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2 ಸಮುವೇಲನು

ೌಲನಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಾವೀದನಿಗೆ ಾತೆರ್
1 ಾವೀದನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ

ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು, ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ದಿವಸ ಇದ್ದನು. ೌಲನ
ಮರಣಾನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 2 ಮೂರನೆಯ ದಿನ
ಒಬ್ಬ ಯುವ ಸೈನಿಕನು ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಬಂದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ೌಲನಿದ್ದ ಾಳೆಯದಿಂದ ಬಂದವನು. ಅವನು ಬಟೆ್ಟಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು; ತಲೆಯಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.*
ಅವನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ, ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ
ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

3 ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ?” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಳೆಯದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು

ಬಂದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಾವೀದನು ಅವನನು್ನ, “ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾರು ಗೆದ್ದರು, ನನಗೆ

ದಯವಿಟು್ಟ ತಿಳಿಸು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವನು, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.

ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಸತು್ತಹೋದರು. ೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ ಸತ್ತರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಾವೀದನು ಆಯುವಕನಿಗೆ, “ ೌಲನುಮತು್ತ ಅವನಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನು ಸತ್ತರೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
* 1:2: ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಚಿಂದಿ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಮತು್ತ
ತಲೆಯಮೇಲಿರುವ ಧೂಳು ಬಹಳ ದುಃಖದ ಸಂಕೇತಗಳು.
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6 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಯುವಕನು, “ ಾನು ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಗಿಲೊ್ಬೕವದ
ಶಿಖರದ ಮೇಲಿದೆ್ದ. ೌಲನು ತನ್ನ ಭಜಿರ್ಯ ಮೇಲೆ
ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ಾನು ನೋಡಿದೆ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ರಥಗಳು ಮತು್ತ ಕುದುರೆಸ ಾರರು ೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
7 ೌಲನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಾನು ಾಣಿಸಿದೆನು.
ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆ ಾಗ, ‘ಇಗೋ ಬಂದೆನು’ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.
8ನಂತರ ೌಲನು, ‘ನೀನು ಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ‘ ಾನೊಬ್ಬ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯನು’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆನು. 9 ೌಲನು ನನಗೆ,
‘ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು. ಾನು ಬಹು ಸಂಕಟದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಈ ಾಗಲೇ ಸತ್ತವನಂತಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದನು. 10ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದೆನು. ಅವನುಮತೆ್ತ ಜೀವದಿಂದಉಳಿಯ ಾರದಷು್ಟ
ಾಯಗೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ನಂತರ ಾನು
ಅವನ ತಲೆಯಿಂದ ಕಿರೀಟವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತೋಳಿನ ಕವಚವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಾನು ಆ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಮತು್ತ
ತೋಳಿನ ಕವಚವನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಾವೀದನು ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಹರಿದುಕೊಂಡನು. ಾವೀದನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೂ ತಮ್ಮ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡರು. 12 ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ
ಅತ್ತರು. ಅವರು ಸಂಜೆಯತನಕಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ೌಲನೂಅವನ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ ಯೆಹೋವನ ಜನರೂ ಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಾಗಿ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಅತ್ತರು.
ೌಲನನೂ್ನ ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅನೇಕ
ಮಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಅವರು
ಅತ್ತರು.

ಅ ಾಲೇಕ್ಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಾವೀದನ ಆ
13 ೌಲನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದ ಯುವಕನಿಗೆ ಾವೀದನು,

“ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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ಆ ಯುವಕನು, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ
ವಿದೇಶೀಯನ ಮಗ. ಾನೊಬ್ಬ ಅ ಾಲೇಕ್ಯನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

14 ಾವೀದನು ಆ ಯುವಕನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಾಜನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನೀನು ಹೆದರಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
15-16 ನಂತರ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನು್ನ

ಕರೆದು, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯನನು್ನ ಕೊಲು್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಯುವಕನು ಆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯನನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟನು. ಾವೀದನು ಆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾವಿಗೆ
ನೀನೇ ಾರಣನು.† ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಾ ಹೇಳಿದೆ.
‘ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜನನು್ನ ಾನು ಕೊಂದೆ’ ಎಂದು
ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದನು.

ೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ಕುರಿತು ಾವೀದನ
ಶೋಕಗೀತೆ

17 ಾವೀದನು, ೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು.

18 ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಈ ಗೀತೆಗೆ “ಬಿಲು್ಲ” ಎಂದು
ಹೆಸರು. ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾ ಾರ್ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.

19 “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನ ೌಂದಯರ್ವೆಲ್ಲ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಾಶ ಾಯಿತು.

ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೋದರು.
20ಗತ್ ನಲಿ್ಲ ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹೇಳದಿರು.

ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಾರದಿರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳೆ ಾ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವವು.
† 1:15-16: ನಿನ್ನ ಾವಿಗೆ ನೀನೇ ಾರಣನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯಮೇಲೆ
ಇರಲಿ” ಎಂದು.
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ಆ ವಿದೇಶಿಯರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳುಉ ಾ್ಲಸಪಡುವರು.

21 “ಗಿಲೊ್ಬೕವದ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಮಂಜೂಮಳೆಯೂ ಸುರಿಯದಿರಲಿ.

ಆ ಹೊಲಗಳಿಂದ ಾಣಿಕೆಯವಸು್ತಗಳೂ ಾರದಿರಲಿ.
ಅಲಿ್ಲನ ಶಕಿ್ತಸಂಪನ್ನರ ಗು ಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಕು ್ಕಹಿಡಿದಿವೆ.

ೌಲನ ಗು ಾಣಿಯು ಎಣೆ್ಣಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿದಿ್ದದೆ.‡
22 ೕ ಾ ಾನನ ಬಿಲು್ಲ ತನ್ನ ಾಲಿನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿತು.

ೌಲನ ಖಡ್ಗವು ತನ್ನ ಾಲಿನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿತು.
ಈಗ ಸತು್ತಬಿದಿ್ದರುವ ಸೈನಿಕರ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವರ ಆಯುಧಗಳು

ಚಿಮಿ್ಮಸಿದವು.
ಅವರ ಆಯುಧಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದವು.

23 “ ೌಲನು ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನನು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು;
ತಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿದರು.
ೌಲನು ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನನು ಮರಣದಲೂ್ಲ ಒಂ ಾದರು.

ಅವರು ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗ ಾಗಿ ಹೋದರು;
ಸಿಂಹಗಳಿಗಿಂತ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

24ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುವರಿಯರೇ, ೌಲನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿರಿ!
ೌಲನು ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಉಡಿಸಿದನು.
ೌಲನು ಸುವಣಾರ್ಭರಣಗಳನು್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ
ತೊಡಿಸಿದನು.

25 “ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಜನರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರು.
ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ೕ ಾ ಾನನೂಮಡಿದನು.

26ಸೋದರ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೇ, ನಿನ ಾಗಿ ಾನು ದುಃಖಿಸುವೆ!
ನಿನ್ನ ಗೆಳೆತನವು ನನಗೆಉ ಾ್ಲಸ ಾಯಕ ಾಗಿತು್ತ.

‡ 1:21: ೌಲನ ಗು ಾಣಿಯು ಎಣೆ್ಣಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿದಿ್ದದೆ ೌಲನ ಗು ಾಣಿಯು ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ
ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾಗಿಲ್ಲ.
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ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಶಯ ಾಗಿತು್ತ.

27ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಜನರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರು.
ಅವರಯು ಾ್ಧಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಾ ಾಗಿಹೋದವು.”

2
ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಾವೀದನ ಆಗಮನ

1 ತರು ಾಯ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,
“ಯೆಹೂದದ ಾವು ಾದರೂ ನಗರಕೆ್ಕ ಾನು ಹೋಗಬಹುದೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ಹೋಗು” ಎಂಬು ಾಗಿಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.
“ ಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಿ?” ಎಂದು ಾವೀದನು ಕೇಳಿದನು.
“ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೋಗು” ಎಂದುಯೆಹೋವನುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
2 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಅವನ ಇಬ್ಬರು

ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು. ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ: ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅಹೀನೋವಮಳು ಮತು್ತ ಕಮೆರ್ಲಿನ
ಾ ಾಲನ ವಿಧವೆ ಾದಅಬೀಗೈಲಳು. 3 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಸಹ ಕರೆತಂದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೀಪದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು.

4 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಬಂದು ಾವೀದನನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಾವೀದನಿಗೆ,

“ ೌಲನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದವರು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರೇ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರಿಗೆ ಾವೀದನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ, “ ೌಲನ ದೇಹದ ಬೂದಿಯನು್ನ* ಸ ಾಧಿ ಾಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ೌಲನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದಿ್ದೕರಿ.
* 2:5: ಬೂದಿಯನು್ನ ೌಲ ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಸುಡ ಾಗಿತು್ತ. ನೋಡಿ.
1 ಸಮು. 31:12.
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ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. 6ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಕೃ ಾಳುವೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆಗಿರಲಿ. ನೀವು ೌಲನ ಬೂದಿಯನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನೂ ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವೆನು.
7 ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ಾದ ೌಲನು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ,
ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ನನ್ನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿಸಿದನು.
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಾಜ ಾದನು

8 ೌಲನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನನು್ನ
ಅಬೆ್ನೕರನುಮಹನಯಿಮಿಗೆಕರೆದೊಯ್ದನು. 9ಆಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನು
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನನು್ನ ಗಿ ಾ್ಯದ್, ಆಶೇರ್, ಇಜೆ್ರೕಲ್, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಮತು್ತ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆಲ್ಲ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು.
10 ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ೌಲನ ಮಗ. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ

ಆಳಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಾಗ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ವಯಸಿ್ಸನವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು
ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 11 ಾವೀದನು ಯೆಹೂದ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಾಲ
ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು.
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಜನರು ಮತು್ತ ಾವೀದನ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ

ಹೋ ಾಡಿದರು
12 ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಮತು್ತ ೌಲನ ಮಗ ಾದ

ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಸೇವಕರೂ ಮಹನಯಿಮಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ
ಹೋದರು. 13 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು ಮತು್ತ
ಾವೀದನ ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಮತು್ತ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಸೇವಕರನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಕೆರೆಯ
ಹತಿ್ತರ ಸಂಧಿಸಿದರು. ಅಬೆ್ನೕರನ ಗುಂಪಿನವರು ಕೆರೆಯ ಒಂದು ಕಡೆ



2 ಸಮುವೇಲನು 2:14 vii 2 ಸಮುವೇಲನು 2:21

ಕುಳಿತರು. ೕ ಾಬನ ಗುಂಪಿನವರು ಕೆರೆಯ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆ
ಕುಳಿತರು.

14ಅಬೆ್ನೕರನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಯುವಜನರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆದು್ದ, ಇಲಿ್ಲ
ಹೋ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕ ಾಬನು “ಆಗಲಿ,ಅವರು ಹೋ ಾಡಲಿ” ಎಂದನು.
15 ನಂತರ ಯುವಜನರು ಮೇಲೆದ್ದರು. ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರೂ

ಹೋ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿದರು.
ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನಿ ಾಗಿ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ
ಹನೆ್ನರಡು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸ ಾಯಿತು. ಾವೀದನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸ ಾಯಿತು. 16 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ
ಎದು ಾಳಿಯ ತಲೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು ಮತು್ತ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಅವರ ಪಕೆ್ಕಗಳಿಗೆ ತಿವಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೆಳಕೆ್ಕ
ಬಿದ್ದರು. ಆದ ಾರಣವೇಆಸ್ಥಳವನು್ನ “ಹರಿತಕತಿ್ತಯಹೊಲ”ಎಂದು
ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲದೆ. 17ಆ ದಿನ ೕರ ಾದ
ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಅ ಾಹೇಲನನು್ನ ಅಬೆ್ನೕರನು ಕೊಲು್ಲವನು
18ಚೆರೂಯಳಿಗೆ ೕ ಾಬ್,ಅಬೀಷೈ ಮತು್ತ ಅ ಾಹೇಲ್ಎಂಬ

ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರೆ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅ ಾಹೇಲನು
ವೇಗದ ಓಟ ಾರ. ಅವನು ಾಡಿನ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ವೇಗ ಾಗಿ
ಓಡಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನು. 19 ಅ ಾಹೇಲನು ಾವ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗದೆ
ನೇರ ಾಗಿ ಅಬೆ್ನೕರನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. 20 ಅಬೆ್ನೕರನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿ, “ನೀನು ಅ ಾಹೇಲನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ ೌದು” ಎಂದು ಅ ಾಹೇಲನು ಹೇಳಿದನು.
21 ಆಗ ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ

ತಿರುಗಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಬಳಿಯಿರುವ
ಆಯುಧವನು್ನ ನಿನ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ
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ಅ ಾಹೇಲನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

22 ಅಬೆ್ನೕರನು ಮತೆ್ತ ಅ ಾಹೇಲನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು
ಬರಬೇಡ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರೆ, ನಿನ್ನ ಸೋದರ ಾದ ೕ ಾಬನ ಮುಖವನು್ನ
ಾನು ಮತೆ್ತ ನೋಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23 ಆದರೂ ಅ ಾಹೇಲನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡೇ

ಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬೆ್ನೕರನು ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಕೆಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಅ ಾಹೇಲನ ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ತಿವಿದನು. ಆ
ಬಜಿರ್ಯು ಅ ಾಹೇಲನ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗೆ ಆಳ ಾಗಿ ಚುಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಅವನಬೆನಿ್ನನಿಂದ ಾಯು್ದ ಬಂದಿತು. ಅ ಾಹೇಲನು ಕೂಡಲೇ ಅಲೆ್ಲೕ
ಸತು್ತಬಿದ್ದನು.

ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ೕ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು
ಅ ಾಹೇಲನ ದೇಹವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ಜನರು

ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತರು. 24 ಆದರೆ
ೕ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡೇ

ಹೋದರು. ಅವರು “ಅ ಾ್ಮ” ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು
ಮುಳುಗಿದನು. (ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಮರಳು ಾಡಿನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಗೀಯದ ಎದುರಿಗಿರುವುದೇ “ಅ ಾ್ಮ” ಬೆಟ್ಟ.) 25 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲದವರೆಲ್ಲರು ಅಬೆ್ನೕರನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಿಂತರು.

26 ಅಬೆ್ನೕರನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೇ? ಇದು ಹಗೆತನದಲಿ್ಲ

ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ತಮ್ಮ
ಸೋದರರನೆ್ನೕ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ನಿನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.



2 ಸಮುವೇಲನು 2:27 ix 2 ಸಮುವೇಲನು 3:1

27 ಆಗ ೕ ಾಬನು, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾತನೆ್ನೕ ಆಡಿರುವೆ.
ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳದೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ, ಯೆಹೋವ ಾಣೆಗೂ ಜನರು
ಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಸೋದರರನೆ್ನೕ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಆಗ ೕ ಾಬನು
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಅವನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

29 ಅಬೆ್ನೕರನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಅ ಾ ಾ
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ, ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ
ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಬಂದನು.

30 ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ
ನಂತರ ೕ ಾಬನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು. ೕ ಾಬನು ತನ್ನ
ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಾಗ, ಾವೀದನ ಭಟರಲಿ್ಲ ಹತೊ್ತಂಭತು್ತ
ಮಂದಿ ಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅ ಾಹೇಲನು ಸಹ ಾಣಲಿಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ
ಅಬೆ್ನೕರನ ಹಿಂ ಾಲಕರೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ಗುಂಪಿನವರೂ
ಆದ ಮುನೂ್ನರೈವತು್ತ ಜನರನು್ನ ಾವೀದನ ಭಟರು ಕೊಂದಿದ್ದರು.
32 ಾವೀದನ ಭಟರು ಅ ಾಹೇಲನ ಶವವನು್ನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ತಂದು,
ಅವನ ತಂದೆಯಶ್ಮ ಾನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಹೆಬೊ್ರೕನನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಯಿತು.

3
ಇಸೆ್ರೕಲರಮತು್ತ ಯೆಹೂದದವರಮಧೆ್ಯ ನಡೆದಯುದ್ಧ

1 ೌಲನವಂಶದವರಮತು್ತ ಾವೀದನವಂಶದವರಮಧೆ್ಯ ಬಹಳ
ಾಲದವರೆಗೆ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯಿತು. ಾವೀದನು ಬಲಗೊಳು್ಳತ್ತಲೇ
ಇದ್ದನು. ೌಲನ ವಂಶವು ದುಬರ್ಲಗೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದತು.

ಾವೀದನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
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2 ಾವೀದನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಆರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಹುಟಿ್ಟದರು.

ಅ ್ನೕನನು ದಲನೆಯ ಮಗ. ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ
ಅಹೀನೋವಮಳುಅ ್ನೕನನ ಾಯಿ.

3 ಕಿ ಾಬನು ಎರಡನೆಯ ಮಗ. ಕಮೆರ್ಲ್ಯ ಾದ ಾ ಾಲನ
ವಿಧವೆ ಾದ ಅಬೀಗೈಲಳು ಕಿ ಾಬನ ಾಯಿ.

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಮೂರನೆಯ ಮಗ. ಗೆಷೂರಿನ ಾಜ ತಲೆ್ಮ ೖನ
ಮಗ ಾದ ಾಕಳು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಾಯಿ.

4ಅದೋನೀಯನು ಾಲ್ಕನೆಯಮಗ. ಹಗಿ್ಗೕತಳುಅದೋನೀಯನ
ಾಯಿ. ಶೆಫಟ್ಯನು

ಐದನೆಯಮಗ. ಅಬೀಟಲಳು ಶೆಫಟ್ಯನ ಾಯಿ.
5ಇ ಾ್ರಮನು ಆರನೆಯಮಗ. ಾವೀದನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಗ್ಲಳು
ಇ ಾ್ರಮನ ಾಯಿ.

ಾವೀದನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಆರುಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

ಅಬೆ್ನೕರನು ಾವೀದನ ತೆ ಸೇರಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು
6 ೌಲನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಾವೀದನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಯುದ್ಧವು

ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ೌಲನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನೇ ಬಲ ಾಲಿ ಾದನು.
7 ೌಲನಿಗೆ ರಿಚ್ಪಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಾಸಿಯಿದ್ದಳು. ಅವಳು
ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಂತೆ ಇದ್ದಳು. ರಿಚ್ಪಳು ಅ ಾಹನ ಮಗಳು.
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಅಬೆ್ನೕರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೇವಕಿ ಡನೆ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಏಕೆ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8 ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಾತುಗಳಿಂದ ಅಬೆ್ನೕರನು ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅಬೆ್ನೕರನು, “ ಾನು ೌಲನಿಗೂ ಅವನ
ವಂಶದವರಿಗೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದೆ್ದನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಲಿಲ್ಲ ಾಗೂ ಅವನಿಂದ ನೀನು ಸೋಲುವಂತೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
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ಾನು ಯೆಹೂದ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ದೊ್ರೕಹಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ
ಾನು ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದೆನೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.

9-10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ೌಲನ
ವಂಶದವರಿಂದ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಾವೀದನಿಗೆ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೂಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಾವೀದನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಾನಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗೆ* ಆಳು ಾ್ತನೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳು
ನೆರವೇರುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಸ ಾಯ ಾಡದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು
ಅಬೆ್ನೕರನಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಿಲಿಲ್ಲ. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ
ಭಯಪಟ್ಟನು.

12ಅಬೆ್ನೕರನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಾರು ಆಳಬೇಕೆಂಬದು ನಿನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ? ನನೊ್ನಡನೆ
ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ
ನೀನು ಆಳುವಂತೆ ಾಡಲು ಾನು ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು, “ಒಳೆ್ಳಯದು! ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ
ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ
ಾಡಬೇಕು. ೌಲನಮಗ ಾದಮೀಕಲಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆಕರೆತರುವ

ತನಕ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಾವೀದನು ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಬಳಿಗೆ

ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಮೀಕಲಳನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಅವಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
ಾತುಕತೆ ಾಗಿತು್ತ. ಅವಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಾನು ನೂರು ಜನ

* 3:9-10: ಾನಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಎಂದಥರ್. ಾನ್
ಪಟ್ಟಣವುಉತ್ತರದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಬೇಷೆರ್ಬವು ದ ಣಕಿ್ಕದೆ.
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ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ”† ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಆಗ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು, ಲಯಿಷನ ಮಗ ಾದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನ

ಬಳಿಯಿಂದ ಮೀಕಲಳನು್ನ ಕರೆತರುವಂತೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
16ಮೀಕಲಳ ಗಂಡ ಾದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನೂಅವಳ ತೆಗೆ ಬಂದನು.
ಮೀಕಲಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಹುರೀಮಿಗೆ ಬರು ಾಗ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನು
ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆಅಬೆ್ನೕರನು, “ನಿನ್ನಮನೆಗೆಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು”
ಎಂದು ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನು
ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

17 ಅಬೆ್ನೕರನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಯಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಂದನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ, “ ಾವೀದನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ನೀವು
ಾಯುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 18 ಅದನು್ನ ಈಗಲೇ ಾಡಿರಿ! ಯೆಹೋವನು
ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡು ಾ್ತ, ‘ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವೀದನಮೂಲಕ ಸಂರ ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
19 ಅಬೆ್ನೕರನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ

ಹೇಳಿದನು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ವಂಶದವರಿಗೂಅವನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದನು. ಅಬೆ್ನೕರನ ಾತುಗಳು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ವಂಶದವರಿಗೆ
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಾತುಗಳೆಂದು
ಕಂಡುಬಂದವು.

20 ನಂತರ ಅಬೆ್ನೕರನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದನು. ಅಬೆ್ನೕರನು ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದು
ತಂದನು. ಅಬೆ್ನೕರನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೂ ಾವೀದನು
ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದನು.

21ಅಬೆ್ನೕರನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಾನು
ಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುತೆ್ತೕನೆ; ನಂತರ
† 3:14: ಾನು… ಕೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾನು ಅವಳಿ ಾಗಿ ನೂರು ಜನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಮುಂದೊಗಲುಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು.
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ಅವರು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ನೀನು
ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಬಹುದು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಬೆ್ನೕರನು
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋದನು.

ಅಬೆ್ನೕರನಮರಣ
22 ೕ ಾಬನೂ ಾವೀದನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ

ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಶತು್ರಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳು ಅವರ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದವು. ಾವೀದನು
ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಆಗಲೇ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ೕ ಾಬನು ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ.

23 ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದನು.
ಸೈನಿಕರು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ನೇರನಮಗ ಾದಅಬೆ್ನೕರನು ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದನು. ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

24 ೕ ಾಬನು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಾಡಿದೆ್ದೕನು?
ಅಬೆ್ನೕರನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೂ ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಾಕೆ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ? 25 ಅಬೆ್ನೕರನು ನೇರನ ಮಗನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದನು. ನೀನು
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲುಅವನುಬಂದಿದ್ದನು”ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
26 ೕ ಾಬನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಸಿ ಾ
ಾವಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಕರೆತರಲು ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ದೂತರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದರು. ಈ ಸಂಗತಿಯು
ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 27 ಅಬೆ್ನೕರನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ, ೕ ಾಬನು ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕೆ ್ಕ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆದರೆ ೕ ಾಬನು ಅಬೆ್ನೕರನ
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ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ತಿವಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸತ್ತನು. ಹಿಂದೆ, ಅಬೆ್ನೕರನು
ೕ ಾಬನ ಸೋದರ ಾದ ಅ ಾಹೇಲನನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾಬನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದನು

28 ತರು ಾಯ ಾವೀದನಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯು ತಿಳಿಯಿತು. ಾವೀದನು,
“ನನ್ನ ಾಜ್ಯ ಾಗಲಿ ಾ ಾಗಲಿ ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನ ಾವಿಗೆ
ಾರಣರಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನಿಗೆಇದು ತಿಳಿದಿದೆ. 29 ೕ ಾಬನುಮತು್ತ
ಅವನ ವಂಶದವರು ಇದಕೆ್ಕ ಜ ಾ ಾ್ದರರು. ಅವನ ವಂಶದವರನು್ನ
ಇದ ಾ್ಕಗಿ ದೂಷಿಸಬೇಕು. ೕ ಾಬನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು
ಬರಲಿ. ಅವನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು, ಊರುಗೋಲು
ಬಳಸುವವರು. ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಯುವವರು,ಭಿ ಬೇಡುವವರುಇದೆ್ದೕ
ಇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಅ ಾಹೇಲನನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನು
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಹೇಲನ ಸಹೋದರ ಾದ
ೕ ಾಬಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕೊಂದರು.

31-32 ಾವೀದನು ೕ ಾಬನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರಿಗೆಲ್ಲ, “ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಮತು್ತ
ಶೋಕಸೂಚಕ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಬೆ್ನೕರನಿ ಾಗಿ ಶೋಕಿಸಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾಜ ಾದ ಾವೀದನೂ ಶವಸಂ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. ಅವರು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಿದರು. ಅಬೆ್ನೕರನ ಸ ಾಧಿಯ ಹತಿ್ತರ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನೂ

ಇತರ ಜನರೂ ಗೋ ಾಡಿದರು.
33 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನಿ ಾಗಿ ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ
ಾಡಿದನು:

“ಅಬೆ್ನೕರನು ಮೂಖರ್ ಅಪ ಾಧಿಯಂತೆ ಸತ್ತನೇ?
34ಅಬೆ್ನೕರನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಕೋಲೆಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
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ದುಷ್ಟಜನರೆದುರು ನೀನು ಬಿದೆ್ದಯಲ್ಲ, ನೀನು ಬಿದು್ದ ಸತೆ್ತಯಲ್ಲ.”

ಆಗಜನರೆಲ್ಲರೂಅಬೆ್ನೕರನಿ ಾಗಿಮತೆ್ತ ಗೋ ಾಡಿದರು. 35ಅಂದು
ಹೊತು್ತ ಇಳಿಯುವ ದಲೇ ಜನರು ಾವೀದನಿಗೆ ಊಟ
ಾಡುವಂತೆ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನು, “ಸೂಯರ್ನು

ಮುಳುಗುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಾನು ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ ಇತರ
ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಲಿ ತಿಂದರೆ, ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ ಅಥ ಾ
ನನಗೆ ಕೇಡು ಬರ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಾಡಿದನು. 36 ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರು. 37 ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಆ ಾಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಂದು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

38 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಇಂದು ಮ ಾಪುರುಷ ಾದ ಾಯಕನೊಬ್ಬನು ಸತ್ತನೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. 39 ಾನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದರೂ ಏನೂ ಾಡ ಾರದ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಚೆರೂಯಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಇವರು ನನಗೆ ಬಹಳ
ಕೇಡನು್ನ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನುಈಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ನೀಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4
ೌಲನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದ ಾಣಮತು್ತ ರೇ ಾಬ್

1 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನು ಸತ್ತನೆಂಬುದು ೌಲನ ಮಗ ಾದ
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು
ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡರು. 2 ಾಣ ಮತು್ತ ರೇ ಾಬ್ ಎಂಬವರು
ೌಲನ ಮಗನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಬೇರೋತಿನವ ಾದ ರಿ ್ಮೕನನ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಬೇರೋತ್ ಪಟ್ಟಣವು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
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ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇರಿತು್ತ. 3 ಬೇರೋತಿನ ಜನರು ಗಿತ್ತಯಿಮಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಇವತಿ್ತನವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದರೆ.

4 ೌಲನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ೌಲನು ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಸತ್ತರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಬಂ ಾಗ ೕ ಾ ಾನನ ಮಗನಿಗೆ
ಐದು ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನನು್ನ ಾಕುತಿ್ತದ್ದ ಾದಿಯು ಭಯಪಟು್ಟ
ಅವನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಓಡತೊಡಗಿದಳು. ಆ ಾದಿಯು
ಅವಸರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ೕ ಾ ಾನನಮಗನು ಅವಳ
ತೋಳುಗಳಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ೕ ಾ ಾನನ
ಮಗನ ಎರಡು ಾಲುಗಳು ಕುಂಟಾದವು. ಈ ಮಗನ ಹೆಸರೇ
ಮೆಫೀಬೋಶೆತ್.

5ಬೇರೋತಿನ ರಿ ್ಮೕನನಮಕ್ಕ ಾದ ಾಣನು ಮತು್ತ ರೇ ಾಬನು
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಮನೆಗೆ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಹೋದರು. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು
ಬಿಸಿಲಿನ ಾಪದಿಂದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 6-7 ಾಣನು
ಮತು್ತ ರೇ ಾಬನು ಗೋಧಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರಂತೆ ಮನೆಯ
ಮಧ್ಯ ಾಗಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದನು. ರೇ ಾಬನು ಮತು್ತ ಾಣನು
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನನು್ನ ಇರಿದು ಕೊಂದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅವನ
ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
8 ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದು ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ತಲೆಯನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು.
ರೇ ಾಬನು ಮತು್ತ ಾಣನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ ೌಲನ

ಮಗನೂನಿನ್ನ ಶತು್ರವೂಅದಈಷೊ್ಬೕಶೆತನತಲೆಯುಇಲಿ್ಲದೆ. ಅವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ನಿನ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ
ೌಲನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಲವನೂ್ನ ದಂಡಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
9 ಾವೀದನು ರಿ ್ಮೕನನ ಮಕ್ಕ ಾದ ರೇ ಾಬನಿಗೂ ಅವನ

ಸೋದರ ಾದ ಾಣನಿಗೂ, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ ಾಗಿಯೂ ಆತನು
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ಎ ಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನು. 10 ಆದರೆ ಒಮೆ್ಮ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾನು ಶುಭ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನನಗೆ ತರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು
ೕಚಿಸಿದನು. ಅವನು, ‘ನೋಡು, ೌಲನು ಸತ್ತನು’ ಎಂದು

ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಅವನು ಾವಿಸಿದನು.
ಆದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ ಕೊಂದೆನು. 11 ದುಷ್ಟ ಾದ
ನೀವು ಇಂದು ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಅವನ ಸ್ವಂತಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ
ಸ್ವಂತ ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಾನು
ಕೊಂದು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದನು.

12 ಾವೀದನು, ರೇ ಾಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಣನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಯುವಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ ಯುವಕರು ರೇ ಾಬನ ಮತು್ತ
ಾಣನಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿ,ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಕೊಳದಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ನೇತು ಾಕಿದರು. ನಂತರಅವರುಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ
ತಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

5
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವೀದನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವರು

1 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳವರೆ ಾ್ಲ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೀದನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ ಾವೆ ಾ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಲದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 2 ಹಿಂದಿನ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ೌಲನು ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದಗಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಮುನ್ನಡೆಸಿದವನು ನೀನೇ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ನೀನು
ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕನೂ ಾಲಕನೂ ಆಗಿರುವೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು.

3 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿದ್ದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಾಯಕರೂ ಬಂದರು. ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
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ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಾಯಕರು ಾವೀದನನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು.

4 ಾವೀದನು ಆಳುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ
ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು.
5 ಅವನು ಏಳು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ಾಲ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದು್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಆಳಿದನು. ಅವನು ಮೂವತ್ತಮೂರು ವಷರ್
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದವನು್ನ
ಆಳಿದನು.

ಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಗೆಲು್ಲವನು
6 ಾವೀದನು ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. (ಯೆಬೂಸಿಯರು ಆ ದೇಶದ
ಮೂಲನಿ ಾಸಿಗಳು.) ಯೆಬೂಸಿಯರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮ್ಮ
ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಬರ ಾಗದು.* ಕುರುಡರು ಮತು್ತ ಕುಂಟರು ಸಹ
ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಬಲ್ಲರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ( ಾವೀದನು ಅವರ
ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಮಥರ್ನಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಈ ರೀತಿ
ಹೇಳಿದರು. 7 ಆದರೆ ಾವೀದನು ಚೀ ೕನ್ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಕೋಟೆಗೆ ಾವೀದ ನಗರವೆಂದು
ಹೆಸ ಾಯಿತು.)

8 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಂದು, “ನೀವು ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆಜಲ ಾಗರ್ದಮೂಲಕ†ಹೋಗಿಶತು್ರಗ ಾದ
ಕುಂಟರು ಮತು್ತ ಕುರುಡರನು್ನ ಎದುರಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ “ಕುರುಡರು ಮತು್ತ ಕುಂಟರು ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ‡
ಬರ ಾಗದು” ಎಂಬ ಾಣು್ಣಡಿಉಂಟಾಯಿತು.
* 5:6: ನೀನು ನಮ್ಮ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಬರ ಾಗದು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದರು. ಆ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಎತ್ತರ ಾದ ಗೋಡೆಗಳಿದು್ದದರಿಂದ, ಅದನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಕಠಿಣ ಾಗಿತು್ತ. † 5:8: ಜಲ ಾಗರ್ದ ಮೂಲಕ ಪು ಾತನ
ನಗರ ಾದ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ನೆಲದ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಒಂದು ಜಲ ಾಗರ್.
ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ನಗರಕೆ್ಕ ಈ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋದರು. ‡ 5:8:
ಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೀಗೆಂದರೆ: “ಮನೆ,ಅರಮನೆಅಥ ಾ ದೇ ಾಲಯ” ಎಂದು.
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9 ಾವೀದನು ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ ಕೋಟೆಗೆ
“ ಾವೀದನ ನಗರ”ವೆಂದು ಕರೆದನು. ಾವೀದನು ಮಿಲೊ್ಲೕವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
10 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅವನು ಬಲ ಾಲಿ ಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು.

11 ತೂರಿನ ಾಜ ಾದ ಹೀ ಾಮನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೀ ಾಮನು ದೇವ ಾರು
ಮರಗಳನು್ನ, ಬಡಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಾಡುವ
ಶಿಲಿ್ಪಗಳನೂ್ನ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಾವೀದನಿ ಾಗಿ ಒಂದು
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 12 ಯೆಹೋವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತನ್ನನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಆತನು ತನ್ನ ಜನ ಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ನನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆಂತಲೂ ಾವೀದನು
ಇದರಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.

13 ಾವೀದನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.
ಾವೀದನಿಗೆಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಅನೇಕಪತಿ್ನಯರೂಉಪಪತಿ್ನಯರೂ
ಇದ್ದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆಅನೇಕಮಕ್ಕಳುಹುಟಿ್ಟದರು.
14 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ
ಹೆಸರುಗಳು: ಶಮೂ್ಮವ, ಶೋ ಾಬ್, ಾ ಾನ್, ಸೊಲೊ ೕನ್,
15 ಇ ಾ್ಹರ್, ಎಲೀಷೂವ, ನೆಫೆಗ್, ಾಫೀಯ, 16 ಎಲೀ ಾಮ,
ಎ ಾ್ಯದ, ಎಲೀಫೆಲೆಟ್.

ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವನು
17 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವೀದನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ

ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ತಿಳಿ ಾಗ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೆಲ್ಲ
ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಾಗೂ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೋದರು.
ಆದರೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು ಕೋಟೆಗೆ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 18 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು ರೆಫಾಯೀಮ್
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯವನು್ನ ಾಡಿದರು.
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19 ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋ ಾಡಲು ಾನು ಹೋಗಬಹುದೇ? ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ನೀನು ಸ ಾಯ ಾಡುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ

ಸೋಲಿಸಲು ಾನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20ಆಗ ಾವೀದನು ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮ್ ಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಾವೀದನು, “ಕಟೆ್ಟ ಡೆದ
ಪ್ರ ಾಹವು ನುಗಿ್ಗ ಾಶ ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಾಶಪಡಿಸಿದನು” ಎಂದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮ್” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 21 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮ್ ನಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಾವೀದನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಜನರು ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

22 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮತೆ್ತ ರೆಫಾಯೀಮ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಬಂದು
ಾಳೆಯವನು್ನ ಾಡಿದರು.
23 ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಅವರ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಮೀಪಿಸು.
ಾ ಾ್ಯಮ್ ಮರಗಳಿರುವ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡು. 24 ಮರಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುವುದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ನೀನು
ತ್ವರಿತಗತಿಯಿಂದ ಾಯರ್ನಿರತ ಾಗು. ಆಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು
ನಿನ ಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ಾನು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾವೀದನು ಾಡಿದನು.
ಅವನುಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಗೆಬದಿಂದಗೆಜೆರಿನವರೆಗೆಅವರನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದನು.
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ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು
1 ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಾವೀದನು ಮತೆ್ತ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು. 2 ಆಗ ಾವೀದನು
ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೂದದ ಾ ಾ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು.
ಯೆಹೂದದ ಾ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಯೆಹೋವನ ಪೀಠದಂತಿತು್ತ. ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಯೆಹೋವನು ಾಜನಂತೆ ದೂತರ
ಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಾವೀದನ ಜನರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊಸಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ
ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ತಂದರು. ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಉಜ್ಜನೂ ಅಹಿ ೕವನೂ
ಆ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಹೊಡೆದರು.

4 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸ
ಬಂಡಿಯನು್ನ ತರು ಾಗಉಜ್ಜನೂ ಅಹಿ ೕವನೂಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿತು್ತ. ಉಜ್ಜನೂ
ಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿದ್ದನು. ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ಅಹಿ ೕವನು
ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಕಿನ್ನರಿ,
ದಮ್ಮಡಿ, ಝಲ್ಲರಿ, ಾಳಗಳನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನೃತ್ಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಾವೀದನ ಜನರು ಾಕೋನನ ಕಣಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಹಸುಗಳು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದವು ಾಗೂ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಬಂಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯುಬೀಳದಂತೆಉಜ್ಜನುಹಿಡಿದನು. 7ಯೆಹೋವನುಉಜ್ಜನ
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ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದನು.* ಉಜ್ಜನು ದೇವರಿಗೆ
ೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸದೆ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದನು. ದೇವರ
ಪವಿತ್ರ ಪಟಿ್ಟಗೆಯ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಉಜ್ಜನು ಸತ್ತನು. 8ಯೆಹೋವನು
ಉಜ್ಜನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ತಳಮಳಗೊಂಡನು.
ಾವೀದನು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ “ಪೆರೆಚುಜಾ್ಜ” ಎಂದು ಕರೆದನು. ಆ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇಂದಿಗೂ “ಪೆರೆಚುಜಾ್ಜ” ಎಂದೇ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.

9 ಅಂದು ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ, “ದೇವರ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು
ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡು 10 ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾವೀದ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ತರಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನು
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಗತ್ ನ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು.
11 ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಮೂರು
ತಿಂಗಳ ಾಲ ಇತು್ತ. ಓಬೇದೆದೋಮನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

12 ತರು ಾಯ ಜನರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು
ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಅವನ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಓಬೇದೆದೋಮನ
ಮನೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಂದನು.
13ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತ್ತವರು ಆರು ಹೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ
ನಡೆದು ನಿಂ ಾಗ ಾವೀದನು ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 14 ಆಗ ಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಮೀರಿ ನತಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು
ಏ ೕದನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು.

15 ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ತರು ಾಗ
* 6:7: ಯೆಹೋವನು … ಕೊಂದನು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪವಿತ್ರ
ಗು ಾರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಲೇವಿಯರು ಾತ್ರ ಹೊರಬೇ ಾಗಿದಿ್ದತು. ಉಜ್ಜನು
ಲೇವಿಯ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.



2 ಸಮುವೇಲನು 6:16 xxiii 2 ಸಮುವೇಲನು 6:20

ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು;
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದರು. 16 ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳು
ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಜಿಗಿಯು ಾ್ತ ಕುಣಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಮೀಕಲಳು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಾವೀದನನು್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಳು; ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ಮೂಖರ್ನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಳು.
17 ಾವೀದನು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಾಗಿ ಒಂದು ಗು ಾರವನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು, ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಆಗ ಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

18 ಬಳಿಕ, ಾವೀದನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 19 ಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೂ ಹೆಂಗಸಿಗೂ ಒಂದು ತುಂಡು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ಒಣಗಿದ ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನಉಂಡೆಯನೂ್ನ ಒಂದು ತುಂಡು ಾಂಸವನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.

ಮೀಕಲಳು ಾವೀದನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಳು
20 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲು

ಹೋದನು. ಆದರೆ ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳು ಅವನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಜನು ಈ ದಿನ
ತನ್ನ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ! ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತನೆ್ನಲ್ಲ
ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವ ಮೂಖರ್ನಂತೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ
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ಮತು್ತ ಾಸಿಯರಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಾಕಿದೆಯಲ್ಲ”†
ಎಂದಳು.

21 ಆಗ ಾವೀದನು ಮೀಕಲಳಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆನನ್ನನೆ್ನೕ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕುಣಿ ಾಡಿದೆನು.
22ಆತನ ಮುಂದೆ ಇನೂ್ನ ಹೀನ ಾಗಿ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನನು್ನ
ಾನು ಕಡೆಗಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಸಿದ್ಧನಿದೆ್ದೕನೆ. ಬಹುಶಃ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀನು ಾವ ಾಸಿಯರ
ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡಿದೆ ೕ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

23 ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕಲಳು ಬಂಜೆ ಾಗಿ ಉಳಿದಳು.
ಅವಳುಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದಳು.

7
ದೇ ಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಾವೀದನ ಅಪೇ

1 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುಖ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವಂತೆಯೂ
ಅವನ ಸುತ್ತಲಿನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಭಯವಿಲ್ಲದಂತೆಯೂಯೆಹೋವನು
ಾಡಿದನು. 2 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಾನು ದೇವ ಾರು ಮರದಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ
ವೈಭವದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೇ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಾ ಾನನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಏನನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ೕ ಅದನು್ನ ಾಡು; ಯೆಹೋವನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
† 6:20: ನೀನು … ತೆಗೆದು ಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಾವೀದನು ಏ ೕದನು್ನ ಾತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದನು.
ಅದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಎಷು್ಟ ಮುಚಿ್ಚತೆ್ತಂಬುದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
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4 ಆದರೆ ಅಂದು ಾತಿ್ರ ಾ ಾನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು:

5 “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸು: ‘ನನ್ನ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನೀನಲ್ಲ. 6 ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೊರತಂದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಸಂಚರಿಸಿದೆನು. ಗು ಾರವೇ
ನನ್ನ ಆಲಯ ಾಗಿತು್ತ. 7 ನನ ಾಗಿ ದೇವ ಾರು ಮರದಿಂದ
ಆಲಯ ಕಟು್ಟವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾವ ಕುಲದವರ ಾ್ನಗಲಿ ಾನು
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳು.

8 “ನೀನು ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಹೇಳಲೇಬೇಕು: ‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಹುಲು್ಲ ಾವಲಿನಲಿ್ಲ ಕುರಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾನು ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾಡಲು
ಕರೆತಂದೆನು. 9 ನೀನು ಹೋದ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದನು.
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಲೋಕದ ಇತರ
ಮ ಾಪುರುಷರಂತೆಯೇ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು. 10-11 ಾನು
ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾಸಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವರು
ಅಲೆ ಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದಲು ನನ್ನ ಜನ ಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
ದುಷ್ಟಜನರು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಶತು್ರ ಭಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಾಜರುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

12 “ ‘ನಿನ್ನ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ; ನೀನು ನಿನ್ನ
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ಪೂವಿರ್ಕರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರುತಿ್ತ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಅವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು
ಆಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ
ಇರುವಂತೆ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಾನು ಅವನಿಗೆ
ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು; ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು.
ಅವನು ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಇತರ ಜನರ ಮೂಲಕ ಾನು
ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರೇ ನನ್ನ ಚಾವಟಿಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ.
15 ಆದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕರುಣಾಶ್ರಯದಲಿ್ಲರುವನು.
ೌಲನ ಮೇಲಿಟಿ್ಟದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ದಯೆಯನು್ನ
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ೌಲನನು್ನ ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ ಾನು
ದೂರ ತಳಿ್ಳದೆನು. ಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಾಗೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
16 ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತು್ತ ಾಜ್ಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು.
ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನವು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.’ ”

17 ಆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ದೇವರು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಾವೀದನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವನು

18ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಹೋಗಿಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತು,

“ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಾನೆಷ್ಟರವನು? ನನ್ನ ಕುಲ
ಎಷ್ಟರದು? ನೀನು ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ ಇಷು್ಟ ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ? 19 ಾನು ಕೇವಲ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು. ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದಯೆ ತೋರಿಸಿರುವೆ.
ನನಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂ ಾನದ ಬಗೆ್ಗಯೂ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ದ ಾಪರ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿರುವೆ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನರ ಾ್ರಣಿ ಾದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
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ಇಂಥ ಮಹ ಾ್ತದ ಾಯರ್ ಾಡಬಹುದೇ? 20 ಾನು ನಿನಗೆ
ಇನೆ್ನೕನು ಹೇಳಲಿ? ನಿನ್ನ ತೆ ಹೇಗೆ ಾತ ಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ?
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 21 ನೀನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನದ
ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿಯೂ ಾಡಿರುವೆ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರುವೆ. 22 ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನು; ನಿನ್ನ
ಸ ಾನರು ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ.

23 “ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಂಥವರು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ವಿಶೇಷ ಾದ ಜನರು. ಅವರು
ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನೀನು
ಹೊರತಂದು ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವೆ. ನೀನು ಅವರನು್ನ
ನಿನ್ನ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ನೀನು
ಉತ್ತಮ ಾದ ಮತು್ತ ಮಹ ಾ್ತದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ
ದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆ. 24 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರಿ ಾಗಿ ದೇವ ಾದೆ.

25 “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಾತ ಾಡಿರುವೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನೀನು ನನ್ನ ಕುಲದ

ಬಗೆ್ಗಯೂ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸು. ನೀನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು.
26ಆಗ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂದೆಂದೂ ೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ
‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು!’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು. ಅಲ್ಲದೆ ‘ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬವು
ನಿನ್ನ ಸನಿಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

27 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸಿರುವೆ. ‘ ಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು’
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ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆ. ಆ ಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಈ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

28 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ದೇವರು. ನಿನ್ನ
ಾತುಗಳು ಸತ್ಯ ಾದವು. ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಅತೀ

ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ. 29 ದಯವಿಟು್ಟ
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ಅದು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಾಡಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದದಿಂದ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಲಿ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

8
ಾವೀದನು ಅನೇಕಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಜಯಗಳಿಸಿದು್ದ

1 ತರು ಾಯ, ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಬಹುವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ
ಅವರ ಾಜ ಾನಿಯನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ೕ ಾಬಿನ
ಜನರನು್ನ ಸಹ ಾವೀದನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವರನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬಲವಂತದಿಂದ ಮಲಗಿಸಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಾಲು ಾ ಾಗಿ
ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಎರಡು ಾಲಿನ ಗಂಡಸರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು; ಆದರೆ
ಮೂರನೆಯ ಾಲಿನ ಗಂಡಸರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿದನು.
ೕ ಾಬಿನ ಜನರು ಾವೀದನ ಸೇವಕ ಾದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ

ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
3 ಹದದೆಜೆರನು ರೆಹೋಬನ ಮಗ ಾಗೂ ಚೋಬದ ಾಜ.
ಾವೀದನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತನ್ನ
ಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಹದದೆಜೆರನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು. 4 ಹದದೆಜೆರನಿಂದ ಒಂದು ಾವಿರ ರಥಗಳನೂ್ನ
ಒಂದು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಅಶ್ವಪಡೆಗಳನೂ್ನ ಾವೀದನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಾ ಾಳು ಸೈನಿಕರನು್ನ
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ಸಹ ಪಡೆದನು. ಾವೀದನು ಒಂದು ನೂರು ರಥದ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಕುಂಟುವಂತೆ ಾಡಿದನು.

5 ಚೋಬದ ಾಜ ಾದ ಹದದೆಜೆರನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ದಮಸ್ಕದ
ಅ ಾಮ್ಯರು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನು ಆ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ
ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. 6 ಬಳಿಕ ಾವೀದನು ದಮಸ್ಕದ
ಅ ಾಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವಲುದಂಡನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರು
ಾವೀದನ ಸೇವಕ ಾದರು ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದರು.
ಾವೀದನು ಹೋದ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲಲ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಜಯವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದನು.

7 ಹದದೆಜೆರನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚಿನ್ನದ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಾವೀದನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಾವೀದನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದನು. 8 ಹದದೆಜೆರನಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಗರಗ ಾದ
ಬೆಟಹ ಮತು್ತ ಬೇರೋತೈಗಳಿಂದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಅನೇ ಾನೇಕ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾವೀದನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.

9 ಹದದೆಜೆರನ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಾವೀದನು ಸೋಲಿಸಿದನೆಂಬ
ವತರ್ ಾನವು ಹ ಾತಿನ ಾಜ ಾದ ತೋವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
10 ಆಗ ತೋವಿಯು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನನು್ನ ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾವೀದನು ಹದದೆಜೆರನ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ೕ ಾವುನು
ಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. (ಈ
ದಲು ಹದದೆಜೆರನು ತೋವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧವನು್ನ
ಾಡಿದನು.) ೕ ಾವುನು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಿಂದ
ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಂದಿದ್ದನು. 11 ಾವೀದನು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು
ಅನ್ಯದೇಶಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದ
ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಚಿನ್ನಗ ಂದಿಗೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿದನು. 12 ಆತನು
ಸೋಲಿಸಿದ ದೇಶಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ಅ ಾಮ್, ೕ ಾಬ್,
ಅ ್ಮೕನಿಯ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಲೇಕ್ಯ. ಚೋಬದ
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ಾಜ ಾದ ರೆಹೋಬನ ಮಗ ಹದದೆಜೆರನನು್ನ ಸಹ ಾವೀದನು
ಸೋಲಿಸಿದನು. 13 ಾವೀದನು ಉಪಿ್ಪನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು
ಾವಿರ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವನು ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. 14 ಾವೀದನು ಎದೋಮಿನ
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲೂ್ಲ ಾವಲುದಂಡನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಎದೋಮಿನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನ ಸೇವಕ ಾದರು. ಾವೀದನು ಹೋದ
ಕಡೆಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು.

ಾವೀದನ ಾಜಾ್ಯಡಳಿತ
15 ಾವೀದನು ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಳಿದನು. ಾವೀದನು

ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ಮತು್ತ ಸರಿ ಾದ ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 16 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು
ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇತಿ ಾಸ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು. 17 ಅಹೀಟೂಬನ
ಮಗ ಾದ ಚಾದೋಕನೂ ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನೂ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಸೆ ಾಯನು ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾಗಿದ್ದನು.

18 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಬೆ ಾಯನು ಕೆರೇತ್ಯರು ಮತು್ತ
ಪೆಲೇತ್ಯರು ಎಂಬ ಾವಲು ದಂಡುಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾವೀದನಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂಮುಖ್ಯಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.*

9
ೌಲನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಾವೀದನು ತೋರಿದ ಅನುಕಂಪ

1 ಾವೀದನು, “ ೌಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಾ ಾದರೂ
ಉಳಿದಿರುವರೇ? ೕ ಾ ಾನನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ದಯೆ
ತೋರಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

2 ೌಲನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದ ಚೀಬ ಎಂಬವನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು.
ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಚೀಬನನು್ನ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು.

* 8:18: ಮುಖ್ಯ ಅಧಿ ಾರಿ ಅಥ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.
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ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಚೀಬನೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಚೀಬನು, “ ೌದು, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದಚೀಬನು ಾನೇ”ಎಂದನು.
3 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು, “ ೌಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾವ

ವ್ಯಕಿ್ತ ಾದರೂ ಉಳಿದಿರುವನೇ? ಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ದೇವರ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಚೀಬನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ ೕ ಾ ಾನನ

ಮಗನೊಬ್ಬನು ಇನೂ್ನ ಇ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಎರಡೂ ಾಲುಗಳು
ಕುಂಟಾಗಿವೆ” ಎಂದನು.

4 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಚೀಬನಿಗೆ, “ಅವನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಚೀಬನು ಾಜನಿಗೆ, “ಅವನು ಲೋದೆ ಾರಿನಲಿ್ಲರುವ

ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನಮಗ ಾದ ಾಕೀರನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
5 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಲೋದೆ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ

ಮಗ ಾದ ಾಕೀರನ ಮನೆಯಿಂದ ೕ ಾ ಾನನ ಮಗನನು್ನ
ಕರೆತರಲು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 6 ೕ ಾ ಾನನಮಗ ಾದ
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿದನು.
ಾವೀದನು, “ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೇ” ಎಂದನು.
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು, “ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ”

ಎಂದನು.
7 ಾವೀದನು ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡ, ಾನು

ನಿನಗೆ ದಯತೋರಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ೕ ಾ ಾನನ
ಸಲು ಾಗಿ ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಾದ ೌಲನ
ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಾ ಾಗಲೂ
ನನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾವೀದನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಬಹಳ

ದ ಾಪರ ಾಗಿರುವೆ, ಾನು ಸತ್ತ ಾಯಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೇನಲ್ಲ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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9 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ೌಲನ ಸೇವಕ ಾದ ಚೀಬನನು್ನ
ಕರೆದು, “ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ೌಲನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಅವನ ಮ್ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 10 ನೀನು ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿ ಾಗಿ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿ ಾಗಿ ಇದನು್ನ ಾಡಲಿ. ನೀನು ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಕೊಯು್ದ ಸುಗಿ್ಗ ಾಡು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಮ್ಮಗನಿಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಮ್ಮಗ ಾದ
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದನು.
ಚೀಬನಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ

ಸೇವಕರೂ ಇದ್ದರೂ. 11ಚೀಬನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ. ಾಜ ಾದ ಒಡೆಯನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು, ಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬನಂತೆ, ಾವೀದನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
12 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ ಮೀಕನೆಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿದ್ದನು. ಚೀಬನ
ಕುಟುಂಬದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ ಸೇವಕ ಾದರು.
13 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ ಎರಡೂ ಾಲುಗಳು ಕುಂಟಾಗಿದ್ದವು.
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ಅವನು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾಜನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

10
ಾವೀದನ ಜನರಿಗೆ ಾನೂನನು ಅವ ಾನ ಾಡಿದು್ದ

1 ತರು ಾಯ, ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಜ ಾದ ಾ ಾಷನು ಸತ್ತನು.
ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಾನೂನನು ಾಜ ಾದನು.
2 ಾವೀದನು, “ ಾ ಾಷನು ನನಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಾನು ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಆದ್ದರಿಂದತಂದೆಯ ಾವಿನಿಂದಶೋಕತಪ್ತ ಾಗಿರುವ ಾನೂನನನು್ನ
ಸಂತೈಸಲು ಾವೀದನು ತನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
3ಆದರೆಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಾನೂನನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ೌರವಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವನೆಂದು
ನೀನು ಾವಿಸಿರುತಿ್ತಯಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ನಗರದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾವೀದನು ಈ
ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ೕಜನೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೂನನು ಾವೀದನ ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿಸಿ
ಅವರ ಗಡ್ಡದ ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಬೋಳಿಸಿದನು. ಅವರ ನಡುವಿನ
ಕೆಳ ಾಗವು ಾಣುವಂತೆ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಕತ್ತರಿಸಿದನು, ನಂತರ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

5 ಅವರು ಾವೀದನಿಗೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಬಹಳ ಾಚಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದ
ಅಧಿ ಾರಗಳಬಳಿಗೆಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡಗಳುಮತೆ್ತ
ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ಜೆರಿಕೊವಿನಲಿ್ಲ ಇರಿ. ಅನಂತರ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ

6 ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಾವು ಾವೀದನಿಗೆ ಶತು್ರಗ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಹಣಕೊಟು್ಟ
ಬೇತ್ ರೆಹೋಬ್ ಮತು್ತ ಚೋ ಾಗಳಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಭೂದಳವನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು
ಾ ಾದ ಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಒಂದು ಾವಿರ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಾಗೂ ಟೋಬ್ ನಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
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7 ಇದು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ೕ ಾಬನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಶೂರ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

8ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದರು. ಅವರು
ನಗರದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. ಚೋ ಾ ಮತು್ತ ರೆಹೋಬ್ ಗಳ
ಅ ಾಮ್ಯರು, ಟೋಬ್ ಮತು್ತ ಾ ಾದ ಜನರು ಯುದ್ಧರಂಗದಲಿ್ಲ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.

9 ಅ ್ಮೕನಿಯರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮತು್ತ
ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದ ೕ ಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅ ಾಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಅವರನು್ನ ಾ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 10 ಬಳಿಕ
ೕ ಾಬನು ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಬೀಷೈಯ

ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
11 ೕ ಾಬನು ಅಬೀಷೈಗೆ, “ಅ ಾಮ್ಯರು ನನಗಿಂತ
ಬಲ ಾಲಿಗಳೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು.
ಅ ್ಮೕನಿಯರು ನಿನಗೆ ಬಲ ಾಲಿಗಳೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಾನು
ನಿನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. 12ನೀನು ಶಕ್ತ ಾಗಿರು. ನಮ್ಮ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಗರಗಳಿ ಾಗಿ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೋ ಾಡೋಣ.
ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸುವುದನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ನಂತರ ೕ ಾಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಅ ಾಮ್ಯರ
ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು. ೕ ಾಬ ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅ ಾಮ್ಯರು ಓಡಿಹೋದರು. 14 ಅ ಾಮ್ಯರು
ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದಅ ್ಮೕನಿಯರುಅಬೀಷೈಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಗರಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

ೕ ಾಬನು ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದನು.
ಅ ಾಮ್ಯರು ಮತೆ್ತ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು
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15 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರೆಂಬುದನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 16ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಮತೊ್ತಂದು
ತೀರದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಕರೆತರಲು ಹದದೆಜೆರನು
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ ಅ ಾಮ್ಯರು ಹೇ ಾಮಿಗೆ
ಬಂದರು. ಹದದೆಜೆರನ ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ ಶೋಬಕನು ಅವರ
ಾಯಕ ಾದನು.
17ಈ ವಿಷಯವು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು

ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ
ಹೇ ಾಮಿಗೆ ಹೋದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು.

18 ಆದರೆ ಾವೀದನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ಾವೀದನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಏಳು
ನೂರು ಮಂದಿ ರಥದ ಾರಥಿಯರನೂ್ನ ನಲವತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಾಹುತರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ
ಶೋಬಕನನು್ನ ಸಹ ಾವೀದನು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

19 ಹದದೆಜೆರನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜರಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದುದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆದುದರಿಂದ
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾಂತಿಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವರ ಸೇವಕ ಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಅ ಾಮ್ಯರು ಭಯಗೊಂಡರು.

11
ಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬೆ ಂದಿಗೆ ಾಪ ಾಡಿದು್ದ

1 ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಎ ಾ್ಲ ಾಜರೂ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುವ
ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ, ಾವೀದನು ೕ ಾಬನನೂ್ನ ಅವನ
ಸೇವಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಂದಿಗೆ
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ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ೕ ಾಬನ ಸೈನ್ಯವು ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿತು.
ಆದರೆ ಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.

2 ಅವನು ಾಯಂ ಾಲ ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೆದು್ದ
ಅರಮನೆಯ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಾವೀದನು ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರು ಾಗ, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು
ಾ್ನನ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವಳು ಅತ್ಯಂತ
ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದಳು. 3 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವಳು
ಾರೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು, “ಅವಳು ಎಲೀ ಾಮನ

ಮಗ ಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಳು. ಹಿತಿ್ತಯ ಾದಊರೀಯನ ಹೆಂಡತಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

4 ಾವೀದನು ತನ ಾಗಿ ಬತೆ್ಷಬೆಳನು್ನ ಕರೆತರಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವಳು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು
ಅವ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಹೊಂದಿದನು. ತನ್ನ
ಾಸಿಕ ಮುಟು್ಟ ನಿಂತಮೇಲೆ ತನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆ
ಾ್ನನ ಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.* 5 ಬಳಿಕ
ಬತೆ್ಷಬೆ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು. ಅವಳು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾನು
ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು.

ಾವೀದನು ತನ್ನ ಾಪವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು
6 ಾವೀದನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನನು್ನ

ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ೕ ಾಬನುಊರೀಯನನು್ನ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

7 ಊರೀಯನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಾವೀದನು
ಊರೀಯನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿ, ೕ ಾಬನು ಹೇಗಿ ಾ್ದನೆ?
ಸೈನಿಕರು ಹೇಗಿ ಾ್ದರೆ? ಯುದ್ಧವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ? ಎಂದು

* 11:4: ತನ್ನ … ಸಂಭವಿಸಿತು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ತನ್ನ ಅಶುಚಿತ್ವದಿಂದ ಆಕೆ ತನ್ನನು್ನ
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು.”
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ಕೇಳಿದನು. 8 ನಂತರ ಾವೀದನುಊರೀಯನಿಗೆ, “ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಪಡೆ” ಎಂದನು.
ಊರೀಯನು ಾಜನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

ಊರೀಯನಿಗೆ ಾಜನು ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
9 ಆದರೆ ಊರೀಯನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಅರಮನೆಯ
ಹೊರ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಾಜನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದನು.
10 ಸೇವಕರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಊರಿಯನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲೇ
ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಗ ಾವೀದನು, “ನೀನು ದೀಘರ್ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ಬಂದಿರುವೆ.

ನೀನು ಏಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಊರೀಯನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು.

11 ಊರೀಯನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯೂ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಸೈನಿಕರೂ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದರೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ೕ ಾಬನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಾಜನ
ಸೇವಕರು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಪತಿ್ನಯ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿ ಾ್ನಣೆ,
ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ಇಂಥದನು್ನ ಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 ಾವೀದನು ಊರೀಯನಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು. ಾಳೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಊರೀಯನು ಅಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ

ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅಂದರೆ ಾರನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ
ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. 13 ಆಗ ಾವೀದನು ತನ್ನನು್ನ ಬಂದು
ಾಣುವಂತೆ ಊರೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಊರೀಯನು
ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿದು ಊಟ ಾಡಿದನು. ಾವೀದನು
ಊರೀಯನನು್ನ ಮತ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಆದರೂ ಊರೀಯನು
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಸಂಜೆ ಾಜನ ಮನೆಯ
ಹೊರ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆಮಲಗಲು ಹೋದನು.
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ಊರೀಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಾವೀದನಉ ಾಯ
14 ಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಾವೀದನು ೕ ಾಬನಿಗೆ ಒಂದು

ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದನು. ಾವೀದನು ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಊರೀಯನ
ಕೈಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 15 ಾವೀದನು ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ,
“ಯುದ್ಧವು ಹೆಚು್ಚ ಭೀಕರ ಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಡೆ ಊರೀಯನನು್ನ
ಮುಂದಿನ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಅವನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ. ಅವನುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದನು.

16 ಅ ್ಮೕನಿಯರಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗಳು ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಎಲಿ್ಲರುವರೆಂಬುದನು್ನ ೕ ಾಬನು ಗುರುತಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಲು ಊರೀಯನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 17 ೕ ಾಬನ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಲು ಆ ನಗರದ† ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಾವೀದನ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ
ಊರೀಯನೂ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.

18 ಅನಂತರ ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಕರೆದು, “ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಿವರಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ
ತಿಳಿಸು. 19 ನೀನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ 20 ಾಜನು
ತಳಮಳಗೊಂಡು, ‘ ೕ ಾಬನ ಸೈನ್ಯವು ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಗರದ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಏಕೆ ಹೋಯಿತು? ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳ
ಮೇಲಿರುವ ಜನರು, ಕೆಳಗಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಾಣಗಳನು್ನ
ಪ್ರ ೕಗಿಸಬಲ್ಲರೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
21 ಯೆರುಬೆ್ಬಷೆತನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಾರು
ಕೊಂದರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ? ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮೇಲೆ
ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ನಗರದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಎಸೆದವಳು
ತೇಬೇಚಿನ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಗೋಡೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಏಕೆ
ಹೋದಿರಿ?’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ ನೀನು, ‘ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ನಿನ್ನ

† 11:17: ಆ ನಗರದ ರಬ್ಬ ಎಂಬ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ನಗರ.
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ಸೇವಕಊರೀಯನು ಸಹ ಸತು್ತಹೋದನು’ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

22 ೕ ಾಬನು ತಿಳಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಂದೇಶಕನು
ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 23 ಸಂದೇಶಕನು ಾವೀದನಿಗೆ,

“ಅ ್ಮೕನಿಯರುಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮಮೇಲೆಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಾವು ಅವರೊಡನೆ ಹೋ ಾಡಿ ನಗರದ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. 24ನಗರದ ಗೋಡೆಯಮೇಲಿದ್ದ ಜನರು
ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆದರು. ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಊರೀಯನೂ
ಸಹ ಸತು್ತಹೋದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಾವೀದನು ಸಂದೇಶಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ೕ ಾಬನಿಗೆ:
‘ಇದರಿಂದ ನೀನು ತಳಮಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಒಂದೇ ಖಡ್ಗವು ಈ ಹೊತು್ತ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಇನೊ್ನಂದು ದಿನ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು.
ರಬ್ಬ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಧೈಯರ್ ಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡು. ಆಗ
ನೀನು ನಗರವನು್ನ ಗೆಲು್ಲವೆ!’ ಈ ಾತುಗಳಿಂದ ೕ ಾಬನನು್ನ
ಹುರಿದುಂಬಿಸು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬೆಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು
26ತನ್ನ ಗಂಡ ಾದಊರೀಯನು ಸತ್ತನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಬತೆ್ಷಬೆಳಿಗೆ

ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದಳು.
27 ಅವಳು ತನ್ನ ಶೋಕ ಾಲವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವಳನು್ನ
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಾವೀದನು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅವಳು ಾವೀದನ ಪತಿ್ನ ಾದಳು. ಅವಳು ಾವೀದನಿಂದ ಒಂದು
ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದಳು. ಾವೀದನು ಾಡಿದ ಈ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ದುಃಖವನು್ನಂಟು ಾಡಿತು.

12
ಾ ಾನನು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದು್ದ
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1ಯೆಹೋವನು ಾ ಾನನನು್ನ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಾ ಾನನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಒಂದು ನಗರದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು
ಮನುಷ ್ಯರಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು ಶಿ್ರೕಮಂತ. ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತೀ ಾ
ಬಡವ. 2 ಶಿ್ರೕಮಂತನ ಹತಿ್ತರ ಅನೇಕ ಕುರಿಗಳು ಮತು್ತ ದನಗಳು
ಇದ್ದವು. 3ಆದರೆಬಡವನಹತಿ್ತರಅವನೇತಂದಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯ
ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಬಹು
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಆ ಬಡವನು ಾಕಿದನು. ಅವನ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಈ
ಕುರಿಮರಿಯೂ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಬಡವನಊಟವನೆ್ನೕ
ತಿನು್ನತಿ್ತತು್ತ. ಅವನ ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅದು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ.
ಅವನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಮಲಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆ
ಕುರಿಮರಿಯು ಬಡವನಿಗೆಮಗಳಂತೆಯೇ ಇತು್ತ.

4 “ಆಗ ಶಿ್ರೕಮಂತನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾಣಿಕನು ಬಂದನು.
ಶಿ್ರೕಮಂತನು ಆ ಪ್ರ ಾಣಿಕನಿಗೆಊಟವನು್ನ ಕೊಡಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದನು.
ಆದರೆ ಶಿ್ರೕಮಂತನು ಆ ಪ್ರ ಾಣಿಕನಿಗೆ ಕೊಡಲು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕುರಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ದನಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಾವುದನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚಿ್ಛಸಲಿಲ್ಲ. ಶಿ್ರೕಮಂತನು ಆ ಬಡವನಿಂದ
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯಸಿ ತನ್ನ ಅತಿಥಿ ಾಗಿ
ಅಡಿಗೆ ಾಡಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಾವೀದನು ಶಿ್ರೕಮಂತನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಅವನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ ಾಗಿ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿದ ಮನುಷ ್ಯನು ಾಯಲೇಬೇಕು! 6 ಅವನು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ

ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಕುರಿಮರಿಯ ಬೆಲೆಯ
ಾಲ್ಕರಷು್ಟ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾ ಾನನು ಾವೀದನ ಾಪದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದನು
7ಆಗ ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನೇ ಆ ಮನುಷ ್ಯ! ಇಸೆ್ರೕಲರ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದವನು ಾನೇ. ೌಲನಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದವನು
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ಾನೇ. 8 ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಅವನ ಪತಿ್ನಯರನೂ್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಟ್ಟವನು ಾನೇ. ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದವನು ಾನೇ. ಅದು ಾಲದು ಎನು್ನವಂತೆ,
ಾನು ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚನದನೂ್ನ ನೀಡಿದೆನು. 9 ನೀನು ಯೆಹೋವನ
ಆ ಯನು್ನ ಏಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ? ಆತನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಏಕೆ ಾಡಿದೆ? ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಊರೀಯನನು್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ನೀನು ಕೊಲಿ್ಲಸಿದೆ. ಅವನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯ ಾ್ನಗಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದೆ. ೌದು, ನೀನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಊರೀಯನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದೆ. 10 ನೀನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಕತಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸ ಾ ಹಿಡಿದಿರುವುದು.’

11 “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ‘ ಾನು ನಿನಗೆ
ತೊಂದರೆಯನು್ನಂಟು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ
ಈ ತೊಂದರೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ತೀರಹತಿ್ತರ ಾಗಿರುವಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗು ಾ್ತನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.* 12 ನೀನು ಬತೆ್ಷಬೆ ಂದಿಗೆ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಮಲಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಾತೆ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವುದು’ ”† ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ಾವೀದನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆನು” ಎಂದನು.

ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಾಪವನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 14 ನೀನು ನಿನ್ನ
ಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನ ವೈರಿಗಳು ಯೆಹೋವನನು್ನ

* 12:11: ಇದು… ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸೂಯರ್ನ ನೋಟದಂತೆ.” † 12:12:
ಆದರೆ … ನಡೆಯುವುದು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸೂಯರ್ನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ.”
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ಹೆಚು್ಚ ದೆ್ವೕಷಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. ನಿನಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಗು ಈ
ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಸತು್ತಹೋಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದಮತು್ತ ಬತೆ್ಷಬೆಳಮಗುವಿನಮರಣ
15 ಾ ಾನನು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಾವೀದನಿಗೆ ಊರೀಯನ

ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ
ಾಯಿಲೆಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. 16 ಾವೀದನು ಮಗುವಿ ಾಗಿ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಮನೆ ಳಗೇ ಇದ್ದನು. ಅವನು ಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು.

17 ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ಾಯಕರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕತ್ತಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನು
ಮೇಲೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
18 ಏಳನೆಯ ದಿನ ಆ ಮಗು ಸತಿ್ತತು. ಮಗು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ಅವನ ಸೇವಕರು ಅಂಜಿದರು. ಅವರು, “ನೋಡಿ, ಮಗು
ಜೀವಂತ ಾಗಿರು ಾಗ ಾವು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಮಗುವು ಸತಿ್ತತೆಂದು ಾವು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಬಹುಶಃ
ಅವನು ತನಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೇಡು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
19 ಆದರೆ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರು ಗುಸುಗುಸು
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ, ಮಗು ಸತಿ್ತದೆಯೆಂಬುದನು್ನ

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಕರೆದು, “ಮಗು ಸತು್ತಹೋಯಿತೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ ೌದು, ಸತು್ತಹೋಯಿತು” ಎಂದು ಸೇವಕರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
20 ಆಗ ಾವೀದನು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ

ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಬದಲಿಸಿ
ಬೇರೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಮನೆಗೆ
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ಹೋಗಿ ತಿನ್ನಲು ಏನ ಾ್ನದರೂ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದನು. ಅವನ
ಸೇವಕರು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರವನು್ನ ಅವನು ತಿಂದನು.

21 ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೀಗೇಕೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಮಗುವು ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನೀನು

ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಗೋ ಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಮಗುವು ಸತ್ತಮೇಲೆ
ನೀನು ಮೇಲಕೆ್ಕದು್ದಊಟ ಾಡಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

22 ಾವೀದನು, “ಮಗು ಜೀವದಿಂದ ಇರು ಾಗ ಾನು
ಊಟ ಾಡದೆಗೋ ಾಡಿದೆ,ಏಕೆಂದರೆ ‘ಒಂದುವೇಳೆಯೆಹೋವನು
ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಅನುಕಂಪವನು್ನ ತೋರಿ ಮಗುವನು್ನ ಬದುಕಿಸಬಹುದು’
ಎಂದು ಾನು ೕಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ. 23 ಆದರೆ ಈಗ ಮಗು
ಸತು್ತಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಾನೇಕೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡಬೇಕು?
ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಾನು ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಲು ಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ!
ಎಂ ಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಾನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ

24 ನಂತರ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಪತಿ್ನ ಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಳನು್ನ ಸಂತೈಸಿ
ಅವ ಂದಿಗೆಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಬತೆ್ಷಬೆಳುಮತೆ್ತ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು.
ಅವಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಾಯಿತು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ
ಸೊಲೊ ೕನ್ ಎಂದು ಾವೀದನು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. 25ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಾ ಾನನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಯೆದೀದ್ಯನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಾವೀದನು ರಬ್ಬವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
26 ೕ ಾಬನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಜ ಾನಿ ಾದ ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿ ಆ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
27 ೕ ಾಬನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
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ಕಳುಹಿಸಿ, “ ಾನು ರಬ್ಬದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿ ನೀರಿರುವ
ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ಈಗ ಇತರ ಜನರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡುಬಂದು ಈ ನಗರಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕು. ಾನು
ಈ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ಇದನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೋ. ಈ ನಗರವನು್ನ ಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಬೇ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

29 ಆಗ ಾವೀದನು ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ
ಹೋದನು. ಅವನು ರಬ್ಬದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿ ಆ ನಗರವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 30 ಾವೀದನು ಅವರ ಾಜನ ತಲೆಯ‡
ಮೇಲಿದ್ದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ಕೀರಿಟವು ಚಿನ್ನದೂ್ದ
ಎಪ್ಪತೆದು ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಾರವುಳ್ಳದೂ್ದ ಆಗಿತು್ತ. ಆ ಕಿರೀಟದಲಿ್ಲ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ರತ್ನಗಳಿದ್ದವು. ಅವರು ಆ ಕೀರಿಟವನು್ನ ಾವೀದನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಾವೀದನು ಆ ನಗರದಿಂದ ಅನೇಕ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಂದನು.

31 ಾವೀದನು ರಬ್ಬ ನಗರದ ಜನರನು್ನ ಹೊರದೂಡಿದನು.
ಾವೀದನು ಅವರನು್ನ ಗರಗಸ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಗುದ್ದಲಿ ಮತು್ತ
ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಂದ
ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ನಗರಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾವೀದನು ಇದೇ ರೀತಿ ಾಡಿದನು.
ನಂತರ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

13
ಅ ್ನೕನನು ಾ ಾರಳನು್ನ ೕಹಿಸಿದು್ದ

1 ಾವೀದನಿಗೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೆಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ
ಾ ಾರಳೆಂಬ ತಂಗಿಯಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರಿ ಾಗಿದ್ದಳು.

‡ 12:30: ಅವರ ಾಜನ ತಲೆ ಅಥ ಾ “ಮ ಾ್ಕಮನ ತಲೆ.” ಅ ್ಮೕನಿಯರು
ಆ ಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಸುಳು್ಳದೇವತೆಯೇಮ ಾ್ಕಮನು.
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ಾವೀದನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗ ಾದ ಅ ್ನೕನನು, 2 ಾ ಾರಳನು್ನ
ೕಹಿಸಿದನು. ಾ ಾರಳು ಕನೆ್ಯ ಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ಾರಣದಿಂದ

ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಏನು ಾಡಲೂ ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ
ೕಹದಲಿ್ಲಯೇ ಅ ್ನೕನನು ಬಲಹೀನ ಾದನು.*
3 ಅ ್ನೕನನಿಗೆ ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾ್ವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ

ಗೆಳೆಯನಿದ್ದನು. (ಶಿಮ್ಮನು ಾವೀದನ ಸೋದರ.) ೕ ಾ ಾ್ವನು
ಬಹಳ ಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಮನುಷ ್ಯ. 4 ೕ ಾ ಾ್ವನು ಅ ್ನೕನನಿಗೆ,
“ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ನೀನು ತೆಳ್ಳ ಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ನೀನು ಾಜನ
ಮಗ, ನಿನ್ನ ಬಳಿ ತಿನ್ನಲು ಬಹಳ ಇದ್ದರೂ ನೀನು ತೆಳ್ಳ ಾಗುತಿ್ತರುವುದು
ಏಕೆ? ನನಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅ ್ನೕನನು ೕ ಾ ಾ್ವನಿಗೆ, “ ಾನು ಾ ಾರಳನು್ನ
ೕಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆಅವಳುನನ್ನ ಸೋದರ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ

ತಂಗಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ೕ ಾ ಾ್ವನು ಅ ್ನೕನನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ

ಮಲಗಿಕೋ. ನೀನು ಾಯಿಲೆಯವನಂತೆ ನಟಿಸು. ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡಲು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಬರು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀನು ಅವನಿಗೆ,
‘ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಸೋದರಿ ಾದ ಾ ಾರಳುಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ನನಗೆ
ಊಟವನು್ನ ಕೊಡಲಿ. ಅವಳು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ
ಾಡಲಿ. ಾನು ಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು ಅವಳ ಕೈಗಳಿಂದ

ಊಟ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು.
6 ಅ ್ನೕನನು ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ ಾಯಿಲೆಯವನಂತೆ

ನಟಿಸಿದನು. ಅವನನು್ನ ನೋಡಲು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದನು. ಅ ್ನೕನನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ
ನನ್ನ ಸೋದರಿ ಾದ ಾ ಾರಳನು್ನ ಒಳಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿರಿ. ಾನು
ನೋಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅವಳು ನನ ಾಗಿ ಎರಡು ಸಿಹಿ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ

* 13:2: ಅವಳ … ಬಲಹೀನ ಾದನು ಅಥ ಾ “ಅ ್ನೕನನು ಾಯಿಲೆಯವನಂತೆ
ನಟಿಸಿದನು.”
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ತ ಾರಿಸಲಿ. ಅವಳ ಕೈಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೆ್ನೕ ಾನು
ತಿನು್ನತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

7 ಾವೀದನು ಾ ಾರಳ ಮನೆಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಸಂದೇಶಕರು ಾ ಾರಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೋದರ ಾದ ಅ ್ನೕನನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟವನು್ನ ತ ಾರಿಸು”
ಎಂದರು.

8 ಾ ಾರಳು ತನ್ನ ಸೋದರ ಾದಅ ್ನೕನನಮನೆಗೆಹೋದಳು.
ಅ ್ನೕನನು ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಾ ಾರಳು ಸ್ವಲ್ಪ
ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಕಲಸಿ
ಅ ್ನೕನನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾದಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು
ಾದಿದ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಸುಟು್ಟ, ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದಳು. 9 ಾ ಾರಳು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ, ರೊಟಿ್ಟ ಾಡುವ ಾತೆ್ರಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದು
ಅ ್ನೕನನಿಗೋಸ ್ಕರ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಡಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅ ್ನೕನನು
ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಅ ್ನೕನನು ತನ್ನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗನ ಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ!” ಎಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಅ ್ನೕನನ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು.

ಅ ್ನೕನನು ಾ ಾರಳನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದು್ದ
10 ಅ ್ನೕನನು ಾ ಾರಳಿಗೆ, “ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಒಳ ಕೋಣೆಗೆ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ತಿನು್ನತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದನು.
ಾ ಾರಳು ತನ್ನ ಸೋದರ ಾದ ಅ ್ನೕನನಿದ್ದ ಒಳಕೋಣೆಗೆ

ಹೋದಳು. ಅವಳು ಾನು ಾಡಿದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದಳು. 11 ತನ್ನ
ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಅ ್ನೕನನು ತಿನ್ನಲಿ ಎಂಬುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವಳು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ಆದರೆ ಅ ್ನೕನನು ಾ ಾರಳನು್ನ ಬಿಗಿ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಅವಳಿಗೆ, “ತಂಗಿಯೇ, ಬಂದು ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಾ ಾರಳು ಅ ್ನೕನನಿಗೆ, “ಸೋದರನೇ ಬೇಡ! ನನ್ನನು್ನ

ಬ ಾತ ್ಕರಿಸದಿರು! ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಇಂತಹ ಾಯರ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
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ನಡೆಯ ಾರದು! ಅಪ ಾನಕರ ಾದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಬೇಡ! 13 ನನ ಾದ ಈ ಕಳಂಕವನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಾನು ತೊಡೆದು ಾಕ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಅಪ ಾನಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನೀಚರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರಂತೆ
ನೀನೂ ಆಗಿಬಿಡುವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು.
ಅವನು ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಾಡಲಿ” ಎಂದಳು.

14 ಆದರೆ ಾ ಾರಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಅ ್ನೕನನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಾ ಾರಳಿಗಿಂತ ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವಳ
ಮೇಲೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. 15 ಅನಂತರ ಅ ್ನೕನನು
ಾ ಾರಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು. ಅ ್ನೕನನು ಾನು ಅವಳನು್ನ
ದಲು ೕಹಿಸಿದುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು. ಅ ್ನೕನನು
ಾ ಾರಳಿಗೆ, “ಮೇಲೇಳು, ಹೊರಟುಹೋಗು!” ಎಂದನು.
16 ಾ ಾರಳು ಅ ್ನೕನನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ! ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ

ಕಳುಹಿಸುವುದು ನೀನು ದಲು ಾಡಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಆದರೆ ಅ ್ನೕನನು ಾ ಾರಳ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಲಿಲ್ಲ.

17 ಅ ್ನೕನನು ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ಈ
ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಈಗಲೇಈ ಕೊಠಡಿಯಿಂದಹೊರಗೆ ನೂಕು! ಅವಳು
ಹೋದ ನಂತರ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಅ ್ನೕನನ ಸೇವಕನು ಾ ಾರಳನು್ನ ಹೊರನೂಕಿ ಅವಳು
ಹೋದ ನಂತರ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗವನು್ನ ಾಕಿದನು.
ಾ ಾರಳು ಾ ಾ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.

ಾಜನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಕನೆ್ಯಯ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಇಂತಹ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
ಧರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಾ ಾರಳು ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡಳು; ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಗೋ ಾಡಿದಳು.
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20 ಾ ಾರಳ ಸೋದರ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾ ಾರಳಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಸೋದರ ಾದ ಅ ್ನೕನನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲವೇ?
ಅ ್ನೕನನು ನಿನ್ನ ಸೋದರ. ತಂಗಿಯೇ, ಈಗ ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಸುಮ್ಮನಿರು.
ಇದರಿಂದ ನೀನು ಹೆಚು್ಚ ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಗದಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾ ಾರಳು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಹೋದಳು.

21 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಈ ವತರ್ ಾನವು ತಿಳಿದು
ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 22 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅ ್ನೕನನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ನಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಾ್ನಗಲಿ
ಏನನೂ್ನ ಅ ್ನೕನನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅ ್ನೕನನು ತನ್ನ ತಂಗಿ ಾದ
ಾ ಾರಳನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅ ್ನೕನನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಪ್ರತೀ ಾರ

23 ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಕುರಿಗಳ
ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಾಳ್ ಾಚೋರಿಗೆ
ಬಂದರು. ಇದನು್ನ ಬಂದು ನೋಡುವಂತೆ ಾಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಆ ಾ್ವನವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 24 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಲು
ಕೆಲವು ಜನರು ಬರು ಾ್ತರೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ
ಬಂದು ಅದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ” ಎಂದನು.

25 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ಾವೆಲ್ಲ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿನಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಾವೀದನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ;

ಆದರೆ ಾವೀದನು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
26ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ನೀನು ಬರಲು ಇಚಿ್ಛಸದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ

ನನ್ನ ಸೋದರ ಾದ ಅ ್ನೕನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಅವನೇಕೆ ಬರಬೇಕು?” ಎಂದನು.

27ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
ಕೊನೆಗೆ ಾವೀದನು ಅ ್ನೕನನನು್ನ ಮತು್ತ ಾಜನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಲು
ಹೇಳಿದನು.
ಅ ್ನೕನನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದು್ದ

28 ಆಗ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆ
ಾಡಿದನು: “ಅ ್ನೕನನನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರಿ. ಅವನು ಮತ್ತ ಾಗಿ

ಆನಂದಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಾನು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀವು
ಅವನಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಶಿ ಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬ ಭಯವಿಲ್ಲದಿರಲಿ, ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಯನು್ನ
ಾಲಿಸಿದಿರಷೆ್ಟೕ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತ ಾಗಿಯೂ ಧೈಯರ್ವಂತ ಾಗಿಯೂ
ಇರಿ” ಎಂದನು.

29ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ಅವನ ಆ ಯಂತೆಅ ್ನೕನನನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಾವೀದನ ಇತರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನೆ್ನೕರಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು.
ಅ ್ನೕನನಮರಣದ ಸುದಿ್ದಯು ಾವೀದನಿಗೆಮುಟಿ್ಟತು

30 ಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಾವೀದನಿಗೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯು ತಲುಪಿತು. “ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾಜನ
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು; ಒಬ್ಬ ಮಗನನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಸುದಿ್ದ.

31 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. ಾವೀದನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವನ ಸೇವಕರೂ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡರು.

32 ಆದರೆ ಾವೀದನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ
ೕ ಾ ಾ್ವನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
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ಕೊಂದು ಾಕಿದರೆಂದು ೕಚಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅ ್ನೕನನು
ಾತ್ರ ಸತಿ್ತರಬೇಕು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತಂಗಿ ಾದ ಾ ಾರಳನು್ನ

ಅ ್ನೕನನು ಕೆಡಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಅ ಾ್ಷಲೋಮನುಆದಿನದಿಂದಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ೕಜನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 33 ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,
ಾಜನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತರೆಂದು ೕಚಿಸಬೇಡ. ಅ ್ನೕನನು
ಾತ್ರ ಸತು್ತಹೋದನು” ಎಂದನು.
34ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಓಡಿಹೋದನು.
ಆ ನಗರದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಾವಲು ಾರನು ನಿಂತಿದ್ದನು.

ಬೆಟ್ಟದ ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹೋರೋನಿನ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು

ನೋಡಿದನು. 35 ೕ ಾ ಾ್ವನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ,
“ ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿ. ಅಲಿ್ಲ ನೋಡು, ಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.

36 ೕ ಾ ಾ್ವನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಅವರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ
ಅಳ ಾಂಭಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತಷು್ಟ ೕ ಾಗಿ
ಗೋ ಾಡಿದರು. 37 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ
ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಗೆಷೂರಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದದು್ದ
ಗೆಷೂರಿನ ಾಜನೂ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನೂ ಆದ ತಲೆ್ಮ ೖನ†

ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಓಡಿಹೋದನು. 38 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಗೆಷೂರಿಗೆ ಓಡಿಹೋದ ನಂತರ, ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ
ಾಲ ನೆಲೆಸಿದನು. 39ಅ ್ನೕನನಮರಣದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ

† 13:37: ಗೆಷೂರಿನ… ತಲೆ್ಮ ೖ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಅಜ್ಜ ತಲೆ್ಮ ೖ.
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ಾವೀದನು ಸಂತೈಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಅವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ
ಾಣಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಾತೊರೆಯತೊಡಗಿದನು.

14
ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

1 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂ ಾದ
ಾತನೆಯು ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.

2 ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾಬನು ಒಬ್ಬ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ತೆಕೋವದಿಂದ ಕರೆತರಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಈ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ೕ ಾಬನು, “ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ
ಚಮರ್ ಾ್ಕಗಲಿ ತಲೆಕೂದಲಿ ಾಗಲಿ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ;
ಚೆ ಾ್ನಗಿರುವ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ ಶೋಕಸೂಚಕ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೋ. ಸತ್ತವನಿ ಾಗಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ರೋಧಿಸುತಿ್ತರುವ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯಂತೆ ನಟಿಸು. 3 ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೕ ಾಬನು

ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಾ ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು.
4 ತೆಕೋವದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ ಾಜನೇ, ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

5 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಅವಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಮಸೆ್ಯ ಏನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾನೊಬ್ಬ ವಿಧವೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ತೀರಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

6 ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಜಗಳ ಾಡು ಾ್ತ ಹೊರಗೆ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರನು್ನ ತಡೆಯುವ
ಬೇರೊಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ.◌್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದನು.
7ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ನನಗೆ, ‘ತನ್ನ ಸೋದರನನೆ್ನೕ ಕೊಂದ ಮಗನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೋದರನನೆ್ನೕ ಕೊಂದು ಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ
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ಾವು ಕೊಂದು ಾಕುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಾನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಗೆ
ಾರಸು ಾರ ಾದ ಮಗನನೆ್ನೕ ಕೊಂದು ಾಕಿದಂ ಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ
ಮಗ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಆ ಾಕಿರಣ. ಆ ಕೊನೆಯ
ಆ ಾಕಿರಣವು ಸುಟು್ಟ ಾಶ ಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಸತ್ತ
ಗಂಡನ ಆಸಿ್ತ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಸರು
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

8 ಆಗ ಾಜನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗು. ಾನು ನಿನ್ನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9ತೆಕೋವದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾಜನಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,
ದೋಷವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಲಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಾಜನೇ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

10 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು “ನಿನ್ನನು್ನ ದೋಷಿ ಎಂದವರನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವನು ನಿನಗೆ ಮತೆ್ತ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡದಂತೆ ಾನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಅವರು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದಂತೆ ನೀನು
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ
ದಯವಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು. ಆಗ ಕೊಲೆ ಾರರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು
ಇಚಿ್ಛಸುವ ಈ ಜನರು, ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

ಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಾವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ತಲೆಯಮೇಲಿನ
ಕೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

12ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡಯನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ಾನು
ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು ಬಿಡು” ಎಂದಳು.

“ಹೇಳು” ಎಂದು ಾಜನು ಹೇಳಿದನು.
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13 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ದೇವರ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನೀನು ಈ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ೕಚಿಸಿರುವು ಾದರೂ ಏಕೆ? ೌದು,
ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ತೀಪಿರ್ನ ಮೂಲಕ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು
ತೋರಿಸಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಮನೆ
ಬಿಡಿಸಿದಮಗನನು್ನಮನೆಗೆಕರೆದು ತಂದಿಲ್ಲ. 14 ಾವೆಲ್ಲ ಎಂ ಾದರೂ
ಒಂದು ದಿನ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ ಎನು್ನವುದು ನಿಜ. ಾವೆಲ್ಲ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲದ ನೀರಿನಂತಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ನೀರನು್ನ ನೆಲದಿಂದ ಮತೆ್ತ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದು ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಲು ದೇವರು ಇಚಿ್ಛಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ ಾ ಾ್ಕರ ಾಗಿ
ಹೊರಗೆ ನೂಕಲ್ಪಟ್ಟವನು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಾಗೆ ಆತನದೇ
ಆದ ಉ ಾಯವಿದೆ. 15 ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಾನು ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆಹೇಳುವುದಕೆ್ಕಂದೇ ಬಂದೆನು. ಏಕೆಂದರೆಜನರು

ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸಿದರು. ಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡೆನು.
‘ ಾನು ಾಜನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬಹುಶಃ ಾಜನು ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದು. 16 ಾಜನು ನನ್ನನೂ್ನ

ನನ್ನ ಮಗನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರನೂ್ನ
ರ ಸಬಹುದು; ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾ್ವಸವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಾ ಾಡಬಹುದು.’ 17 ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ
ಾತುಗಳು ನನಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನನಗೆ

ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು
ದೇವದೂತನಂತಿರುವೆ. ಾವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು, ಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು್ದ
ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

18 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನುಆಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ ಾನು ಕೇಳುವಪ್ರಶೆ್ನಗೆನೀನು
ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡಯನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ

ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳು” ಎಂದಳು.
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19 ಾಜನು, “ಈ ವಿಚಾರಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹೇಳಲು ೕ ಾಬನು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದನು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡಯನೇ, ನಿಮ್ಮ

ಆಣೆ ಾಗಿಯೂ, ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿ! ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ
ೕ ಾಬನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

20 ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಯು ಬದ ಾಗಲೆಂಬುದ ಾ್ಕಗಿ
ೕ ಾಬನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು

ದೇವದೂತನಂತೆ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿರುವೆ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದಿರುವೆ” ಎಂದಳು.

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದು್ದ
21 ಾಜನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗಯುವಕ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ೕ ಾಬನು ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, “ ಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನೀನು
ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವೆ
ಎಂಬುದು ಇಂದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು” ಎಂದನು.

23 ನಂತರ ೕ ಾಬನು ಮೇಲೆದು್ದ ಗೆಷೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುತಂದನು. 24 ಆದರೆ
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು, “ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲಿ. ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುವುದು
ಬೇಡ” ಎಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾಜನನು್ನ ನೋಡಲು
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

25 ಜನರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ, ಅವನ ಸುಂದರ ರೂಪ ಾ್ಕಗಿ
ಬಹಳಹೊಗಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅವನಷು್ಟ ರೂಪವಂತನು ಬೇರೆ
ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತಲೆಯಿಂದ ಾದಗಳವರೆಗೆ
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ಾವ ಕಳಂಕವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 26 ಪ್ರತಿ ವ ಾರ್ಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನು್ನ ತೂಕ
ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ತಲೆಕೂದಲು ಐದು ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ
ಾರ ಾಗಿರುತಿ್ತತು್ತ. 27ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಇದ್ದರು. ಮಗಳ ಹೆಸರು ಾ ಾರ್; ಈಕೆಯು
ಬಹು ಸುಂದರಿ ಾಗಿದ್ದಳು.

ೕ ಾಬನು ಬಂದು ತನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದು್ದ

28 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಎಂಡು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇದ್ದನು. ಆದರೂ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು
ಅವನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. 29 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ೕ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಾಜನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಈ
ಸಂದೇಶಕರು ೕ ಾಬನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ೕ ಾಬನು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಎರಡನೆಯ
ಾರಿ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೂ ೕ ಾಬನು
ಬರಲಿಲ್ಲ.

30 ಆಗ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ನನ್ನ
ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬನ ಹೊಲವಿದೆ. ಅವನು ಆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಬೆಳೆದಿ ಾ್ದನೆ. ಹೋಗಿ ಆ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ೕ ಾಬನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ

ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚದರು. 31 ಆಗ ೕ ಾಬನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ೕ ಾಬನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರು ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಏಕೆ ಸುಟ್ಟರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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32 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದನು.
ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಾನು ಅಪೇ ಸಿದೆನು.
ಗೆಷೂರಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಲು ಅವನು ಇಚಿ್ಛಸಿದು್ದ
ಏಕೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸಿದೆನು.
ಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಗೆಷೂರಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದೇ
ನನಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಈಗ ಾಜನನು್ನ ನೋಡಲು ನನಗೆ
ಅವ ಾಶವನು್ನ ಕೊಡು. ಾನು ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅವನು
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡಲಿ!” ಎಂದನು.

ಾಜ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಭೇಟಿ ಾಡಿದು್ದ
33 ೕ ಾಬನು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ

ತಿಳಿಸಿದನು. ಾಜನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಕರೆಸಿದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಾಜನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. ಾಜನು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.

15
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಅನೇಕರು ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದದು್ದ

1 ಇ ಾದನಂತರ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನ ಾಗಿ ರಥವನೂ್ನ
ಕುದರೆಗಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. ಅವನು ರಥವನು್ನ ನಡೆಸು ಾಗ
ಅವನ ಮುಂದೆ ಓಡಲು ಐವತು್ತ ಜನರಿದ್ದರು. 2 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಎದು್ದ ಾ್ವರದ*ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವ ಾವ ಾದರೂ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಬಳಿಗೆಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು

* 15:2: ಾ್ವರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ವ್ಯವ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಬಂದು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ.
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ ಅನೇಕ ಕದ್ದಮೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳವೂ ಇದೇ.
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ಕಂಡರೆ ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು,
“ನೀನು ಾವ ನಗರದಿಂದ ಬಂದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇಂಥ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಆಗ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ,
“ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನುನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ”ಎಂದುಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
4ಅಲ್ಲದೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ ಾ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ
ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗ ಂದಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಆಗ ಾನು
ಸ ಾಯ ಾಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಅವನ ತೊಂದರೆಗೆ ತೃಪಿ್ತಕರ ಾದ
ಪರಿ ಾರವನು್ನ ನೀಡಲು ಾನು ಸ ಾಯ ಾಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ”
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

5 ಾವ ಾದರೂ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದು
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಲು ಾಗಿ ಾಗ,ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಕೈಚಾಚಿ
ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಡುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ
ಬಳಿಗೆ ತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಬರುವ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಇದೇ
ರೀತಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀಗೆ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು.

ಾವೀದನ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲುಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಆಲೋಚನೆ

7 ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ಗಳ ಬಳಿಕ† ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ
ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದಯವಿಟು್ಟ
ಅನುಮತಿಕೊಡು. 8 ಾನು ಅ ಾಮಿನ ಗೆಷೂರಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದಗ,
‘ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಮತೆ್ತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಾನು
† 15:7: ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಾ್ರಚೀನ ಬರಹಗಳಲಿ್ಲ “ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳು”
ಎಂದಿದೆ.
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ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧನೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಾಡಿದೆ್ದನು’ ” ಎಂದನು.
9 “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು

ಹೇಳಿದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೋದನು. 10 ಆದರೆ

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಿಗೂ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ ಗೂಢಚಾರರು ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಕಹಳೆಯ
ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ, ‘ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ
ಾಜ ಾದ’ನೆಂದು ಹೇಳಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
11 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲು ಇನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ

ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು. ಆ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಹೊರಟರು. ಆದರೆ ಅವನು ೕಚಿಸಿದ ಾಯರ್ವು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ಅಹೀತೋಫೆಲನೆಂಬವನು ಾವೀದನ
ಸಲಹೆ ಾರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಗೀಲೋವಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣದವನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತರು ಾಗ
ಅಹೀತೋಫೆಲನನು್ನ ಅವನ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಗೀಲೋವದಿಂದ
ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಜನರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾಡಿದ ಒಳಸಂಚು ಸಫಲ ಾಗತೊಡಗಿತು.

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ೕಜನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿದದು್ದ
13 ಒಬ್ಬನು ಾವೀದನಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹೇಳಲು

ಒಳಗೆ ಬಂದು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸ ಾರಂಭಿಸಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆಗ ಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆಲ್ಲ, “ ಾವು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು!
ಾವು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿಬಿಡೋಣ. ಅವನು
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ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಾಜನ ಸೇವಕರು ಾಜನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ನಿ ಾರ್ರದಂತೆ ಾವು
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡದು್ದ
16 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ

ಹೊರಟನು. ಮನೆಯ ಉಸು್ತ ಾರಿಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಜನು ತನ್ನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ, 17 ತನ್ನ
ಹಿಂ ಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅವನು ಕೊನೆಯ
ಮನೆಯಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 18ಅವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ಾಜನನು್ನ
ಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರು. ಕೆರೇತ್ಯರು, ಪೆಲೇತ್ಯರು ಮತು್ತ ಗಿತಿ್ತೕಯರು

(ಗತ್ ನ ಆರುನೂರು ಜನರು) ಾಜನನು್ನ ಾಟಿಹೋದರು.
19 ಾಜನು ಗತ್ ನ ಇತೆಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಸಹ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಏಕೆ

ಬರುತಿ್ತರುವೆ? ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋಗಿ, ಹೊಸ ಾಜನೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸು.
ನೀನು ಹೊರದೇಶೀಯನು. ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶವಲ್ಲ. 20 ನೀನು ನನ್ನ
ತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದದು್ದ ನಿನೆ್ನಯಷೆ್ಟೕ. ನೀನು ಈಗ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ

ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಸೋದರರನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗು. ದಯೆಯೂ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರಲಿ” ಎಂದನು.

21ಅದಕೆ್ಕ ಇತೆಯನು ಾಜನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆಮತು್ತ ನಿ ಾ್ನಣೆ,
ಾನಂತೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ಜೀವ ಹೋದರೂ
ಉಳಿದರೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಾವೀದನು ಇತೆಯನಿಗೆ, “ ಾ, ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ
ಾಟೋಣ” ಎಂದನು.
ಗತ್ ನಇತೆಯನೂಅವನಜನರೂಅವರಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕಿದೊ್ರೕನ್

ಹಳ್ಳವನು್ನ ಾಟಿಹೋದರು. 23ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ ಾಟಿಹೋದನು.
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ನಂತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. 24 ಚಾದೋಕನು
ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಲೇವಿಯರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಳಿಸಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.

25 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಚಾದೋಕನಿಗೆ, “ದೇವರ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮತೆ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ದ ಾಪರ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಬರ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನ ಆಲಯವನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಾನು ನೋಡುವ ಾಗೆಯೆಹೋವನು ಾಡು ಾ್ತನೆ. 26ಆದರೆ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿದರೆ, ಆಗ ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆತನು ತನಗೆ ತೋಚಿದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದನು.

27 ಾಜನು ಾಜಕ ಾದಚಾದೋಕನಿಗೆ, “ನೀನೊಬ್ಬ ದೇವದಶಿರ್.
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ನಗರಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗು. ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಅಹೀ ಾಚನನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನನು್ನ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 28 ಜನರು ಮರಳು ಾಡಿಗೆ
ಾಟಿಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನು ಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ
ವತರ್ ಾನ ಬರುವವರೆಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

29 ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾದೋಕನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆಹಿಂದಿರುಗಿ,ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಅಹೀತೋಫೆಲನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾವೀದನ ಾ್ರಥರ್ನೆ

30 ಾವೀದನು ಆಲೀವ್ ಮರಗಳ ದಿಣೆ್ಣಯನೆ್ನೕರಿದನು. ಅವನು
ಗೋ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕೆಳೆದುಕೊಂಡು
ಬರಿ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಾವೀದನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು
ಾಕಿಕೊಂಡು ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು.
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31 ಒಬ್ಬನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಉ ಾಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅಹೀತೋಫೆಲನೂ ಒಬ್ಬನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವನೇ,
ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸು” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 32 ಾವೀದನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದನು. ಆಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಕೀರ್ಯ ಾದಹೂಷೈ ಎಂಬವನು
ಅವನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಹೂಷೈನ ಅಂಗಿಯು ಹರಿದಿತು್ತ. ಅವನ
ತಲೆಯಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಧೂಳಿತು್ತ.

33 ಾವೀದನು ಹೂಷೈಗೆ, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುವು ಾದರೆ,
ನೀನು ನನಗೆ ಾರ ಾಗುವಿಯಷೆ್ಟೕ. 34ಆದರೆ ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರೆ, ನೀನು ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ
ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸುವೆ. ನೀನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, ‘ ಾಜನೇ, ಾನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು.
35 ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಇರು ಾ್ತರೆ. ಾಜನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ನೀನು ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. 36ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನ
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನ ಮೂಲಕ ನೀನು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು.

37 ಾವೀದನ ಗೆಳೆಯ ಾದ ಹೂಷೈ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು.

16
ಚೀಬನು ಾವೀದನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡುವನು

1 ಾವೀದನು ಆಲೀವ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ
ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ ಸೇವಕ ಾದ ಚೀಬನು
ಾವೀದನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. ಚೀಬನ ಹತಿ್ತರ ತಡಿ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು
ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳಿದ್ದವು. ಆಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳಮೇಲೆಇನೂ್ನರು ರೊಟಿ್ಟಗಳು,
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ಒಂದುನೂರು ಗೊಂಚಲು ಒಣ ಾ್ರ , ಒಂದುನೂರು ಹಣು್ಣಗಳು
ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸದ ಒಂದು ಚೀಲ ಇದ್ದವು. 2 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು
ಚೀಬನಿಗೆ, “ಈವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲ ಏತ ಾ್ಕಗಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಚೀಬನು, “ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಾಜನ ಕುಟುಂಬದವರು

ಸ ಾರಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಸೇವಕರು ತಿನು್ನವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಶಕಿ್ತಗುಂದಿಹೋದವನು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

3 ಾಜನು, “ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಚೀಬನು ಾಜನಿಗೆ, “ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ

ಇ ಾ್ದನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ‘ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನ ಾತನ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ
ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ’ ಎಂಬುದು ಅವನ
ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.

4 ಆಗ ಾಜನು, “ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ
ಸೇರಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಈಗ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಚೀಬನು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;

ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆದೊರಕಲಿ” ಎಂದನು.

ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸುವನು
5 ಾವೀದನು ಬಹುರೀಮಿಗೆ ಬಂದನು. ೌಲನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ

ಸೇರಿದ ಗೇರನ ಮಗ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತ
ಬಹುರೀಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು.

6 ಾವೀದನಮತು್ತ ಅವನಸೇವಕರಮೇಲೆಶಿಮಿ್ಮಯು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಎಸೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಾವೀದನ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರು
ಮತು್ತ ಸೇವಕರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. 7 ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾವೀದನನು್ನ
ಶಪಿಸು ಾ್ತ “ತೊಲಗಿಹೋಗು! ನೀನು ಕೊಲೆ ಾರ! ನೀನು ದುಷ್ಟ!
8 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು
ೌಲನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಕೊಂದು ೌಲನ ಾಜಪದವಿಯನು್ನ
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ಕದಿ್ದರುವೆ. ಈಗ ನಿನಗೂ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನು
ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನೊಬ್ಬ
ಕೊಲೆ ಾರ” ಎಂದನು.

9ಚೆರೂಯಳಮಗ ಾದಅಬೀಷೈಯು ಾಜನಿಗೆ “ನನ್ನ ಾಜ ಾದ
ಪ್ರಭುವೇ, ಈ ಸತ್ತ ಾಯಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವುದೇಕೆ? ಶಿಮಿ್ಮಯ
ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು” ಎಂದನು.

10 ಆದರೆ ಾಜನು, “ಚೆರೂಯಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ
ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ಶಿಮಿ್ಮಯು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜ.
ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸಲು ಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದನು. 11 ಾವೀದನು ಅಬೀಷೈಗೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ,
“ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಇವನು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವುದು ಾವ
ದೊಡ್ಡ ಾತು; ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ. ಹೀಗೆ
ಾಡುವಂತೆಯೆಹೋವನೇಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 12ಯೆಹೋವನು

ನನಗುಂಟಾಗುತಿ್ತರುವ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಶಿಮಿ್ಮಯ ಾಪಕೆ್ಕ
ಬದ ಾಗಿ ಶುಭವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬಹುದೇನೋ” ಎಂದನು.

13ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆಮುಂದೆ ಾಗಿದನು.
ಆದರೆ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಬೆಟ್ಟದ
ಪಕ್ಕದ ರಸೆ್ತಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಶಿಮಿ್ಮಯು ನಡೆಯು ಾ್ತ ಾವೀದನನು್ನ
ಶಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಶಿಮಿ್ಮಯು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಧೂಳನು್ನ ಸಹ
ಾವೀದನತ್ತ ಎಸೆದನು.
14 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ

ಬಹುರೀಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಾಜನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು
ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹುರೀಮಿನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ಪಡೆದರು.

15ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು,ಅಹೀತೋಫೆಲನುಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಜನರೆಲ್ಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 16 ಾವೀದನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ಅಕೀರ್ಯನೂ
ಆದ ಹೂಷೈಯು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಹೂಷೈಯು,
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“ ಾಜನು ಚಿ ಾಯು ಾಗಿರಲಿ, ಾಜನು ಚಿ ಾಯು ಾಗಿರಲಿ”ಎಂದು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

17 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ನೀನೇಕೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಡನೆ ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
18 ಹೂಷೈಯು, “ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಾನು

ಸೇರಿದವನು. ಈ ಜನರು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ನೆಲೆಸುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಮುಂಚೆ ಾನು
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೇವೆ ಾಡಿದೆನು. ಈಗ ಾವೀದನ ಮಗನ
ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಕೇಳುವನು
20 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ ಾವೇನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ

ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆತಿಳಿಸು”ಎಂದುಅಹೀತೋಫೆಲನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
21 ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು,

ಮನೆಯನು್ನ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಪತಿ್ನಯರನು್ನ* ಇಲಿ್ಲ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೋ. ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನೆಂಬುದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ
ತಿಳಿಯುವುದು; ನಿನಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಬೆಂಬಲವನು್ನ ಕೊಡಲು ನಿನ್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದಂ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದನು.

22 ಆಗ ಅವರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿ ಾಗಿ ಮನೆಯ ಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗು ಾರವನು್ನ ಾಕಿದರು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪತಿ್ನಯರೊಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ
ಇದನು್ನ ನೋಡಿದರು. 23 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆ
ಮತು್ತ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಯು ಬಹಳ

* 16:21: ಪತಿ್ನಯರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಉಪಪತಿ್ನಯರು” ಪತಿ್ನಯರಂತಿರುವ ಸೇವಕಿಯರು.
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ಮುಖ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. ದೇವರ ಾಕ್ಯವು ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆಷು್ಟ ಮುಖ್ಯ ೕ
ಅಷೆ್ಟೕ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿತು್ತ.

17
ಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆ

1 ಅಹೀತೋಫೆಲನು, “ಈಗ ಾನು ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಾತಿ್ರಯೇ ಾವೀದನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 2 ಅವನು ಆ ಾಸದಿಂದ ಬಲಹೀನ ಾ ಾಗ
ಅವನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಹೆದರಿಸುವೆನು; ಆಗ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಾನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಾತ್ರ
ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. 3ಅನಂತರ ಾನು ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆತರುತೆ್ತೕನೆ. ಾವೀದನು ಸತ್ತರೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

4 ಈ ಉ ಾಯವು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯೆಂದು ಕಂಡಿತು. 5 ಆದರೆ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು,

“ಈಗ ಅಕೀರ್ಯ ಾದ ಹೂಷೈಯನನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ. ಅವನು ಏನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಬೇ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಹೂಷೈ ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸಿದು್ದ

6 ಹೂಷೈಯು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಹೂಷೈಗೆ, “ಇದು ಅಹೀತೋಫೆಲನು ನೀಡಿದ
ಉ ಾಯ. ಇದನು್ನ ಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ
ಅನುಸರಿಸ ಾರದೆ? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು.” ಎಂದನು.

7 ಹೂಷೈಯು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8ಅವನು ಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರು ಶೂರರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಾಡಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರಡಿಯಂತೆ ಅವರು ರೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
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ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಹೋ ಾಟ ಾರ. ಅವನು
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಈ ಾಗಲೇ ಅವನು
ಒಂದು ಗವಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಬೇರೆ ಾವ ಸ್ಥಳದ ಾ್ಲಗಲಿ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಜನರಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
‘ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಹಿಂ ಾಲಕರು ಸೋಲುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ಅವರು
ೕಚಿಸು ಾ್ತರೆ. 10 ಆಗ ಸಿಂಹದಂತೆ ಶೂರ ಾದ ಜನರು ಸಹ

ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ರಣವೀರನೆಂದು
ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.

11 “ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ: ನೀನು ಾನ್ ನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿನ
ಇಸೆ್ರೕಲರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ಆಗ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನ
ಕಣಗಳಂತೆ ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿರು ಾ್ತರೆ. ನೀನೇ ಸ್ವತಃ ಯುದ್ಧರಂಗಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕು. 12 ಾವೀದನನು್ನ ಅವನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಬೀಳುವಂತೆ ಾವು ಾವೀದನಮೇಲೆಬೀಳುವೆವು.
ಾವೀದನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾವು ಕೊಲು್ಲವೆವು.
ಾರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಆದರೆ ಾವೀದನು

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಗರಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ ಆ ನಗರದ
ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ತರು ಾ್ತರೆ. ಾವು ಆ ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಕಣಿವೆಯಆಳಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆನಗರದಲಿ್ಲ ಒಂದುಸಣ್ಣ ಕಲು್ಲ
ಸಹಉಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ, “ಅಕೀರ್ಯ ಾದ
ಹೂಷೈಯನ ಸಲಹೆಯು ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಗಿಂತ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಯೆಹೋವನ
ೕಜನೆ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಅವರು ಾಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ಈ ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಡಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ
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ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿದ್ದನು.

ಾವೀದನಿಗೆ ಹೂಷೈನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
15ಹೂಷೈಯು ಾಜಕ ಾದಚಾದೋಕನಿಗೆಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ

ಆ ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾಯಕರಿಗೆ ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಾಡಿದ ಸಲಹೆಗಳ ವಿಚಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಾನು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳ ವರದಿಯನು್ನ, ಚಾದೋಕ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 16 ಹೂಷೈಯು ಅವರಿಗೆ, ನೀವು
ಾವೀದನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ: “ಈ ಾತಿ್ರ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುವ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ತಂಗಬೇಡ, ಆದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಆಚೆ
ಹೋದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾಶ ಾಗುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಾಜಕರಮಕ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚನು

ಎನ್-ರೋಗೆಲಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಹತಿ್ತರ ಾದಿದ್ದರು. ಾವು ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವುದನು್ನ ಾರೂ ನೋಡ ಾರದೆಂದು ಅವರು ಅಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗಿ ಬ್ಬಳು
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಬಳಿಕ
ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚನು ಾವೀದ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ

ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
18ಆದರೆ ೕ ಾ ಾನ್ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚರನು್ನ ಒಬ್ಬ ಾಲಕನು

ನೋಡಿದನು. ಆ ಾಲಕನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಓಡಿದನು.
ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚನು ಬೇಗನೆ ಓಡಿಹೋಗಿ

ಬಹುರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋದರು. ಅವನ ಮನೆಯ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾವಿಯಿತು್ತ. ೕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ
ಅಹೀ ಾಚನು ಈ ಾವಿ ಳಗೆ ಇಳಿದರು. 19 ಆ ಮನುಷ ್ಯನ
ಹೆಂಡತಿಯು ಒಂದು ಹಲಗೆಯನು್ನ ಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿದಳು.
ನಂತರ ಅವಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಹರಡಿದಳು. ಅದು
ಗೋಧಿಯ ಾಶಿಯಂತೆ ಕಂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾ ಾನನು
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ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚರು ಅಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಾರಿಗೂ
ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಹೆಂಗಸಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅಹೀ ಾಚ್ ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನರು
ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಅವರು ಈ ಾಗಲೇ

ಹಳ್ಳವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಿರಬೇಕು” ಎಂದಳು.
ಆಗ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ೕ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ

ಅಹೀ ಾಚರನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋದರು. ಆದರೆಅವರು ಸೇವಕರಿಗೆ
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

21 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೈನಿಕರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ೕ ಾ ಾನ್
ಮತು್ತ ಅಹೀ ಾಚರು ಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಬೇಗ, ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿಹೋಗು. ಅಹೀತೋಫೆಲನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದರು.

22 ಾವೀದನುಮತು್ತ ಅವನಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕಡರ್ನ್ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿಹೋದರು. ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ,
ಾವೀದನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಿದ್ದರು.

ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ
23 ಅಹೀತೋಫೆಲನು ತನ್ನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ತಡಿಯನು್ನ ಾಕಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ನಂತರ
ಅವನೇ ನೇಣು ಾಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತನು. ಅಹೀತೋಫೆಲನನು್ನ ಜನರು
ಅವನ ತಂದೆಯಸ ಾಧಿಯಬಳಿ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದು್ದ
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24 ಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು.
25 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಅ ಾಸನನು್ನ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ಅ ಾಸನು ೕ ಾಬನ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಬಂದನು.*

ಅ ಾಸನು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದ ಇತ್ರನ ಮಗ. ಅ ಾಸನ ಾಯಿ ಾದ
ಅಬೀಗಲಳು, ಾ ಾಷನ ಮಗಳು ಮತು್ತ ಚೆರೂಯಳ ಸೋದರಿ.
26 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯವನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಶೋಬಿ, ಾಕೀರ್ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯರು

27 ಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಶೋಬಿ, ಾಕೀರ್
ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯರು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದರು. (ಶೋಬಿಯು
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ರ ಾ್ಬದ ಊರಿನ ಾ ಾಷನ ಮಗ.
ಾಕೀರನು ಲೋದೆ ಾರಿನ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗ. ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯು

ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾಡಿನ ರೋಗೆಲೀಮ್ ನಗರದವನು.) 28-29 ಅವರು,
“ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಜನರು ದಣಿದಿ ಾ್ದರೆ, ಹಸಿದಿ ಾ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಾಹಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ
ಜನರಿಗೂ ತಿನ್ನಲು ಅನೇಕ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಂದರು. ಅವರು
ಾಸಿಗೆಗಳನು್ನ, ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಡಕೆಕುಡಿಕೆಗಳನು್ನ, ಗೋಧಿ,
ಾಲಿರ್, ಹಿಟು್ಟ, ಹುರಿದ ಾಳುಗಳು, ಅವರೆ, ಅಲಸಂದಿ, ಒಣಗಿಸಿದ
ಬೇಳೆ,ಜೇನುತುಪ್ಪ,ಬೆಣೆ್ಣ, ಕುರಿಮತು್ತ ಹಸುವಿನ ಾಲಿನಿಂದ ಾಡಿದ
ಗಿಣು್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

18
ಾವೀದನುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗುವನು

* 17:25: ಅ ಾಸನು … ಬಂದನು ೕ ಾಬನು ಾವೀದನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಬೆಂಬಲ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾವೀದನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗು ಾಗ,
ೕ ಾಬನು ಾವೀದನಮೂವರು ಸೇ ಾಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು.
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1 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿದನು. ಅವನು
ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
2 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ೕ ಾಬನು ದಲನೆ
ಗುಂಪನು್ನ,ಅಬೀಷೈ ಎರಡನೆ ಗುಂಪನು್ನ, ಗತ್ ನ ಇತೆಯನುಮೂರನೆ
ಗುಂಪನು್ನ ನಡೆಸಿದರು.
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು, “ ಾನೂ ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕನೆ”

ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
3 ಆದರೆ ಅವರು, “ಬೇಡ, ನೀನು ನಮ್ಮ ತೆ ಬರುವುದು

ಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ,
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಜನರು ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಜನರು
ಸತ್ತರೂ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಜನರು ಲ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು
ನಮ್ಮ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರಷು್ಟ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವೆ! ನೀನು
ನಗರದಲಿ್ಲರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ನೀನು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4 ಾಜನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಉತ್ತಮವೆಂದು ೕಚಿಸಿದ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಾಜನುಊರ ಾಗಿಲಿನಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಸೈನ್ಯವು

ಹೊರಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅವರು ನೂರು ಮತು್ತ ಒಂದು ಾವಿರ
ಮಂದಿಯಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಹೋದರು.

“ಯುವಕ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿರಿ!”
5 ಾಜನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, ಅಬೀಷೈಯನಿಗೆ ಮತು್ತ ಇತೆಯನಿಗೆ,

“ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಯುವಕ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಕರುಣೆ
ತೋರಿಸಿ!” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನ
ಸೇ ಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಾಜನು ನೀಡಿದಆ ಯು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು.

ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯವು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿತು
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6 ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ವಿರುದ್ಧ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡಿತು. 7 ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯವು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿತು. ಅಂದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. 8ಯುದ್ಧವು ದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಾ್ಯಪಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅಂದು
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸತ್ತ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.

9 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾವೀದನ ಸೈನಿಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡನು.
ಅವನು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡು ಾ್ತ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಹೋದನು. ಆ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯು ದೊಡ್ಡ ಓಕ್ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಓಡು ಾ್ತ ಹೋಯಿತು. ಆ ರೆಂಬೆಗಳು ದಟ್ಟ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ತಲೆಯು ಮರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡಿತು.
ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯು ಓಡಿಹೋದುದರಿಂದ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನುಮರದಲಿ್ಲ* ನೇ ಾಡುವವ ಾದನು.

10 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಒಬ್ಬನು ೕ ಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
“ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಒಂದು ಓಕ್ ಮರದಲಿ್ಲ ನೇ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ
ಾನು ನೋಡಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
11 ೕ ಾಬನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು

ನೆಲಕು ್ಕರುಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳರೂ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನಲ್ಲ!” ಎಂದನು.

12 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಂದು ಾವಿರ
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಾನು ಾಜನ ಮಗನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನಗೆ, ಅಬೀಷೈಯನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಇತೆಯನಿಗೆ ಾಜನು ನೀಡಿದ್ದ ಆ ಯನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
‘ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ, ಯುವಕ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡದಿರಿ’
ಎಂದು ಾಜನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಾನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ

* 18:9: ಮರದಲಿ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಸ್ವಗರ್ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನಡುವೆ.”
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ಕೊಂದಿದ್ದರೆ ಸ್ವತಃ ಾಜನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು. ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ
ದಂಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ೕ ಾಬನು, “ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾನಿಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಾಲವನು್ನ
ವ್ಯಥರ್ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಓಕ್ ಮರದಲಿ್ಲ ನೇ ಾಡು ಾ್ತ ಇನೂ್ನ

ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ೕ ಾಬನು ಮೂರು ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನತ್ತ ಎಸೆದನು. ಬಜಿರ್ಗಳು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಹೃದಯವನು್ನ ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವು.
15 ೕ ಾಬನೊಂದಿಗೆ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಯುವಕರು ಅವನಿಗೆ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. ಈ ಹತು್ತ ಜನರೂ
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದರು.

16 ೕ ಾಬನು ಕಹಳೆಯನು್ನ ಊದಿ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಕಡೆಯವ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 17 ನಂತರ ೕ ಾಬನ ಜನರು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಾಡಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಕುಣಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದರು. ಅವರು ಆ ದೊಡ್ಡ ಕುಣಿಯನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿದರು.
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ

ಮನೆಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.
18 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಬದುಕಿ ಾ್ದಗ, ಾಜನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು

ಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೆಡಿಸಿದ್ದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿರಿಸಲು ನನಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ
ಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆಸ್ತಂಭವನು್ನ “ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭ” ಎಂದು ಇಂದಿಗೂ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.

ೕ ಾಬನು ಾವೀದನಿಗೆ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು
19 ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನು ೕ ಾಬನಿಗೆ,

“ಈಗ ಓಡು ಾ್ತಹೋಗಿ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆಈವತರ್ ಾನವನು್ನ
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ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನೆಂದು
ಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
20 ೕ ಾಬನು ಅಹೀ ಾಚನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ಾವೀದನಿಗೆ ಇಂದು

ನೀನು ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬೇರೊಂದು
ದಿನದಲಿ್ಲ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಹುದು,ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಾಜನ
ಮಗನು ಸತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

21 ಆಗ ೕ ಾಬನು ಇಥಿ ೕಪ್ಯ ಾದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, “ಹೋಗು,
ನೀನು ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಇಥಿ ೕಪ್ಯನು ೕ ಾಬನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ
ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಓಡಿಹೋದನು.
22 ಆದರೆ ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನು
ೕ ಾಬನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬೇಡು ಾ್ತ, “ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

ಸಂಭವಿಸಲಿ, ಇಥಿ ೕಪ್ಯದವನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿಹೋಗಲು ನನಗೆ
ಅವ ಾಶಕೊಡು!” ಎಂದನು.

ೕ ಾಬನು, “ಮಗನೇ, ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ನೀನು ಏಕೆ ಇಚಿ್ಛಸುವೆ? ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ವತರ್ ಾನಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಾವ ಬಹು ಾನವೂ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು.

23 ಅಹೀ ಾಚನು, “ಏ ಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಾನು
ಓಡಿಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

“ಓಡು” ಎಂದು ೕ ಾಬನು ಅಹೀ ಾಚನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಅಹೀ ಾಚನು ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ ಮೂಲಕ

ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು ಇಥಿ ೕಪ್ಯದವನಿಗಿಂತ ದಲೇ
ಹೋದನು.

ಾವೀದನು ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದು್ದ
24 ಾವೀದನು ನಗರದ ಎರಡು ಾಗಿಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು.
ಾವಲು ಾರನು ಊರ ಾಗಿಲುಗಳ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಾವಲು ಾರನು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
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ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಓಡಿಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. 25 ಾಜನಿಗೆ
ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವಲು ಾರನು ೕ ಾಗಿ ಕೂಗಿದನು.
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿದ್ದರೆ

ಅವನು ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಓಡು ಾ್ತ ನಗರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 26 ಅವನ

ಹಿಂದೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಓಡಿಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾವಲು ಾರನು
ನೋಡಿದನು. ಾವಲು ಾರನು ಾ್ವರ ಾಲಕನನು್ನ ಕರೆದು, “ನೋಡು!
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಓಡು ಾ್ತ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದನು.
ಾಜನು, “ಅವನು ಸಹ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

27 ಾವಲು ಾರನು, “ ದಲನೆಯಮನುಷ ್ಯನು ಓಡುತಿ್ತರುವುದು
ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಚನಂತಿದೆಯೆಂದು ನನ್ನ ಾವನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾಜನು, “ಅಹೀ ಾಚನು ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ ್ಯ. ಅವನು

ಶುಭಸ ಾಚಾರವನು್ನ ತರುತಿ್ತರಬೇಕು” ಎಂದನು.
28 ಅಹೀ ಾಚನು ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಎಲ್ಲವೂ

ಶುಭಕರ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಜನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿದನು. ಅಹೀ ಾಚನು, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ! ಾಜ ಾದ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ
ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಸೋಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಾಜನು, “ಯುವಕ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ೕಮ ಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅಹೀ ಾಚನು, “ ೕ ಾಬನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ, ಾನು

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋ ಾಹಲವನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಅದು
ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

30ಆಗ ಾಜನು, “ಅತ್ತ ಸರಿದು ನಿಲು್ಲ” ಎಂದನು. ಅಹೀ ಾಚನು
ಸರಿದು ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
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31 ಇಥಿ ೕಪ್ಯದವನು ಬಂದನು. ಅವನು, “ನನ್ನ ಾಜ ಾದ
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಇಂದು
ಯೆಹೋವನು ದಂಡಿಸಿದನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಾಜನು ಅವನಿಗೆ, “ಯುವಕ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ೕಮ ಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಇಥಿ ೕಪ್ಯದವನು, “ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಮತು್ತ ನಿನಗೆ

ಕೇಡು ಾಡಲು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಈ
ಯುವಕನಂತೆಯೇ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

33ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಸತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಆಗ ಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಾಜನು ಬಹಳ ತಳಮಳಗೊಂಡನು. ಅವನು ನಗರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಗೋ ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ತನ್ನ
ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗು ಾ್ತ, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ, ನನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ! ನಿನಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಸತಿ್ತದ್ದರೆ
ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ. ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ!”
ಎಂದು ಗೋ ಾಡಿದನು.

19
ೕ ಾಬನು ಾವೀದನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ

1 ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಜನರು ೕ ಾಬನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಾಜನು ಅಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿ ಾಗಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 2 ಾವೀದನಸೈನ್ಯವುಅಂದುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯಗಳಿಸಿತು.
ಆದರೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ದಿನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಕದ ದಿನವೂ ಆಯಿತು.
“ ಾಜನು ಮಗನಿ ಾಗಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದನು್ನ
ಜನರು ಕೇಳಿ ದುಃಖಪಟ್ಟರು.

3 ಜನರು ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಸದಿ್ದಲ್ಲದೆ ಬಂದರು.
ಅವರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋತುಬಂದವರಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಾಜನು
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ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಾಜನು, “ನನ್ನ ಮಗನೇ,
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ, ಅ ಾ್ಷಲೋಮನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಮಗನೇ”
ಎಂದು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತದ್ದನು.

5 ೕ ಾಬನು ಾಜನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಾಜನಿಗೆ,
“ನೀನು ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಅವ ಾನ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ!
ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಇಂದು ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ರ ಸಿದರು. ಅವರು
ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ, ಪತಿ್ನಯರ ಮತು್ತ ಾಸಿಯರ
ಜೀವಗಳನು್ನ ರ ಸಿದರು. 6 ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರನು್ನ ನೀನು
ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನು್ನ ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಅವ ಾನಿತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೀನಿಂದು ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು
ಬದುಕಿದು್ದ, ಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ, ನೀನು ಬಹಳ ಹಷರ್ಗೊಳುತಿ್ತದೆ್ದ
ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಈ ದಿನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 7 ಈಗ ಮೇಲೆದು್ದ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು; ಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸು.
ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು ನೀನಿಂದು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಾತಿ್ರಯ ವೇಳೆಗೆ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾವ ಮನುಷ ್ಯನೂ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಈವರೆಗೆಅನುಭವಿಸಿದ
ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲೆ್ಲಲ್ಲ ಇದು ತೀರ ಕೆಟ್ಟ ಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8ಆಗ ಾಜನು ನಗರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಾಜನು ಾಗಿಲಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಹರಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಾಜನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದರು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

ಾವೀದನು ಮತೆ್ತ ಾಜ ಾದನು
9 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಚಚಿರ್ಸಿದರು.

ಅವರು, “ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಮತು್ತ ಇತರ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಂ ಾಗಿ
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ಾವೀದನು ಓಡಿಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. 10 ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳಲು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ ಅವನೀಗ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಾವೀದನನು್ನ ಾವು ಮತೆ್ತ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡೋಣ”
ಎಂದರು.

11 ಈ ಸುದಿ್ದ ಾಜನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಆಗ ಅವನು ಾಜಕ ಾದ
ಚಾದೋಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನಿಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೂದದ ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿರಿ. ಅವರಿಗೆ, ‘ಅರಸ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಅರಮನೆಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೊನೆಯವ ಾದದೆ್ದೕಕೆ?
ನೋಡಿ, ಾಜನನು್ನ ಹಿಂದೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 12 ನೀವು ನನ್ನ ಸೋದರರು, ನೀವು ನನ್ನ

ಕುಟುಂಬದವರು. ಹೀಗಿರು ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕರೆತರಲು ನೀವೇಕೆ
ಕೊನೆಯವ ಾದಿರಿ?’ ಎಂದು ಹೇಳಿ. 13 ಅಲ್ಲದೆ ಅ ಾಸನಿಗೆ,
‘ನೀನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿರುವೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ೕ ಾಬನ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡದೆ ಹೋದರೆ,

ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ” ಎಂದನು.
14 ಾವೀದನ ಾತುಗಳುಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ
ಾಕಿದವು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಾಜನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೊಡನೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಂದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

15 ಆಗ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದನು. ಯೆಹೂದದಜನರು ಾಜನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ
ಬಂದರು. ಾಜ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದಈಚೆಗೆ
ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು.

ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾವೀದನಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದು್ದ
16 ಗೇರನ ಮಗ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನು.

ಅವನು ಬಹುರೀಮಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ಾಜ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ
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ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಶಿಮಿ್ಮಯು ತ್ವರಿತ ಾಗಿ ಯೆಹೂದದ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಬಂದನು. 17 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಒಂದು ಾವಿರ ಜನರು ಸಹ
ಶಿಮಿ್ಮ ಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ೌಲನ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದ ಚೀಬನು
ಸಹ ಬಂದನು. ಚೀಬನು ತನ್ನ ಹದಿನೈದು ಜನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನ ಸೇವಕರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದರು.

18 ಾಜನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ೕಡರ್ನ್ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಹೋದರು. ಾಜನುಅಪೇ ಪಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ

ಜನರು ಾಡಿದರು. ಾಜನು ನದಿಯನು್ನ ಾಟುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಗೇರನ ಮಗ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಅವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬಂದನು.
ಾಜನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಶಿಮಿ್ಮಯು ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

19 ಶಿಮಿ್ಮಯು ಾಜನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡಯನೇ, ಾನು ಾಡಿದ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದುಕೊಳ್ಳದಿರು. ನನ್ನ ಾಜ ಾದ
ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋ ಾಗ ಾನು
ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 20 ಾನು
ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದ ಾರಣವೇ, ನನ್ನ
ಾಜ ಾದ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಲು ಬಂದ ೕಸೇಫ್ಯರ
ಕುಲದಲಿ್ಲ ಾನೇ ದಲಿಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಆದರೆ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಷೈಯನು,
“ಯೆಹೋವನಿಂದಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಸಂಭವಿಸಲಿಎಂದು
ಶಿಮಿ್ಮಯು ಅಪೇ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣ ಶಿ ಗೆ ಗುರಿ ಾಗಲೇಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಾವೀದನು, “ಚೆರೂಯಳ ಮಕ್ಕಳೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು
ಾಡಲಿ? ನೀವಿಂದು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವಿರಿ. ವಿಶೇಷ ಾದ

ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಾವಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವುದು
ಸರಿ ಾಗಿರುವುದೇ? ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಈ ದಿನ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆಲ್ಲ
ಾಜನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದನು.
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23 ನಂತರ ಾಜನು ಶಿಮಿ್ಮಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು.*

ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದದು್ದ
24 ೌಲನ ಮ್ಮಗ ಾದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದನು. ಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಿರುಗುವತನಕ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು
ತನ್ನ ಾದಗಳನು್ನ ಲ ಸಿರಲಿಲ್ಲ; ಗಡ್ಡವನು್ನ ಬೋಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದಿರಲಿಲ್ಲ. 25 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾಜನನು್ನ
ನೋಡಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದನು. ಾಜನು ಅವನಿಗೆ,
“ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೇ, ಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋ ಾಗ
ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಚೀಬನು ನನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದನು. ಾನು ಚೀಬನಿಗೆ,
‘ ಾನು ಕುಂಟ ಾಗಿರುವದರಿಂದ ತಡಿ ಂದನು್ನ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ
ಮೇಲೆ ಾಕು. ಾನು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಾಜನೊಂದಿಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದೆನು. 27 ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ನನ್ನನು್ನ
ೕಸಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ದೇವದೂತನಂತಿ ಾ್ದನೆ. ನಿನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋರಿದ್ದನು್ನ ಾಡು. 28 ನೀನು ನನ್ನ ಾತನ
ಕುಟುಂಬವನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನೀನು ಾಗೆ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುವ ಜನರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ದೂರು

ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಾವ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

* 19:23: ನಂತರ… ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು ಾವೀದನು ಶಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ, ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಶಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಆ ಾಡಿದನು.
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29 ಾಜನು ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ
ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಬೇಡ. ಾನು ಈ ರೀತಿ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು
ಮತು್ತ ಚೀಬನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಾಜನಿಗೆ, “ಚೀಬನೇ ಎ ಾ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ
ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬಂದದೆ್ದೕ ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಗೆ, ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದು್ದ
31 ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯನು ರೋಗೆಲೀಮಿನಿಂದ ಾಜ ಾದ
ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಾಜನು ನದಿಯನು್ನ ಾಟು ಾಗ ಾಜನೊಂದಿಗಿರಲು ಅವನು
ಬಂದನು. 32 ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯನು ಮುದುಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ
ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವನು ಾವೀದನಿಗೆ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಮತಿ್ತತರ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು; ಾಕೆಂದರೆಅವನು ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿದ್ದನು.
33 ಾವೀದನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯನಿಗೆ, “ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಾ. ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾಸಿಸುವು ಾದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

34 ಆದರೆ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಎಷು್ಟ
ವಯ ಾ್ಸಗಿದೆಯೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಬಹುದೇ? 35 ನನಗೀಗ ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್.
ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸ ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ತಿನು್ನವ ಇಲ್ಲವೆ ಕುಡಿಯುವ ವಸು್ತಗಳ ರುಚಿಯೂ
ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಡುತಿ್ತರುವ ಗಂಡಸರ ಮತು್ತ
ಹೆಂಗಸರ ಾವುದೇ ಧ ್ವನಿಯೂ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನಿಗೆ ಾನೇಕೆ ಾರ ಾಗಬೇಕು? 36 ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಾವ ವಸು್ತಗಳೂ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುತೆ್ತೕನೆ. 37 ಆದರೆ
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ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಬಿಡು. ನಂತರ ಾನು
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲಿ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಾಜನೇ, ಇಲಿ್ಲರುವ ಕಿ ಾ್ಹಮನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ; ಅವನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರು ಾ್ತನೆ. ನಿನಗೆ
ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38 ಾಜನು, “ಕಿ ಾ್ಹಮನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲಿ. ಾನು
ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು. ಅವನಿ ಾಗಿ ನೀನು
ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಿ್ತೕ ೕ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಾವೀದನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದು್ದ
39 ಾಜನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಾಜನು ತನ್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದನು.

40 ಾಜನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದನು.
ಕಿ ಾ್ಹಮನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಯೆಹೂದ ದೇಶದ
ಜನರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಜನರು ಾವೀದನನು್ನ
ನದಿ ಾಟಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೂದದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾದ ಾಡಿದು್ದ
41 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಾಜನಿಗೆ,

“ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಾದ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಾವೇ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಸಿ ಕರೆತಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

42 ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಏಕೆಂದರೆ ಾಜನು
ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಬಂಧು. ಇದರ ಕುರಿತು ನೀವೇಕೆ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ? ಾಜನ ಖಚಿರ್ನಲೆ್ಲೕನೂ ಾವು
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ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಾಜನು ನಮಗೆ ಾವ ಬಹು ಾನವನೂ್ನ
ನೀಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

43ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ ಾವೀದನಲಿ್ಲ ಾವುಹತು್ತ ಾಲನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ನಮಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಹಕಿ್ಕದೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ಾಜನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕರೆತರಲು ಾ ಾ ಾಡಿದವರಲಿ್ಲ ಾವೇ ದಲಿಗರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಆದರೆಯೆಹೂದದ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕಟು ಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಯೆಹೂದ ಜನರ ಾತುಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಕಟು ಾಗಿದ್ದವು.

20
ಶೆಬನು ಾವೀದನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದದು್ದ

1 ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಇವನು ದುಷ್ಟ ಾಗಿದ್ದನು;
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದ ಇವನು, ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನಊದು ಾ್ತ,

“ ಾವೀದನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಾಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಇಷಯನಮಗನಲಿ್ಲ ನಮಗೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ಾವೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳಿಗೆ
ಹೋಗೋಣ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
2 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನನು್ನ ತೊರೆದು, ಬಿಕಿ್ರೕಯ

ಮಗ ಾದ ಶೆಬನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ತನಕ ತಮ್ಮ
ಾಜನ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರು.
3 ಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದನು.
ಾವೀದನು ಮನೆ ಾಯಲು ಬಿಟು್ಟಹೋದ ತನ್ನ ಹತು್ತಮಂದಿ
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ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ* ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದನು. ಈ
ಮನೆಯನು್ನ ಾವಲು ಾರರು ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಹೆಂಗಸರು ಾವು
ಾಯುವವರೆಗೆ ಈ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಾವೀದನು
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾಯುವವರೆಗೆ
ವಿಧವೆಯರಂತಿದ್ದರು.

4 ಾಜನು ಅ ಾಸನಿಗೆ, “ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಮೂರು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೋಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ನೀನು ಸಹ ಇಲಿ್ಲಯೇ
ಇರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಆಗ ಅ ಾಸನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಯಲು
ಹೋದನು;ಆದರೆ ನೇಮಕ ಾದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಬರದೆ ತಡ ಾಡಿದನು.
ಶೆಬನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಂತೆ ಅಬೀಷೈಯನಿಗೆ ಾವೀದನು ಹೇಳಿದು್ದ

6 ಾವೀದನು ಅಬೀಷೈಯನಿಗೆ, “ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮನಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಅ ಾಯ ಾರಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಶೆಬನನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಶೆಬನು ಕೋಟೆಗಳಿರುವ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ತ್ವರಿತ ಾಗಿ ಹೋಗು. ಶೆಬನು
ಕೋಟೆಗಳಿರುವ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ನಮಿ್ಮಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7ಆದ್ದರಿಂದ ೕ ಾಬನು ಕೆರೇತ್ಯರ ಪೆಲೇತ್ಯರಮತು್ತ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರ
ಸಮೇತ ಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ
ಶೆಬನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ೕ ಾಬನು ಅ ಾಸನನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ
8 ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ “ದೊಡ್ಡ

ಕಲಿ್ಲನ” ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅ ಾಸನು ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು
* 20:3: ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಈ ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಕೆಡಿಸಿದನು.
ನೋಡಿ: 2 ಸಮುವೇಲ 16:21-22.
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ಬಂದನು. ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಸಮವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು.
ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ಖಡ್ಗವು ಒರೆಯಲಿ್ಲತು್ತ.
ಅವನು ಅ ಾಸನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಮುಂದೆ ಾಗಿ ಾಗ, ಅವನ
ಖಡ್ಗವು ಒರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ೕ ಾಬನು ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. 9 ಅವನು
ಅ ಾಸನನು್ನ, “ಸೋದರನೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ೕಮವೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ೕ ಾಬನು ಅ ಾಸನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡಲು ಅವನ
ಗಡ್ಡವನು್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದನು. 10 ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಅ ಾಸನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅ ಾಸನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲದ್ದದೆ್ದಲ್ಲ
ಹೊರಚೆಲಿ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ೕ ಾಬನು ಅವನ
ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ತಿವಿದನು. ಅ ಾಸನು ಆಗಲೇ ಸತ್ತದ್ದರಿಂದ
ೕ ಾಬನು ಮತೆ್ತ ತಿವಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಾವೀದನ ಜನರು ಶೆಬನನು್ನ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದು್ದ
ನಂತರ ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಸೋದರ ಾದ ಅಬೀಷೈಯನೊಂದಿಗೆ

ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು.
11 ೕ ಾಬನ ಯುವಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅ ಾಸನ
ದೇಹದ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ ೕ ಾಬನನು್ನ ಮತು್ತ
ಾವೀದನನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ೕ ಾಬನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಶೆಬನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲುಅವನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅ ಾಸನು ರಸೆ್ತಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೇ ಬಿದಿ್ದದ್ದನು.
ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ನೋಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಯುವಕನು ಅ ಾಸನ ದೇಹವನು್ನ ರಸೆ್ತಯಿಂದ ಎತಿ್ತ
ಹೊಲದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ನಂತರಅವನುಅ ಾಸನದೇಹದಮೇಲೆಒಂದು
ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. 13 ಅ ಾಸನ ದೇಹವನು್ನ ರಸೆ್ತಯಿಂದ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕ ಾಬನನು್ನ
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ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಬನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಅವರು ೕ ಾಬನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು.
ಶೆಬನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಆಬೇಲೆ್ಬೕ ಾ್ಮ ಾಗೆ ಹೋದದು್ದ

14ಬಿಕಿ್ರೕಯಮಗ ಾದಶೆಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳಮೂಲಕ
ಸಂಚರಿಸು ಾ್ತ ಆಬೇಲೆ್ಬೕ ಾ್ಮ ಾ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಬೇರಿಯ
ಕುಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶೆಬನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.

15 ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಬೇಲೆ್ಬೕ ಾ್ಮ ಾ ಊರಿಗೆ
ಬಂದನು. ೕ ಾಬನ ಸೈನ್ಯವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟತು. ಅವರು
ನಗರದ ಗೋಡೆಯ ಹತಿ್ತರ ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಾಡಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಸಮೀಪಿಸಿದರು; ನಂತರ ಆ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಬೀಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅದನು್ನ ಹೊಡೆಯ ಾಂಭಿಸಿದರು.

16 ಆ ನಗರದ ಬುದಿ್ಧವಂತೆ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ
ೕ ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ, “ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ. ೕ ಾಬನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ

ಬರಲು ಹೇಳಿ. ಾನು ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಬೇ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

17 ೕ ಾಬನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಬಂದನು. ಅವಳು, “ನೀನು ೕ ಾಬನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

“ ೌದು, ಾನೇ ೕ ಾಬನು” ಎಂದು ಅವನುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಆಗ ಅವಳು ೕ ಾಬಿಗೆ, “ ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು”

ಎಂದಳು.
“ಆಗಲಿ, ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ೕ ಾಬನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
18 ಆಗ ಅವಳು, “ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, ‘ಅಗತ್ಯವಿ ಾ್ದಗ

ಆಬೇಲಿನವರ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ
ದೊರಕುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 19ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವು ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಾಜನಿಷೆ್ಠಯಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಈ ಾರಣದಿಂದ ಈ
ಪಟ್ಟಣವು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಯಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಥ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೀನು ಾಶ ಾಡುವುದು ಸರಿ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದಳು.
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20 ಅದಕೆ್ಕ ೕ ಾಬನು, “ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ! ಾನು ಏನನೂ್ನ
ಾಶಪಡಿಸಲು ಇಚಿ್ಛಸಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲು
ಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. 21 ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನಿ ಾ್ದನೆ ಅವನನು್ನ ಶೆಬ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಅವನು ಬಿಕಿ್ರೕಯನ
ಮಗನು. ಅವನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದ ಾ್ದನೆ.
ನೀನುಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆತಂದುಒಪಿ್ಪಸಿದರೆ, ಾನುಈನಗರವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಅವಳು ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ಸರಿ, ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಗೋಡೆಯ

ಮೇಲಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
22 ನಂತರ ಅವಳು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ

ಜಾಣತನದಿಂದ ಾತ ಾಡಿದಳು. ಆಗ ಜನರು ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ
ಶೆಬನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿ ಅದನು್ನ ನಗರದ ಗೋಡೆಯಿಂ ಾಚೆಗೆ
ೕ ಾಬನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದರು.
ಆ ಕೂಡಲೇ ೕ ಾಬನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿಸಿದನು.

ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ೕ ಾಬನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು.

ಾವೀದನ ಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು
23 ೕ ಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ

ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಕೆರೇತ್ಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯರಿಗೆ
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
24 ಅದೋ ಾಮನು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡುವವರ
ಮೇ ಾಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇತಿ ಾಸ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು. 25 ಶೆವನು
ಾಯರ್ದಶಿರ್ ಾಗಿದ್ದನು. ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರರು
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ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು. 26 ಾಯೀರಿನವ ಾದ ಈರನು ಾವೀದನ
ಮುಖ್ಯ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು.†

21
ೌಲನ ಕುಟುಂಬ ಾ್ಕದ ದಂಡನೆ

1 ಾವೀದನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಮೆ್ಮ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಬರ ಾಲವಿತು್ತ. ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ ೌಲನು ಮತು್ತ ಕೊಲೆ ಾರ ಾದ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಬರ ಾಲಕೆ್ಕ ಾರಣ. ೌಲನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ
ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ ಬರ ಾಲವು ಬಂದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
2 (ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲ, ಅವರು ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಉಳಿದಿರುವ ಅ ೕರಿಯರ ಕುಟುಂಬದವರು. ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಅಭಿ ಾನವನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.)
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. 3 ಾವೀದನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರಿಗೆ,
“ ಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಾಡಲಿ? ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಪವನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಲು, ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ನೀವು ಹರಸಲು, ಾನು
ನಿಮಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

4 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ೌಲನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ ಾಗಲಿ
ಅವನ ಮನೆ ಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಾವೀದನು, “ಆದರೆ ನಿಮ ಾಗಿ ಾನು ಏನು ಾಡಲಿ?”
ಎಂದನು.
† 20:26: ಮುಖ್ಯ ಸೇವಕನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾಜಕನು.”
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5 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, “ ೌಲನು ನಮ್ಮ
ವಿರುದ್ಧ ೕಜಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಶಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. 6 ಅವನ ಏಳು ಮಂದಿ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ೌಲನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಗಿಬೆಯಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆಯೆಹೋವನಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೇತು ಾಕುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು, “ಆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾನು

ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಆದರೆ
ೕ ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನನು್ನ ಾಜನು

ರ ಸಿದನು. ( ೕ ಾ ಾನನು ೌಲನ ಮಗ.) ಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ೕ ಾ ಾನನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು.*
ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ ಅವರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಂಡನು. 8ಆದರೆಅ ಾ್ಯಹನಮಗ ಾದರಿಚ್ಪಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ೌಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಅ ೕರ್ನ್ ಮತು್ತ ಮೆಫೀಬೋಶೆತ್
ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮೆಹೋಲದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ ೖಯ
ಮಗ ಾದ ಅದಿಯೇಲನಿಗೆ ೌಲನ ಮಗ ಾದ ಮೇರಬಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ್ದ
ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 9 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಈ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಗಿಬೆಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೇತು ಾಕಿದರು.
ಈ ಏಳು ಮಂದಿ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸತ್ತರು. ಅವರನು್ನ ಸುಗಿ್ಗಯ ಆರಂಭದ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಾಯಿತು. ( ಾಲಿರ್ಯ ಸುಗಿ್ಗಯು ಆಗ ಾನೇ
ಆರಂಭ ಾಗಿತು್ತ.)
ರಿಚ್ಪಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು

10 ಅ ಾ್ಯಹನ ಮಗ ಾದ ರಿಚ್ಪಳು ಶೋಕವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕಲಿ್ಲನ
ಮೇಲೆ ಾಸಿದಳು. ಸುಗಿ್ಗಯ ಆರಂಭದಿಂದ, ಆ ದೇಹಗಳ ಮೇಲೆ

* 21:7: ಾವೀದನು … ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು ಾವೀದ ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನ ಪರಸ್ಪರ
ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದರು.
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ಮಳೆಯು ಬೀಳುವ ತನಕ, ಆಕೆ ಆ ವಸ್ತ ್ರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು.
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಹಕಿ್ಕಗಳು ಹಗಲು ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ, ಾಡಿನ
ಾ್ರಣಿಗಳು ಾತಿ್ರಯ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನು್ನ
ಮುಟ್ಟಲು ರಿಚ್ಪಳು ಅವ ಾಶಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

11 ಅ ಾ್ಯಹನ ಮಗಳೂ ೌಲನ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ ಆದ ರಿಚ್ಪಳು
ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಜನರು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 12 ಆಗ
ಾವೀದನು ೌಲನ ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ
ತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದನು. ೌಲ ಮತು್ತ
ೕ ಾ ಾನರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಗಿಲೊ್ಬೕವದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ

ಅವರ ಶವಗಳನು್ನ ಬೇತ್ ಷೆ ಾನಿನ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ತೂಗು ಾಕಿದ್ದರು.
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು

ಹೋಗಿದ್ದರು. 13 ಾವೀದನು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಿಂದ ೌಲನಮತು್ತ
ಅವನಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನಮೂಳೆಗಳನೂ್ನ ನೇತು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ೌಲನ ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನೂ್ನ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸಿದರು. 14 ೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನರ
ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಿದರು. ೌಲನ ತಂದೆ ಾದ ಕೀಷನ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಈ

ದೇಹಗಳನು್ನ ಜನರು ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಾಜನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ
ಜನರು ಾಡಿದರು. ನಂತರ ಆ ದೇಶದ ಜನರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ದೇವರು ಆಲಿಸಿದನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆಯುದ್ಧ

15 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಾವೀದನೊಡನೆ ಮತೆ್ತ ಯುದ್ಧವನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ

ಹೋ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಆದರೆ ಾವೀದನು ಆ ಾಸಗೊಂಡು
ಬಲಹೀನ ಾದನು. 16 ಇಷಿ್ಬೕಬೆನೋಬನು ಒಬ್ಬ ಾಕ್ಷಸನ
ಮಗ. ಅವನ ಬಜಿರ್ಯು ಏಳುವರೆ ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ತೂಕವಿತು್ತ.
ಅವನು ಹೊಸ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ಾವೀದನನು್ನ
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ಕೊಲು್ಲವುದಕಿ್ಕದ್ದನು. 17 ಆದರೆ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಷೈ ಆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಾವೀದನನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಆಗ ಾವೀದನ ಜನರು ಅವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಾಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ

ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರ ಾರದು. ನೀನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮ ಾಪುರುಷನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂ ಾಗುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

18ತರು ಾಯ,ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆಮತೊ್ತಂದುಯುದ್ಧವುಗೋಬ್
ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಹು ಾದ ಸಿಬೆ್ಬಕೈ ಎನು್ನವವನು
ರೆಫಾಯ ಾದ ಸಫ್ ಎಂಬವನನು್ನ ಕೊಂದನು.

19 ಆಗ ಗೋಬ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಮತೊ್ತಂದು
ಯುದ್ಧವು ಆರಂಭ ಾಯಿತು. ಾರೇ ೕರೆಗೀವ್ ಎಂಬವನು
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನೂ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಇವನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಹ ಾನನು ಗಿತಿ್ತಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಗೊ ಾ್ಯತನ ಭಜಿರ್ಯು ನೇ ಾರನ ಕುಂಟೆಯಷು್ಟ ಾತ್ರವಿತು್ತ.

20 ಗತ್ ನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಾದ
ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಈ ಮನುಷ ್ಯನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಆರು
ಬೆರಳುಗಳೂ ಾದಗಳಲಿ್ಲ ಆರು ಬೆರಳುಗಳೂ ಇದ್ದವು. (ಅವನಿಗೆ
ಒಟು್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದವು.) ಇವನು ಸಹ ರೆಫಾಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. 21 ಈ ಮನುಷ ್ಯನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು.
ಆದರೆ ಇವನನು್ನ ೕ ಾ ಾನನು ಕೊಂದನು. ( ೕ ಾ ಾನನು
ಾವೀದನ ಸೋದರ ಾದ ಶಿಮೆ ಾನನಮಗ.)
22 ಈ ಾಲು ್ಕ ಜನರು ಗತ್ ಊರಿನ ರೆಫಾಯರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಾವೀದನಿಂದಮತು್ತ ಅವನ ಜನರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

22
ಾವೀದನುಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಸು್ತತಿಗೀತೆ
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1ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನನು್ನ ೌಲನಿಂದ ಮತು್ತ ಅವನ ಇತರ
ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಈ
ಾಡನು್ನ ರಚಿಸಿ ಾಡಿದನು:

2ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆ; ನನ್ನ ಕೋಟೆ; ನನ್ನ ವಿ ೕಚಕ.
3 ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ.

ಆತನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಗು ಾಣಿ. ಆತನ
ಶಕಿ್ತಯು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುತ್ತದೆ.

ಆತನು ಾನು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳ; ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿರುವ ನನ್ನ
ಸುರ ತ ಸ್ಥಳ;

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೂ್ರರ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು!
4ಯೆಹೋವನು ಸೊ್ತೕತ್ರಕೆ ್ಕ ಅಹರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಾನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಕರೆಯುವೆನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸುವನು.

5 ಾವಿನ ಅಲೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದಿವೆ;
ತೊಂದರೆಗಳು ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ನುಗಿ್ಗಬಂದಿವೆ.
ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭೀತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿವೆ.

6 ಾ ಾಳದ ಾಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದಿವೆ;
ಮರಣಕರ ಾದಉರುಲುಗಳು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲವೆ.

7 ಾನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.

ೌದು, ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಾನು ರೆಯಿಟೆ್ಟನು;
ತನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸಿತು;

ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಾನಿಟ್ಟ ರೆಗೆ ಆತನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.
8ಆಗ ಭೂಮಿಯು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗಿತು.

ಆ ಾಶದ ಅಡಿ ಾಯಗಳುಅಲು ಾಡಿದವು.
ಏಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿತು್ತ!
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9ಆತನಮೂಗಿನ ಹೊಳೆ್ಳಗಳಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಹೊರಬಂದಿತು.
ಬೆಂಕಿಕಿಡಿಯಜಾ್ವಲೆಗಳು ಆತನ ಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದವು;
ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯು ಆತನ ಾ ಳಗಿಂದ ಬಂದಿತು.

10ಆತನು ಆ ಾಶವನು್ನ ಇ ಾ್ಭಗ ಾಡಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದನು!
ಆತನ ಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿತು್ತ.

11 ಕೆರೂಬಿಗಳಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಾಗಿ ಾಯುವೇ
ತನ್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಾರಿಬಂದನು.

12 ಆತನು ಾ ೕರ್ಡಗಳನೆ್ನೕ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ಗು ಾರದಂ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಆತನು ಆ ಾಶದ ನೀರನು್ನ, ಗುಡುಗುವ ದೊಡ್ಡ ೕಡಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿಸಿಕೊಂಡನು.

13ಉರಿಯುವ ಕಲಿ್ಲದ್ದಲಿನಂತಿದ್ದ ಕಿಡಿಗಳು
ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬಂದವು.

14ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಗುಡುಗಿದನು!
ಸ ೕರ್ನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳುವಂತೆ ಾಡಿದನು.

15 ಆತನಿಂದ ಹೊರಟ ಾಣಗಳು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚೆ ಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಾಗಿ
ಾಡಿದವು.

ಆತನು ಸಿಡಿಲನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು, ಜನರು ಭೀತಿಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋದರು.

16ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಗದರಿಸಿ ಾಗ
ನಿನ್ನ ಾಯಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಾದ ಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು;

ನೀರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಸಮುದ್ರದ ತಳವೂ
ಭೂಮಿಯಅಸಿ್ತ ಾರಗಳು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಗೋಚರ ಾದವು.

17ಆತನು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ನೀರಿನಡಿಯಿಂದ
ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತದನು.

18ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಆತನೇ ರ ಸಿದನು.



2 ಸಮುವೇಲನು 22:19 xciii 2 ಸಮುವೇಲನು 22:28

ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠರೂ ಸೊಕಿ್ಕದವರೂ
ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದನು.

19ಶತು್ರಗಳು ನನಗೆಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾಗ ಾನು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನನಗೆಯೆಹೋವನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.

20ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಂದನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ರ ಸಿದನು.

21 ಾನು ನೀತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಾಡಿದನು.

22 ಾನು ಆತನ ಾಗರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾನು ಾಪವನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

23 ಾನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ಾಪಿಸಿಕೊಂಡೆನು.

ಾನು ಾ ಾಗಲೂ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗನು ಾರ ಾಗಿಯೇ
ನಡೆದುಕೊಂಡೆನು.

24 ಾನು ದೋಷಿಯಲ್ಲವೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಾನು ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆನು.

25 ಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡಿದೆನು.
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾನು ತಪೆ್ಪೕನೂ ಾಡಲಿಲ್ಲ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು!

26ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತ.
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ
ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿರುತಿ್ತ.

27ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ;
ೕಸ ಾರರಿಗೆಜಾಣ ಾಗಿರುವೆ.

28ನೀನು ದೀನರನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವೆ;
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ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಾ್ನದರೋ ತುಳಿದುಬಿಡುವೆ.
29ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೀಪವು ನೀನೇ.

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ
ಅಂಧ ಾರವನು್ನ ಪ್ರ ಾಶಮಯ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವನು.

30ನಿನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ, ಾನು ವೈರಿಗಳಮೇಲೆ ಬೀಳುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಸ ಾಯದಿಂದಲೇ ಾನು ಶತು್ರಗಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಹತ್ತಬಲೆ್ಲನು.

31ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಪರಿಪೂಣರ್ ಾದದು್ದ.
ಯೆಹೋವನ ಾತು ಪರೀ ಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ;
ಆತನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟವರನು್ನ ಸಂರ ಸು ಾ್ತನೆ.

32ಯೆಹೋವನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಬಂಡೆಯಿಲ್ಲ.

33ದೇವರು ನನ್ನ ಬಲವೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಾಗರ್ವನು್ನ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಾ್ದಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

34 ಾನು ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವಂತೆ
ಆತನು ನನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ಜಿಂಕೆಯ ಾಲುಗಳಂತೆ

ಾಡು ಾ್ತನೆ.
35ಆತನುಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ತರಬೇತುಗೊಳಿಸುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತೋಳುಗಳು ಹಿ ಾ್ತಳೆಯ ಬಿಲ್ಲನೂ್ನ
ಬಗಿ್ಗಸಬಲ್ಲವು.

36 ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸಿ ಜಯಹೊಂದಲು ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿರುವೆ.

ನನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿರುವೆ.

37ನನ್ನ ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಕೀಲುಗಳನೂ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸು;
ಆಗ ಾನು ಎಡವದೆ ವೇಗ ಾಗಿ ನಡೆಯಬಲೆ್ಲನು.
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38 ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆನು. ಾನು
ಅವರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದೆನು!
ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸುವ ತನಕ
ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

39 ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದೆನು!
ಾನು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶಗೊಳಿಸಿದೆನು.

ಅವರುಮತೆ್ತ ಮೇಲೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ೌದು, ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದ ಾ್ದರೆ.

40ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿರುವೆ.

41ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಓಡಿಹೋಗಲು ನೀನೇ ಾರಣ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ಾನು ಾಶ

ಾಡಿದೆನು.
42ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನೋಡಿದರು.

ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ರ ಸಲು ಅಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರುಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೂ ನೋಡಿದರು;

ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
43 ಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ

ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದೆ.
ಅವರು ನೆಲದಮೇಲಿನ ಧೂಳಿನಂ ಾದರು.

ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲನ ಮಣಿ್ಣನಂ ಾಗುವವರೆಗೆ
ತುಳಿದುಬಿಟೆ್ಟನು.

44ಜನರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾದಿಸಿ ಾಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸಿದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ.
ಾನು ತಿಳಿಯದ ಜನರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ!

45ಅನ್ಯದೇಶದ ಜನರೂ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವರು!
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ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾಗ, ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು! ಆ ಪರದೇಶಿಯರು ನನಗೆ
ಭಯಪಡುವರು.

46ಅನ್ಯದೇಶದ ಜನರು ಭಯಗೊಳು್ಳವರು;
ಾವು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಡುಗು ಾ್ತ ಹೊರಬರುವರು.

47ಯೆಹೋವನು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಬಂಡೆಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನು! ನನ್ನನು್ನ ರ ಸುವ
ಬಂಡೆ ಾ ಾತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಯುಂಟಾಗಲಿ.

48ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನನ ಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ದೇವರು ಆತನೇ.
ಆತನು ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಅಧೀನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವನು.

49ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿಸುವವನು ದೇವರೇ.

ೌದು, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿಸುವೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬೇಕೆನು್ನವ ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ನೀಡುವೆ.

50 ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಾನು ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಾಡುಗಳನು್ನ
ಾಡುವೆನು.

51ಆತನು ಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಾಜನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ
ಜಯದಯ ಾಲಿಸುವನು.

ಆತನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾದುಗರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಾಜನಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ

ದಯೆಯನು್ನ ತೋರುವನು.
ಾವೀದನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಆತನು
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
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23
ಾವೀದನ ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು

1ಇವು ಇಷಯನಮಗ ಾದ ಾವೀದನ ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು:

“ ಾವೀದನು ಈ ಾಡನು್ನ ಾಡಿದನು.
ದೇವರಿಂದಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನ ಸಂದೇಶವಿದು.
ಾಕೋಬನ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜನೇ ಅವನು.
ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಡು ಾರ.

2ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾತ ಾಡಿತು.
ಆತನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯಮೇಲಿವೆ.

3ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು ಾತ ಾಡಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಂಡೆ ಾ ಾತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

‘ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯನಿ್ನಟು್ಟ
ಜನರನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಆಳುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು

4ಹೊ ಾ್ತರೆಯ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಂತೆಯೂ
ೕಡಗಳೇ ಇಲ್ಲದಮುಂಜಾನೆಯಂತೆಯೂ

ಮಳೆ ಬಿದ್ದನಂತರ ಬರುವ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನಂತೆಯೂ
ಗರಿಕೆಯನು್ನ ನೆಲದಿಂದ ಮೂಡಿಸುವ ಮಳೆಯಂತೆಯೂ
ಇ ಾ್ದನೆ.’

5 “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸಿದನು.
ಆತನು ನನೊ್ನಡನೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ

ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಆತನು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ

ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಿದನು.
ಆತನು ನನಗೆ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಜಯ ಕೊಡುವನು.

ಆತನು ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡುವನು.

6 “ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟಜನರೆಲ್ಲರೂಮುಳು್ಳಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
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ಜನರು ಮುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡುವರು.

7ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ,
ಅವುಮರದಮತು್ತ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಚುಚಿ್ಚದಂ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಆ ಜನರು ಮುಳು್ಳಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು!”

ಾವೀದನ ಶೂರ ಸೈನಿಕರು
8 ಾವೀದನ ಶೂರಸೈನಿಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ತಹೆ್ಕ ೕನ್ಯ ಾದ ೕಷೆಬಷೆ್ಷಬೆತನು. ಮೂವರು ವೀರರಿಗೆ
ೕಷೆಬಷೆ್ಷಬೆತನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನನು್ನ ಎಚಿ್ನೕಯ ಾದ

ಅದೀನೋ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ೕಷೆಬಷೆ್ಷಬೆತನು
ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎಂಟುನೂರು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದನು.

9 ಎರಡನೆಯವನು ಅಹೋಹ್ಯ ಾದ ದೋದೋ ಎಂಬವನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ. ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಮೂರು ಮಂದಿ
ವೀರರಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕೂಡಿಬಂ ಾಗ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು.
10 ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಆ ಾಸಗೊಳು್ಳವ ತನಕ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ
ಹೋ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕೈ ಸೋತು ಹೋಗುವವರೆಗೂ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದನು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅಂದು
ಮ ಾವಿಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಎ ಾ್ಲಜಾರನುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ವಿಜಯಿ ಾದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಲು ಾತ್ರವೇ
ಬಂದಿದ್ದರು.

11 ಮೂರನೆಯವನು, ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಅಗೇಯನ ಮಗ ಾದ
ಶಮ್ಮ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೊಡ್ಡಗುಂ ಾಗಿ ಬಂದು ಅಲಸಂದಿಯ
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ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ
ಓಡಿಹೋದರು. 12ಆದರೆ ಶಮ್ಮನು ಹೊಲದಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಂತು
ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದನು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಮ ಾವಿಜಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

13 ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲದ ಒಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ
ಶೂರರಲಿ್ಲ* ಮೂವರು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಮೂವರು
ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಗವಿಗೆ ಬಂದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವು ರೆಫಾಯೀಮ್
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಾಳೆಯವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

14 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. 15 ಾವೀದನಿಗೆ ತನ್ನ
ಸ್ವಸ್ಥಳದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಅತಿ ಾಸೆ ಾಯಿತು. ಾವೀದನು
“ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ನಗರ ಾ್ವರದ ಾವಿಯಿಂದ ಾ ಾದರೂ ನೀರನು್ನ
ನನಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷು್ಟ ಚೆ ಾ್ನಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 ಆದರೆ ಈ ಮೂವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ನುಗಿ್ಗಹೋಗಿ, ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ನಗರ ಾ್ವರದ ಾವಿಯಿಂದ ನೀರನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಾವೀದನು ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು
ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. ಆ ನೀರನು್ನ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸುರಿದು, 17 “ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರೆ, ನನ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನೆ್ನೕ
ಆಪತಿ್ತಗೀಡು ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದಂ ಾಗುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ಾವೀದನು ಆ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. ಈ ಮೂವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳು ಈ
ರೀತಿಯಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

Other Brave Soldiers
18 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನೂ ೕ ಾಬನ ಸೋದರನೂ ಆದ

ಅಬೀಷೈಯನು ಈ ಮೂವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ಾಯಕನು.
* 23:13: ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಶೂರರು ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾಗಿದ್ದ ಾಗೂ ಬಹಳ
ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದ ಈ ಸೈನಿಕರು ಾವೀದನ ಗುಂಪಿನವರು.
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ಅಬೀಷೈಯನು ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಶತು್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ
ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಬಳಸಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದನು. ಅವನೂ ಈ
ಮೂವರಂತೆಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದನು. 19 ಅಬೀಷೈಯನು ಈ
ಮೂವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ೌರವಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾದನು. ಅವನು ಈ
ಮೂವರಿಗೆ ಾಯಕ ಾದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

20 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಕಬ್ಜಯೇಲಿನವ ಾಗಿದ್ದನು. ಬೆ ಾಯನು ಅನೇಕ
ಾಹಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಬೆ ಾಯನು
ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ಅರೀಯೇಲನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದನು.

ಬೆ ಾಯನು ಮಂಜುಸುರಿಯು ಾಗ ಒಂದು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಇಳಿದು
ಸಿಂಹವನು್ನ ಕೊಂದನು. 21 ಬೆ ಾಯನು ವೀರ ೕಧ ಾದ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಬಜಿರ್ಯಿತು್ತ. ಬೆ ಾಯನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಠಿ ಾತ್ರವೇ
ಇದಿ್ದತು. ಬೆ ಾಯನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಆ ಬಜಿರ್ಯಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟನು.
22 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಈ ರೀತಿಯ
ಅನೇಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಬೆ ಾಯನು ಆ ಮೂವರು
ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಷೆ್ಟೕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. 23 ಬೆ ಾಯನು ಮೂವತು್ತ
ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ೌರವಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾದರೂ ಆ
ಮೂವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನು ತನ್ನ
ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆಯ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಬೆ ಾಯನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.

ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳು
24 ೕ ಾಬನ ಸೋದರ ಾದ ಅ ಾಹೇಲನು ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ

ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇತರ ಜನರೆಂದರೆ:



2 ಸಮುವೇಲನು 23:25 ci 2 ಸಮುವೇಲನು 23:37

ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ದೋದೋವಿನಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಹ ಾನನು.
25ಹೆರೋದಿನವ ಾದ ಶಮ್ಮ,
ಎಲೀಕರು,
26ಪೆಲೆಟಿನವ ಾದ ಹೆಲೆಚ್,
ತೆಕೋವದ ಇಕೆ್ಕೕಷನಮಗ ಾದ ಈ ಾ,
27ಅಣತೋತಿನವ ಾದ ಅಬೀಯೆಜೆರ್,
ಹು ಾಊರಿನವ ಾದಮೆಬುನೆ್ನ ೖ
28ಅಹೋಹಿನವ ಾದ ಚಲೊ್ಮೕನ್,
ನೆಟೋಫದವ ಾದಮಹರೈ,
29ನೆಟೋಫದವ ಾದ ಾಣನಮಗ ಹೇಲೆದ್,
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ಗಿಬೆಯದ ರೀಬೈ ಎಂಬವನ ಮಗ ಾದ
ಇತೆ,

30ಪಿ ಾತೋನ್ಯ ಾದ ಬೆ ಾಯ,
ನಹಲೇ ಾಷಿನವ ಾದ ಹಿದೆ್ದ ೖ,
31ಅ ಾ ಾದ ಅಬೀಅಲೊ್ಬೕನ್,
ಬಹುರ್ಮ್ಯ ಾದ ಅಜಾ್ಮವೇತ್,
32 ಾಲೊ್ಬೕನ್ಯ ಾದ ಎಲೆಯ ಾ್ಬ,
ಾಷೇನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು,
ೕ ಾ ಾನ, 33ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಶಮ್ಮ,

ಅ ಾಯರ್ ಾದ ಾ ಾರನಮಗ ಅಹೀ ಾಮ್,
34 ಾ ಾದ ಅಹಸೆ್ಬ ೖನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್,
ಗಿಲೋವಿನ ಅಹೀತೋಫೆಲನಮಗ ಎಲೀ ಾಮ್,
35 ಕಮೆರ್ಲ್ಯ ಾದ ಹೆಚೊ್ರೕ,
ಅಬೀರ್ಯ ಾದ ಾರೈ,
36ಚೋಬದ ಾ ಾನನಮಗ ಾದ ಇ ಾಲ್,
ಾದ್ಯ ಾದ ಾನೀ,

37ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ಚೆಲೆಕ್,
ಚೆರೂಯಳಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನ ಸ ಾಯಕನೂ
ಬೇರೋತ್ಯನೂ ಆದ ನಹರೈ,
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38ಇತಿ್ರೕಯ ಾದ ಈ ಾ
ಾರೇಬರು ಮತು್ತ

39ಹಿತಿ್ತಯ ಾದಊರೀಯನು.

ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಜನರಿದ್ದರು.

24
ಜನಗಣತಿಮತು್ತ ಅದರ ಫಲ

1ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆಮತೆ್ತ ಕೋಪಗೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ ಾವೀದನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಾವೀದನು,
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನಗಣತಿ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

2 ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ಸೈನ್ಯದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ೕ ಾಬನಿಗೆ, “ ಾನ್ ನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ

ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿರಿ. ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ
ಜನರಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದರೆ ೕ ಾಬನು ಾಜನಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ
ಜನರಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಈಗ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಜನರನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ!
ಈ ಾಯರ್ವು ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದಲೇ ನೋಡು.
ಆದರೆ ನೀನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

4 ಆದರೆ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನು ೕ ಾಬನಿಗೆ ಮತು್ತ ಸೈನ್ಯದ
ಸೇ ಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ೕ ಾಬನು ಸೈನ್ಯದ ಸೇ ಾಪತಿಗ ಡನೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ

ಲೆಕ್ಕ ಾಕಲು ಹೊರಟನು. 5ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ
ಅರೋಯೇರಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಾಳೆಯವು
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ನಗರದ ಬಲ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲತು್ತ. (ಆ ನಗರವು ಾದ್ ಕಣಿವೆಯ
ಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂಯಗೆ್ಜೕರಿನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ.)

6 ಆಗ ಅವರು ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಮತು್ತ ತಖಿ್ತೕಮ್ ಹೊಜೀ ಪ್ರದೇಶಕೂ್ಕ
ಾನಿನ ಾನಿಗೂ, ಚೀದೋನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋದರು. 7 ಅವರು

ತೂರ್ ಕೋಟೆಗೂ ಹಿವಿ್ವಯರ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ನಗರಗಳಿಗೂ
ಯೆಹೂದದ ದ ಣಕಿ್ಕರುವ ಬೇಷೆರ್ಬಕೂ್ಕ ಹೋದರು. 8 ಅವರು
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಒಂಭತು್ತ ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ ದಿನಗಳ
ತರು ಾಯ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು.

9 ೕ ಾಬನು ಾಜನಿಗೆ ಜನರ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸಬಲ್ಲ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದರು.
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದರು.

ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು
10 ಾವೀದನು ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿದ ನಂತರ

ಅವ ಾನಗೊಂಡಂತೆ ಾವಿಸಿದನು. ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ,
“ ಾನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಮ ಾ ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳ ಾದೆನು!
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸೆಂದು ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಬಹಳಮೂಖರ್ ಾಗಿಬಿಟೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಾವೀದನು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ದಗ, ಅವನ ದಶಿರ್ ಾದ
ಾದನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳು ಬಂದವು. 12 ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ, ಾವೀದನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು,
‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ಾನು ಮೂರು ಶಿ ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮುಂದೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೋ’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಾದನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಈ ಮೂರು ಶಿ ಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊ: ನಿನಗೆಮತು್ತ ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಬರ ಾಲಬರಬೇಕೆ? ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳುನಿನ್ನನು್ನಮೂರು ತಿಂಗಳ
ಾಲ ಅಟಿ್ಟಸಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಾಲ ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ರೋಗರುಜಿನಗಳು ಾ್ಯಪಿಸಬೇಕೇ? ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸು,
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ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನುಏನುಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ನೀನು ತೀ ಾರ್ನಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಾವೀದನು ಾದನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ತೊಂದರೆಗೆ
ಒಳ ಾದೆ! ಆದರೆಯೆಹೋವನು ಕೃ ಾಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ; ಆದರೆ ಅದು ಜನರಿಂದ ಾರದಿರಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ರೋಗರುಜಿನಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದನು. ಇವು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗಿ
ನಿಯಮಿತ ಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದವು. ಾನ್ ನಿಂದ
ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಸತ್ತರು. 16 ದೇವದೂತನು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಲು ಅದರತ್ತ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಚಾಚಿದನು. ಆದರೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೆಹೋವನು
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದ
ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾಕು! ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ
ಅ ೌನನ ಕಣದಲಿ್ಲದ್ದನು.

ಾವೀದನು ಅ ೌನನ ಕಣವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು
17 ಜನರನು್ನ ಕೊಂದ ದೂತನನು್ನ ಾವೀದನು ನೋಡಿ

ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆನು. ಾನು ತಪು ್ಪ
ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆಈಜನರು ಕೇವಲ ಕುರಿಗಳಂತೆ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು.

ಅವರು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಯ ಾಡಿ ನಿನ್ನ ದಂಡನೆಯು
ನನಗೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಲದ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

18 ಆ ದಿನ ಾದನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಹೋಗಿ,
ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಅ ೌನನ ಕಣದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19ಅಂತೆಯೇ
ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಅ ೌನನನು್ನ
ನೋಡಲು ಹೋದನು. 20 ಾಜನು ಅವನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ
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ತನ್ನ ಕಡೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅ ೌನನು ನೋಡಿದನು. ಅ ೌನನು
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು. 21 ಅ ೌನನು,
“ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಾವೀದನು, “ನಿನಿ್ನಂದ ಕಣವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬಂದೆನು. ಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ರೋಗರುಜಿನಗಳು ನಿಲು್ಲತು್ತವೆ” ಎಂದನು.

22 ಅ ೌನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ ಾಜ ಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ನೀನು ಏನನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊ.
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಇಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಹೋರಿಗಳಿವೆ,
ನೊಗ ಮುಂ ಾದ ಮರದ ಸಲಕರಣೆಗಳಿವೆ. 23 ಾಜನೇ, ಾನು
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಅ ೌನನು ಾಜನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿದನು.

24 ಆದರೆ ಾಜನು ಅ ೌನನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಉಚಿತ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವ ಾ್ನಗಿಅಪಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಕಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಐವತು್ತ

ಶೆಕೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 25 ನಂತರ ಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಾವೀದನು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
ಅವನು ದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಯೆಹೋವನು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರೋಗರುಜಿನಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
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