ತೋಟಗಳನು್ನ
ಬೆಳೆಸುತಿ್ತೕರಿ; ಅವುಗಳ ಾ್ರ ಯನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 30 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಉಳಿದ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಮತೆ್ತ ವೃದಿ್ಧ ಾಗುವರು. ಅವರು
ಆಳ ಾಗಿ ಬೇರೂರಿ ಫಲವನು್ನ ಫಲಿಸುವರು. 31 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರು ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ಚಿ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ
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ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುವರು; ಯೆಹೋವನ
ಾ್ವಭಿ ಾನವೇ ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದು.
32 “ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:

‘ಅವನು ಈ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಣವನೂ್ನ ಎಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವನು ಈ ನಗರದ ವಿರುದ್ಧ ಗು ಾಣಿಗ ಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಈ ನಗರವನು್ನ ಮುತ್ತಲು ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ.

33ಅವನು ಾನು ಬಂದ ಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಈ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ.
34 ಾನು ಈ ನಗರವನು್ನ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಇದನು್ನ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ.

ನನ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿ ಾಗಿಯೂ ಾನು
ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

ಅಶೂ್ಶರದ ಸೇನೆಯು ಾಶಗೊಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು
35 ಆ ಾತಿ್ರ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,

ಅಶೂ್ಶರದ ಶಿಬಿರದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತೆದು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಜನರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಾ್ದಗ ಸತ್ತ
ದೇಹಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು.

36 ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಾನು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ನಿನವೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋದನು. 37 ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ
ದೇವ ಾದ ನಿಸೊ್ರೕಕನನು್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ
ಮಕ್ಕ ಾದ ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಮತು್ತ ಸರೆಚೆರ್ ಅವನನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಇರಿದುಕೊಂದರು. ನಂತರ ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಮತು್ತ ಸರೆಚೆರ್ ಅರ ಾಟ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಮಗ ಾದ
ಏಸರ್ ಹದೊ್ದೕನನು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.
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20
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಾಯಿಲೆ

1 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಾಯಿಲೆ ಾಗಿ ಸತ್ತಂ ಾದನು.
ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆದಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. ‘ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ
ವ್ಯವಸೆ್ಥಗೊಳಿಸು; ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಾಯುವೆ, ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ!’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಸಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾ್ತ, 3 “ಯೆಹೋವನೇ,
ಾನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ
ಸೇವೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ. ನೀನು
ೕಗ ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ಾನು ಾಡಿದೆನು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಬಹಳ ೕ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದನು.
4 ಯೆ ಾಯನು ಮಧ್ಯ ಾ್ರ ಾರವನು್ನ ಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ,

ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಯೆಹೋವನು
5 “ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಜನರ ಾಯಕ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಇದನು್ನ ಹೇಳು: ‘ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು; ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಮೂರನೆಯ ದಿನ, ನೀನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವೆ. 6 ಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವಕೆ್ಕ ಹದಿನೈದು ವಷರ್ಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮತು್ತ ಈ ನಗರವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ
ಾಜನ ಅಧಿ ಾರದಿಂದ ರ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಈ ನಗರವನು್ನ
ಸಂರ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ನನ ಾಗಿಯೂ ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
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7 ಆಗ ಯೆ ಾಯನು, “ಅಂಜೂರದ ಹಣಿ್ಣನಿಂದ ಒಂದು
ಉಂಡೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಕುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಅಂಜೂರಹಣಿ್ಣನ ಒಂದು ಉಂಡೆಯನು್ನ

ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನ ಕುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಗುಣ ಾಯಿತು.

8 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸು ಾ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಾನು
ದೇ ಾಲಯದವರೆಗೆಹೋಗುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಏನು ಗುರುತು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

9 ಯೆ ಾಯನು, “ನೆರಳು ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕೋ ಅಥ ಾ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೋ?*
ನಿನಗೆ ಾವುದು ಬೇ ಾಗಿದೆ? ಯೆಹೋವನು ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ನಿನಗೆ ಗುರುತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ನೆರಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ,

ಆದ್ದರಿಂದ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಾಡು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

11 ಆಗ ಯೆ ಾಯನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಗಲೇ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ
ನೆರಳನು್ನ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಭಂ ಾರವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರಿಗೆ
ತೋರಿಸಿದನು

12 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಬಲ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಬೆರೋದಕ
ಬಲ ಾನ ಎಂಬುವನು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

* 20:9: ನೆರಳು … ಹೋಗಬೇಕೋ? ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಗಡಿ ಾರದಂತೆ ಬಳಸುತಿ್ತದ್ದ ಒಂದು
ವಿಶೇಷ ಕಟ್ಟಡವು ಹೊರಗಡೆಯಿದಿ್ದತು. ಸೂಯರ್ಕಿರಣಗಳು ಮೆಟ್ಟಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿ ಾ್ದಗ,
ನೆರಳು ಆ ದಿನದ ಸಮಯವನು್ನ ತೋರಿಸುತಿ್ತತು್ತ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅಥರ್.
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ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಬೆರೋದಕ ಬಲ ಾನನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. 13 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ,
ಪರಿಮಳಭರಿತ ತೈಲವನು್ನ, ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದೆ
ಉಳಿದದು್ದ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

14 ನಂತರ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಜನರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಇವರು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ಅವರು ಬಹಳ ದೂರದೇಶದಿಂದ,
ಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.
15 ಯೆ ಾಯನು, “ಅವರು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏನನು್ನ

ನೋಡಿದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ

ನೋಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ನನ್ನ
ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

16 ಆಗ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಬಂದ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಆಲಿಸು. 17 ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ
ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ
ಾಲವು ಬರುತಿ್ತದೆ; ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ರ ಸಿದ
ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ
ಸಮಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ. ಏನನೂ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ! ಯೆಹೋವನೇ
ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿ ಾ್ದನೆ. 18 ಾಬಿಲೋನಿನವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಾಬಿಲೋನಿನ ಾಜನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕಂಚುಕಿಗ ಾಗು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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19 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಹೇಗೂ
ಾಂತಿಯಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ,

“ಯೆಹೋವನಈ ಸಂದೇಶವುಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ

ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು ಾಡಿದ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನು
ನಗರಕೆ್ಕ ಕೆರೆಯಿಂದಕೊಳವೆಗಳಮೂಲಕನೀರಿನವ್ಯವಸೆ್ಥ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 21 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತೀರಿಕೊಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ನಂತರ
ಅವನಮಗ ಾದಮನಸೆ್ಸಯು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

21
ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ

ಆರಂಭಿಸಿದನು
1 ಮನಸೆ್ಸಯು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್

ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಐವತೆದು ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯಹೆಸರು ಹೆಪಿ್ಚ ಾ.

2 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಹೊರಗಟಿ್ಟದ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಡಿದನು. 3 ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಶಪಡಿಸಿದ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾದ ಅ ಾಬನಂತೆ ಾಳನಿ ಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಪರಲೋಕದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ ಅವುಗಳ
ಸೇವೆ ಾಡಿದನು. 4ಮನಸೆ್ಸಯು ಸುಳು್ಳದೇವತೆಗಳನು್ನ ೌರವಿಸಲು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. (“ ಾನು
ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
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ಯೆಹೋವನು ಾತ ಾಡು ಾಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳವು ಇದೇ ಆಗಿತು್ತ.)
5ಮನಸೆ್ಸಯು ಪರಲೋಕದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯದ ಎರಡು
ಾ್ರ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. 6 ಮನಸೆ್ಸಯು
ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡಿದನು. ಮನಸೆ್ಸಯು ಭವಿಷ ್ಯ ಾ ್ಕಲವನು್ನ ಅರಿಯಲು
ಅನೇಕ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಪೆ್ರೕ ಾತ್ಮಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಅನೇ ಾನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಇದು
ಾರಣ ಾಯಿತು. 7ಮನಸೆ್ಸಯು ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು.
ಅವನು ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಾವೀದನಿಗೆ ಮತು್ತ ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಈ
ಆಲಯವನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ನಗರಗಳಿಂದ ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
8 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ತೊರೆದು ಅಲೆ ಾಡದೆ ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಾನು
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ

ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಅವರು ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಾನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು.” 9 ಆದರೆ
ಜನರು ದೇವರ ಾತನು್ನ ಆಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾ ಾನಿಗೆ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಡಿದ್ದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಯಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ಾಡಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರ ದೇಶಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂ ಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದನು.

10 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಂದ ಈ
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ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 11 “ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದಮನಸೆ್ಸಯು
ತನಗಿಂತಲೂಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಅ ೕರಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಅಸಹ್ಯ ಾದ
ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಇಗೋ, ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ
ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಎಷು್ಟ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆಂದರೆ, ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಾ ಾದರೂ ನಡುಗಿಬಿಡಬೇಕು. 13 ಾನು ಸ ಾಯರ್ದ
ಮೇಲೆ ಚಾಚಿದ ಮಟ್ಟಗೋಲನೂ್ನ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿಟ್ಟ
ತೂಕದ ಗುಂಡನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಚಾಚುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು
ಒಂದು ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಒರೆಸಿ, ಅದನು್ನ ಕೆಳಮುಖ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ
ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಆದರೂ ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವು
ಜನರು ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಾನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ
ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು;
ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸು್ತಗಳಂತೆ
ಅವರಿರುವರು. 15 ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ನನ್ನ ಜನರು ಾಡಿದರು. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು.
16 ಮನಸೆ್ಸಯು ಅನೇಕ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು;
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ
ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದವನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದರ
ತೆಗೆ ಅವನ ಈ ಾಪಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡವು. ಯೆಹೋವನು

ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದವು ಾಡುವಂತೆ
ಮನಸೆ್ಸಯು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು.’ ”

17 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನು ಾಡಿದ
ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 18ಮನಸೆ್ಸಯು ಸತು್ತಹೋದನು
ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
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ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ “ಉಜ್ಜನ ವನ”ದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಈ ವನವು
ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಮನಸೆ್ಸಯ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಆ ೕನನು ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

ಆ ೕನನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಆಳಿ್ವಕೆ
19ಆ ೕನನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್

ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಎರಡು ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು.
ಅವನ ಾಯಿಯಹೆಸರು ಮೆಷುಲೆ್ಲಮೆತ್. ಅವಳು ಟಾ್ಟಊರಿನ
ಾರೂಚನಮಗಳು.
20 ಆ ೕನನು ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯಂತೆ

ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದನು.
21 ಆ ೕನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯು
ಪೂಜಿಸಿದವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ೕನನುಪೂಜಿಸಿದನು. 22ಆ ೕನನು
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದನು ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ.

23ಆ ೕನನ ಸೇವಕರು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದರು
ಮತು್ತ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
24 ಾಜ ಾದ ಆ ೕನನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದ ಅವನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಆ ದೇಶದ ಜನ ಾ ಾನ್ಯರು ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
ಆ ೕನನ ಮಗ ಾದ ೕಷೀಯನನು್ನ ಜನರು ಅವನ ನಂತರ
ಹೊಸ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.

25 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಆ ೕನನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
26 ಆ ೕನನನು್ನ ಉಜ್ಜನವನದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಆ ೕನನ ಮಗ ಾದ ೕಷೀಯನು
ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.
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22
ೕಷೀಯನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ

ಆರಂಭಿಸುವನು
1 ೕಷೀಯನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಂಟು

ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಮೂವತೊ್ತಂದು ವಷರ್
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು
ಯದೀ ಾ. ಇವಳು ಬೊಚ್ಕತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಅ ಾಯ ಎಂಬವನ
ಮಗಳು. 2ಯೆಹೋವನು ೕಗ ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ೕಷೀಯನು ಾಡಿದನು. ೕಷೀಯನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ

ಾವೀದನಂತೆ ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. ೕಷೀಯನು ದೇವರ
ಬೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೇ ಬದ ಾವಣೆ ಾಡದೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದನು.

ೕಷೀಯನು ದೇ ಾಲಯದ ದುರಸಿ್ತಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವನು
3 ೕಷೀಯನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ

ಅಚೆಲ್ಯನಮಗನೂಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮ್ಮಗನೂ ಾಯರ್ದಶಿರ್ಯೂ
ಆದ ಾಫಾನನನು್ನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ೕಷೀಯನು,
“ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಾ್ವರ ಾಲಕರು
ಜನರಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರುವ ಹಣವನು್ನ ಅವನು ಲೆಕಿ್ಕಸಲಿ.
ಜನರು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹಣವೇ
ಇದು. 5 ನಂತರ ಾಜಕರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸದ
ಉಸು್ತ ಾರಿಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ.
ಾಜಕರು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಾಡುವ ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ

ಈ ಹಣವನು್ನ ವಿನಿ ೕಗಿಸಲಿ. 6ಅಲಿ್ಲ ಬಡಗಿಗಳು, ಶಿಲಿ್ಪಗಳು ಮತು್ತ
ಕಲು್ಲಕುಟಿಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಮರವನು್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಲು
ಈ ಹಣವನು್ನ ಬಳಸಿ. 7 ನೀವು ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಣವನು್ನ
ಲೆಕ್ಕ ಾಕಬೇಡಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಾರರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.



2 ಾಜರುಗಳು 22:8 cii 2 ಾಜರುಗಳು 22:13

ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಸಿಕಿ್ಕತು
8 ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ
ಾಫಾನನಿಗೆ, “ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಸಿಕಿ್ಕತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಅದನು್ನ ಾಫಾನನಿಗೆ ನೀಡಿದನು.
ಾಫಾನನು ಅದನು್ನ ಓದಿದನು.
9 ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಾಫಾನನು ಾಜ ಾದ ೕಷಿಯನ

ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಣವನು್ನ ವ್ಯಯ ಾಡಿದರು. ಅವರುಆಹಣವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ನಂತರ ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಾಫಾನನು ಾಜನಿಗೆ,
“ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ನನಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾಫಾನನು ಾಜನಿಗೆ ಆ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದಿದನು.

11 ಾಜನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ,
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. 12ಅನಂತರ
ಾಜನು ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ
ಅಹೀ ಾಮನಿಗೆ, ಮೀ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಅಕೊ್ಬೕರನಿಗೆ,
ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾದ ಾಫಾನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಾಜಸೇವಕ ಾದ
ಅ ಾಯನಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಯನು್ನ ನೀಡಿದನು. 13 ಾಜ ಾದ
ೕಷೀಯನು, “ಈಗ ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿ. ನನ ಾಗಿ, ಜನರಿ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಸಿಕಿ್ಕರುವ ಈ ಗ್ರಂಥದ
ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ ಕೇಳಿ. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಈ ಗ್ರಂಥದ
ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಷೀಯನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಹುಲ್ದಳ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು
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14ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಅಹೀ ಾಮ್, ಅಕೊ್ಬೕರ್,
ಾಫಾನ್ ಮತು್ತ ಅ ಾಯ ಎಂಬವರು ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಾದ ಹುಲ್ದಳ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಹುಲ್ದಳು ಹಹರ್ಸನ ಮ್ಮಗನೂ ತಿಕ್ವನ
ಮಗನೂ ಆದ ಶಲೂ್ಲಮನ ಹೆಂಡತಿ. ಅವನು ಾಜಕರ ವಸ್ತ ್ರಗಳಿಗೆ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಹುಲ್ದಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎರಡನೆಯ
ಾಗದಲಿ್ಲ* ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವರು ಹೋಗಿ ಹುಲ್ದಳ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡಿದರು.
15ಆಗ ಹುಲ್ದಳು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದವನ

ಬಳಿಗೆಹೋಗಿ 16ಇಸೆ್ರೕಲಿನದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
‘ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಇಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಾನು ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಯೆಹೂದದ ಾಜನು ಓದಿದ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಈ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸ ಾಗಿದೆ. 17ಯೆಹೂದದ ಾಜರು
ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರುಮತು್ತ ಇತರದೇವರುಗಳಿಗೆಧೂಪವನು್ನ ಸುಟ್ಟರು.
ಅವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದರು. ಅವರು
ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ನನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ತೋಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಕೋಪವು
ಆರಿಹೋಗದ ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ!’

18-19 “ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನು ಯೆಹೋವನ
ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ೕಷೀಯನಿಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ: ‘ನೀನು ಕೇಳುವ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು. ಈ ದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ
ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಾನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಮೃದು ಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ದೈನ್ಯತೆಯುಳ್ಳವ ಾದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
(ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ) ಆ ಭೀಕರ ಸಂಗತಿಗ ಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ಾನು
ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ನೀನು ದುಃಖದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು

* 22:14: ಎರಡನೆಯ ಾಗ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾಗಗಳ ಾ್ನಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ.
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ಅಳ ಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದ ಾರಣವೇ ಾನು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟೆ್ಟನು.’
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: 20 ‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ತೆ ಸೇರುವಂತೆ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಾಂತಿಯಿಂದ ಸತು್ತ

ನಿನ್ನ ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಸೇರುವೆ. ಈ ದೇಶದ (ಜೆರುಸಲೇಮಿನ) ಮೇಲೆ
ಾನು ತರಲಿರುವ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ’
ಎಂಬುದೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ನಂತರ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಅಹೀ ಾಮ್, ಅಕೊ್ಬೕರ್,
ಾಫಾನ್ಮತು್ತ ಅ ಾಯಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

23
ಜನರು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೇಳುವರು

1 ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು
ತನ್ನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನು
ಹೇಳಿದನು. 2 ನಂತರ ಾಜನು ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಜನರೆಲ್ಲರು ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು. ಾಜಕರು,
ಪ್ರ ಾದಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕವರು ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡವರು ಅವನೊಡನೆ
ಹೋದರು. ಆಗ ಅವನು ನಿಬಂಧನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದಿದನು. ಇದು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಗ್ರಂಥ ಾಗಿತು್ತ. ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ೕಷೀಯನು ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದಿದನು.

3 ಾಜನು ಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ ನಿಂತು ಾನು ಯೆಹೋವನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವು ಾಗಿಯೂಆತನಆ ಗಳಿಗೆ,ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ

ಮತು್ತ ಆತನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವು ಾಗಿಯೂ ನಿಬಂಧನ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವು ಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಾಜನ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಬೆಂಬಲ
ನೀಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದನಿಂತರು.
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4 ನಂತರ ಾಜನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ,
ಇತರ ಾಜಕರಿಗೆ, ಾ್ವರ ಾಲಕರಿಗೆ, ಾಳ್ ದೇವರಿಗೂ ಅಶೇರ
ದೇವತೆಗೂ ಮತು್ತ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರತರುವಂತೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ೕಷೀಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗೆ ಕಿದೊ್ರೕನ್
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. ಅವರು ಬೂದಿಯನು್ನ
ಬೇತೇಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

5 ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳು ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಕೆಲವು ಾ ಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಜನರು
ಆರೋನನ ಕುಲದಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ! ಈ ಸುಳು್ಳ ಾಜಕರು
ಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲನ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಊರುಗಳಲಿ್ಲನ
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಾಳನನು್ನ,
ಸೂಯರ್ನನು್ನ, ಚಂದ್ರನನು್ನ, ಆ ಾಶ ಸೈನ್ಯ ಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ
ೌರವಿಸಲು ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ೕಷೀಯನು
ಆ ಸುಳು್ಳ ಾಜಕರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

6 ೕಷೀಯನು ಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು. ಅವನು ಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಗರದ
ಹೊರವಲಯದ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಅದನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ
ಾಡಿಸಿ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಬೆರಸಿ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಆ ಧೂಳನು್ನ

ಚೆಲಿ್ಲದನು.
7 ನಂತರ ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ

ದೇವ ಾಸ ದೇವ ಾಸಿಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿಸಿದನು.
ಆ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ಅಶೇರಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ
ಗು ಾರಗಳನು್ನ ನೇಯುತಿ್ತದ್ದರು.

8-9 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ತರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ. ಾಜಕರು ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ
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ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಆ ನಗರಗಳಲಿ್ಲನ
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳು ಗೆಬದಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗೆ
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು. ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ತಿನ್ನದೆ ಆಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನು ಆ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿ ಆ
ಾಜಕರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆತಂದನು. ನಗ ಾಧಿ ಾರಿ ಾದ

ಯೆಹೋಶುವನ ಾ್ವರದ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ೕಷೀಯನು ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು.

10 ತೋಫೆತ್ ಎನು್ನವುದು ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ನ ಮಗನಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಒಂದು ಕಣಿವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ೕಲೆಕನ
ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು
ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ೕಷೀಯನು,
ಜನರು ಮತೆ್ತ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸದಂತೆ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು.
11 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳು ದೇ ಾಲಯದ
ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರಥಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದು ಾ ಾನ್ ಮೆಲೆಕನೆಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿ ಾರಿಯ
ಕೋಣೆಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ರಥಗಳು
ಸೂಯರ್ದೇವತೆಯ ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದವು. ೕಷೀಯನು
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆಸಿ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

12 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳು ಅ ಾಬನ
ಕಟ್ಟಡದ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು.
ಾಜ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು ದೇ ಾಲಯದ ಎರಡು ಾ್ರ ಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು. ೕಷೀಯನು ಆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶಗೊಳಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಚೂರುಗಳನು್ನ
ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಎಸೆದನು.
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13 ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಘ್ನಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು. ಆ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳು ಪವರ್ತದ
ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಮೇಲಿದ್ದವು. ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಚೀದೋನ್ಯರ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್, ೕ ಾಬ್ಯರ ಕೆ ೕಷ್, ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಮಿಲೊ್ಕೕಮ್ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಿ ಾಗಿ ಆ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನು ಆ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶಪಡಿಸಿದನು. 14 ಾಜ ಾದ
ೕಷೀಯನುಎ ಾ್ಲ ಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನಮತು್ತ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ

ಒಡೆದು ಾಕಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತವರ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಹರಡಿದನು.

15 ೕಷೀಯನು ಬೇತೇಲಿನ ಉನ್ನತಸ್ಥಳವನು್ನ ಮತು್ತ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟನು. ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು.
ೕಷೀಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಉನ್ನತಸ್ಥಳವನು್ನ

ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟನು. ೕಷೀಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಬೆರಸಿದನು. ಅವನುಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. 16 ೕಷೀಯನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಾಗ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲಿದ್ದ ಸ್ಮ ಾನಗಳನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಆ ಸ್ಮ ಾನಗಳಿಂದ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ ಆ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟನು. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ೕಷೀಯನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಲಸು ಾಡಿದನು. ಇದು ಪ್ರ ಾದಿಯು
ೕಷಿಸಿದ್ದ* ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶದಂತೆ ಸಂಭವಿಸಿತು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ

* 23:16: ೕಷಿಸಿದ್ದ ನೋಡಿ 1 ಾಜರುಗಳು 13:1-3.
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ಪ್ರ ಾದಿಯು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದನು.
ನಂತರ ೕಷೀಯನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಾಗ, ದೇವಮನುಷ ್ಯನ

ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಕಂಡನು.
17 ೕಷೀಯನು, “ ಾನು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಾ್ಮರಕ
ಾವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ನಗರದ ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ಅದು ಯೆಹೂದದಿಂದ ಬಂದ

ದೇವಮನುಷ ್ಯನ ಸ ಾಧಿ. ನೀನು ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಈ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಬಹಳ ಾಲದ

ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದನು” ಎಂದರು.
18 ೕಷೀಯನು, “ಆ ಸ ಾಧಿಗೆ ಏನೂ ಾಡಬೇಡಿ. ಅವನ

ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ೕಷೀಯನು ಸ ಾಯರ್ದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳ

ಆಲಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜರುಗಳು ಈ
ಆಲಯಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ೕಷೀಯನು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆಯ
ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದಂತೆ ಆ ಆಲಯಗಳನೂ್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು.

20 ೕಷೀಯನು ಸ ಾಯರ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಜಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವನು ಾಜಕರನು್ನ

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವನು ಜನರ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟನು. ಈ ರೀತಿ
ಅವನು ಪೂಜೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು

21 ಾಜ ಾದ ೕಷೀಯನು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ, “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಈ ನಿಬಂಧನ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ ಾಡಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
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22 ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಿದ ದಿನಗಳಿಂದ ಜನರು
ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಜರುಗ ಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗ ಾಗಲಿ ಈ
ರೀತಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
23 ೕಷೀಯನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹದಿನೆಂಟನೆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಈ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಆಚರಿಸಿದರು.

24 ೕಷೀಯನು ಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ, ಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ, ಮನೆಯ
ದೇವರುಗಳನು್ನ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ, ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ತೆ ಾಫೀಮ್ ಎಂಬ
ಗೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ೕಷೀಯನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.

25 ಇದಕೆ್ಕ ದಲು ೕಷೀಯನಂತಹ ಾಜನು ಇರಲೇ
ಇಲ್ಲ. ೕಷೀಯನು ತನ್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ತನ್ನ
ಪೂಣರ್ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಪೂಣರ್ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದನು. ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ೕಷೀಯನಂತೆ
ಬೇರೆ ಾವ ಾಜನೂ ಅನುಸರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಾಲದವರೆಗೆ
ೕಷೀಯನಂತಹಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾಜನು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ.

26 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಡಿದ
ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. 27 ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿದಂತೆ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ನನ್ನ ಾಮ ಮಹತಿ್ತ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ
ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
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ೕಷೀಯನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಕುರಿತು
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

ೕಷೀಯನಮರಣ
29 ೕಷೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ ಫರೋಹ-

ನೆಕೋ ಎಂಬವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಲು
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಾಜ ಾದ
ೕಷೀಯನು ಫರೋಹ ನೆಕೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು

ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆದರೆಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನಲಿ್ಲ
ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ೕಷೀಯನನು್ನ ನೋಡಿ, ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 30 ೕಷೀಯನಸೇವಕರುಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನಿಂದ
ರಥದಲಿ್ಲ ೕಷೀಯನ ದೇಹವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಅವರು ೕಷೀಯನನು್ನ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ನಂತರ ಾ ಾನ್ಯ ಜನರು ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾದ

ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ಕರೆದು, ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಹೊಸ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.

ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನುಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾಗುವನು
31 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಾಜ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು

ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು
ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯು ಲಿಬ್ನದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಹಮೂಟಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು. 32 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು
ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರೆಲ್ಲರೂ ಾಡಿದಂತಹ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
33 ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ಹ ಾತ್ ದೇಶದ ರಿ ಾ್ಲ

ಎಂಬಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಲಿಲ್ಲ. ಫರೋಹ
ನೆಕೋವನು ಮೂರು ಾವಿರದ ಾನೂರು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
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ಮತು್ತ ಮೂವ ಾ್ನಲು ್ಕ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ
ಯೆಹೂದದವರನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದನು.

34 ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ೕಷೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಎ ಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ ಹೊಸ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಎ ಾ್ಯಕೀಮನ
ಹೆಸರನು್ನ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೆಂದು ಬದ ಾಯಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಕರೆದೊಯು್ದನು. ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು.
35ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನುಫರೋಹನೆಕೋವನಿಗೆಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು; ಾ ಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ
ಫರೋಹ ನೆಕೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ತಮ್ಮ ಾಲಿನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಾಜ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಫರೋಹ-ನೆಕೋವನಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು.

36ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಾಜ ಾ ಾಗಅವನಿಗೆಇಪ್ಪತೆದುವಷರ್
ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯಹೆಸರು ಜೆಬೂ ಾ. ಆಕೆಯು ರೂಮದ
ಪೆ ಾಯನ ಮಗಳು. 37 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಯೆಹೋವನು
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ತನ್ನಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.

24
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನುಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಬರುವನು

1 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನಿನ
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಮೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಸೇವೆ ಾಡಿದನು. ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದು್ದ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ
ದೂರ ಾದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ,
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ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ, ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದವನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲು ಈ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

3 ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಾರಣ ಆತನ ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರ ಈ ಶಿ ಯು
ಅವರಿ ಾಯಿತು. 4 ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನಿರಪ ಾಧದ ರಕ್ತದಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿದಮನಸೆ್ಸಯ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ.

5 “ಯೆಹೂದದ ಾಜರುಗಳ ಇತಿ ಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಾಡಿದ ಇತರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 6 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ತೀರಿಕೊಂ ಾಗ
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಅವನ
ನಂತರ ಹೊಸ ಾಜ ಾದನು.

7 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು, ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯವರೆಗಿನ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು
8 ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ

ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ನ ಾನನ ಮಗ ಾದ ನೆಹು ಾ್ಟ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನವಳು. 9ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯು
ಾಡಿದಂತಹ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿದನು.
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10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರು. 11 ಆಗ
ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದನು.

12 ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಾಬಿಲೋನ್
ಾಜನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ
ಾಯಿ, ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಾಯಕರು ಮತು್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೆಲ್ಲವೂ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. ಆಗ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಎಂಟನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ.

13 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಭಂ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಭಂ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಬಂ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು
ಸಂಭವಿಸಿತು.

14 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.
ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಹಣವಂತರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.
ಅವನು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಒಯ್ದನು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನುರಿತ ತಜ್ಞರನು್ನ ಮತು್ತ ಕ ಾ್ಮರರನು್ನ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಾ ಾನ್ಯ ಜನರನೂ್ನ ಕಡುಬಡವರನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಉಳಿದ ಾರನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 15 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾಜನ ಾಯಿಯನು್ನ, ಅವನ
ಪತಿ್ನಯರನು್ನ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರನು್ನ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅವರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಒಯ್ದನು. 16 ಾಬಿಲೋನ್
ಾಜನು ಏಳು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಾವಿರ
ಮಂದಿ ನುರಿತ ತಜ್ಞರನು್ನ ಮತು್ತ ಕ ಾ್ಮರರನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದನು.
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ಈ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೈನಿಕ ಾಗಿದು್ದ, ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಲು
ಸಮಥರ್ ಾಗಿದ್ದರು. ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು ಅವರನು್ನ
ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದನು.

ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
17 ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು ಮತ್ತನ್ಯನನು್ನ ಹೊಸ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ

ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಮತ್ತನ್ಯನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು
ಮತ್ತನ್ಯನ ಹೆಸರನು್ನ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಎಂದು ಬದ ಾಯಿಸಿದನು.
18 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಆಳ ಾರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ವಷರ್
ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯು ಲಿಬ್ನದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಹಮೂಟಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು. 19ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು
ಹೇಳಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಡಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಾಡಿದಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
20 ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದಿಂದ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ತನಿ್ನಂದ
ದೂರಸರಿಸಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ದಂಗೆ ಎದ್ದನು.

25
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು

1 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇನೆ ಡನೆ
ಬಂದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು

ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಮತು್ತ ನಗರದಿಂದ ಬರುವ ಜನರನು್ನ
ತಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. ಇದು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ



2 ಾಜರುಗಳು 25:2 cxv 2 ಾಜರುಗಳು 25:9

ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಂದು
ಸಂಭವಿಸಿತು. 2 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೇನೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಸುತ್ತಲೂ, ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾದ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ
ವಷರ್ದವರೆಗೆ ನೆಲೆಸಿತು. 3 ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳ ಒಂಭತ್ತನೆಯ
ದಿನದಂದು ನಗರದಲಿ್ಲ ಭೀಕರ ಬರ ಾಲವಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲನ ಾ ಾನ್ಯರಿಗೆ
ಆ ಾರವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

4 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೇನೆಯು ನಗರದ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ರಂಧ್ರವನು್ನ ಕೊರೆದರು. ಅಂದಿನ ಾತಿ್ರ ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಾಜನ ತೋಟದ
ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಾಗದ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ
ಓಡಿಹೋದರು. ಾಬಿಲೋನ್ಸೇನೆಯುನಗರವನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇನೆಯು ಮರುಭೂಮಿಯ
ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು. 5 ಾಬಿಲೋನ್ ಸೇನೆಯು ಾಜ ಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವನನು್ನ ಜೆರಿಕೊವಿನ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದರು.

6 ಾಬಿಲೋನಿನವರು ಾಜ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ
ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. 7ಅವರು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ನಂತರ
ಅವರು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದರು. ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ, ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸ ಾಯಿತು
8 ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಹತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳ ಏಳನೆಯ
ದಿನದಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. ನೆಬೂಜರ ಾನ
ಎಂಬವನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
9 ನೆಬೂಜರ ಾನನು ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ಾಜನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ
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ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಮನೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. ಅವನು
ಮ ಾ ೌಧಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು.

10 ನಂತರ ನೆಬೂಜರ ಾನನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಾಬಿಲೋನ್ ಸೈನ್ಯವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿತು. 11 ಆ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.
ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು ಕೆಲವು ಜನರು
ಒಪಿ್ಪದರು. ಆದರೆ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಆ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.
ಅವನು ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ಕರೆದೊಯ್ದನು. 12 ಾ ಾನ್ಯ
ಜನರಲಿ್ಲ ತೀರ ಬಡವ ಾದ ಜನರನು್ನ ಾತ್ರ ನೆಬೂಜರ ಾನನು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಲು ಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಬಡಜನರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿ,
ಬೇ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.

13 ಾಬಿಲೋನ್ ಸೈನಿಕರು ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಮ್ರದ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಮ್ರದ ದೊಡ್ಡ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಮ್ರದ
ಬಂಡಿಯನು್ನ ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಒಡೆದು ಾಕಿದರು. ನಂತರ
ಾಬಿಲೋನ್ ಸೈನಿಕರು ಾಮ್ರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 14 ಾಬಿಲೋನಿನವರು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೋಗುಣಿ, ಸಲಿಕೆ, ಕತ್ತರಿ,
ಧೂ ಾರತಿ ದ ಾದ ಾಮ್ರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 15 ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವನು ಬಂ ಾರದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಂ ಾರ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಬೆಳಿ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 16 ಅವನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ವಸು್ತಗಳ ಪಟಿ್ಟಯು ಹೀಗಿದೆ: ಎರಡು
ಾಮ್ರ ಕಂಬಗಳು, ಒಂದು ತೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಸೊಲೊ ೕನನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಬಂಡಿಗಳು. ಈ ವಸು್ತಗಳ ಾಮ್ರವು
ತೂಕ ಾಡ ಾರದಷು್ಟ ಅಧಿಕ ಾಗಿತು್ತ. 17ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಂಬವೂ
ಸು ಾರು ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ
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ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಬೋದಿಗೆಯೂ ಾಲು ್ಕವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಬೋದಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾಲರಿಯ ಆ ಾರವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಾಳಿಂಬೆ
ಹಣು್ಣಗಳ ಆ ಾರಗಳಿದ್ದವು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದಲೇ
ಾಡಿದ್ದರು. ಎರಡು ಕಂಬಗಳೂಒಂದೇ ರೀತಿಯಆ ಾರದಲಿ್ಲದ್ದವು.

ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು
18 ನಂತರ, ನೆಬೂಜರ ಾನನು, ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ

ಸೆ ಾಯನನು್ನ, ಎರಡನೆಯ ಾಜಕ ಾದ ಚೆಫನ್ಯನನು್ನ ಮತು್ತ
ಮೂವರು ಾ್ವರ ಾಲಕರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

19 ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಸೇನೆಯ ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿ ಬ್ಬನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನೆಬೂಜರ ಾನನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಾಜನ ಐದು ಮಂದಿ ಸಲಹೆ ಾರರನು್ನ ಹಿಡಿದೊಯ್ದನು. ಅವನು
ಸೇನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾಯರ್ದಶಿರ್ಯನು್ನ ಹಿಡಿದೊಯ್ದನು.
ಸೇ ಾಧಿ ಾರಿಯ ಾಯರ್ದಶಿರ್ಯು ಾ ಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಸೈನಿಕರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ನೆಬೂಜರ ಾನನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಇತರ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಹಿಡಿದೊಯ್ದನು. ಈಜನರು ಾ ಾನ್ಯ ಜನ ಾಗಿದ್ದರು.

20 ನಂತರ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಆ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಒಯ್ದನು. 21 ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು
ಹ ಾತ್ ದೇಶದ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೂದದ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳ ಾ್ನಗಿಸಿ
ಹಿಡಿದೊಯ್ದರು.

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು

22 ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೆಲವುಜನರನು್ನ ಬಿಟ್ಟನು. ಅವನುಅಹೀ ಾಮನಮಗನೂ
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ಾಫಾನನ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
23 ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿ

ನೇಮಿಸಿರುವುದನು್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಕೇಳಿ
ಮಿಚ್ಛದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆದಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು
ಾರೆಂದರೆ: ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ, ಾರೇಹನ

ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನ್, ನೆಟೋಫದವನೂ ತನು್ಹಮೆತನ
ಮಗನೂ ಆದ ಸೆ ಾಯ, ಾ ಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಮಗ ಾದ ಾಜನ್ಯ.
24 ನಂತರ ಗೆದಲ್ಯನು ಈ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಜನರಿಗೆ,
“ ಾಬಿಲೋನ್ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ. ನೀವು
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತ್ತ ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿ.
ಆಗ ನಿಮಗೇನೂ ತೊಂದರೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದನು.
25 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ, ಾಜನ ಕುಲದವನೂ

ಎಲೀ ಾಮನ ಮ್ಮಗನೂ ನೆತನ್ಯನಮಗನೂ ಆದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು
ಹತು್ತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಇ ಾ್ಮಯೇಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಮಿಚ್ಛದಲಿ್ಲ ಗೆದಲ್ಯನ ತೆಗಿದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
26 ಇ ಾದ ನಂತರ, ಕನಿಷ್ಠ ಾದವರೂ ಮತು್ತ ಅತಿ ಮುಖ್ಯರೂ
ಆದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ ಸೇನೆಯ ಾಯಕರು ಾಬಿಲೋನಿನವರಿಗೆ
ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

27 ಾಬಿಲೋನ್ ಾಜ ಾದ ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು, ಯೆಹೂದದ
ಾಜ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ

ವಷರ್ದ ನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹನೆ್ನರಡನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯದಿನದಂದು ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.
28 ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಹೋ ಾಖೀನನೊಂದಿಗೆ ದಯೆಯಿಂದ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ
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ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಾಜರುಗಳ
ಸಿಂ ಾಸನಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 29 ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಸೆರೆ ಾಸದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆಸಿ ಹೊಸ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿದನು. ಯೆಹೋ ಾಖೀನನುಬದುಕಿರುವತನಕ
ತನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಲು ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 30ಹೀಗೆ ಾಜ ಾದಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ತನ್ನ ಉಳಿದ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲಊಟ ಾಡಿದನು.
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ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್, ಈಸಿ ಓದುವಿಕೆ ಆವೃತಿ್ತ
The Holy Bible, Easy Reading Version, in the Kannada

language of India
copyright © 1992-2010 World Bible Translation Center

Language: ಕನ್ನಡ (Kannada)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last
Updated: September 21, 2006 Copyright© 2006 byWorld Bible Translation
Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World
Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or
modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to,
use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online
add space). • May be distributed without modification in electronic form
for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind
of server (including a Web or ftp server) without written permission. A
copy of this license (without modification) must also be included. • May
be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission.
However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor
should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted.
A copyright notice must appear on the title or copyright page using this
pattern: “Taken from theHOLYBIBLE: EASY-TO-READVERSIONTM©2006
by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the
text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title
of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-
READ VERSIONTM.” The copyright notice must appear in English or be
translated into another language. When quotations fromWBTC’s text are
used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service,
posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is
not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-
to-Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For
additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text
on aWeb site, or for clarification of any of the above, please contactWorld
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182,
USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail:

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/kan


cxxi

info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web
site: http://www.wbtc.org

2013-11-06

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 9 Oct 2020
6c905e49-cf79-5e7a-8ee9-7082c3baacf0


	2 ರಾಜರುಗಳು

