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ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಾನ
1 ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ

ಸಂಪೂಣರ್ ಪ್ರಭುತ್ವ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಅವನನು್ನ ಬ ಾಢ್ಯ ಾಗುವಂತೆ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಡೆಸಿದನು. 2 ಆಗ ಸೊಲೊ ೕನನು ಸಮಸ್ತ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಶ ಾಧಿಪತಿಗ ಂದಿಗೂ, ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗ ಂದಿಗೂ,
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗ ಂದಿಗೂ, ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನ ಾದವರೊಂದಿಗೂ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಪ್ರಭುಗ ಂದಿಗೂ ಾತ ಾಡಿದನು. 3ಅವನಸಂಗಡ
ಇದ್ದ ಸವರ್ಸಮೂಹದೊಡನೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವು ಅಲಿ್ಲತು್ತ.
4 ಾವೀದನು ದೇವರಮಂಜೂಷವನು್ನ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದ ಾನು
ಅದನಿ್ನರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನು.
ಅವನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದನು.
5 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೂರನ ಮಗ ಾದ ಊರಿಯ, ಈತನ ಮಗ ಾದ
ಬೆಚಲೇಲನು ಾಡಿದ ಾಮ್ರದಯಜ್ಞವೇದಿಯುಅಲೆ್ಲೕಯೆಹೋವನ
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ಗು ಾರದ ಮುಂದಿತು್ತ. ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಆ ಸಮೂಹದವರೂ
ಅಲಿ್ಲಗೆಹೋದರು. 6ಆಗಸೊಲೊ ೕನನುದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾವಿರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 7 ಅದೇ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ, ಾವ ವರ ಬೇಕು ಕೇಳಿಕೋ”
ಎಂದು ಹೇಳಲು 8 ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇವರಿಗೆ, “ನೀನು
ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಮ ಾ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಅರಸ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. 9 ಈಗ
ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವು ನೆರವೇರಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ

ಧೂಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಜ ಾಂಗದವರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದಿ್ದೕ. 10 ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಈ ಮ ಾ ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಕೂ್ಕ, ಆಳುವುದಕೂ್ಕ, ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಾನ ವಿವೇಕಗಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 11 ಆಗ
ದೇವರು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ಇದು ನಿನ್ನ ಆ ಾಂ ಾಗಿ
ಇದು್ದದರಿಂದಲೂ ಘನವನೂ್ನ, ಧನವನೂ್ನ, ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ
ವೈರಿಗಳ ಾ್ರಣವ ಾ್ನಗಲಿ, ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳದೆ, ಾನು
ಾರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆನೋ

ಆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವ ಾಗೆ ಾನ, ವಿವೇಕಗಳನು್ನ
ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೂ ಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ ನಿನಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನಗಿಂತ ದಲು ಇದ್ದ ಅರಸುಗಳಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂಥ, ನಿನ್ನ ತರು ಾಯ ಾರಿಗೂ ಇರದಂಥ

ಘನ, ಧನ, ಐಶ್ವಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.
13 ಆನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಪೂಜಾಸ್ಥಳದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದು, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಆಳಿದನು.



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 1:14 iv 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 2:3

ಸೊಲೊ ೕನನ ವೈಭವ
14 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ರಥಗಳನೂ್ನ ಾಹುತರನೂ್ನ

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಾವಿರದ ಾನೂರು ರಥಗಳೂ ಮತು್ತ
ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಾಹುತರೂ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಇವರನು್ನ
ರಥದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಅರಸನೊಂದಿಗೂ ಇರಿಸಿದನು. ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ರಥಗಳಿ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 15 ಅರಸನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವು ಹೇರಳ ಾಗಿದು್ದ ಅವು
ಕಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ, ಾಗು ದೇವ ಾರು ಮರಗಳು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ
ಅತಿ್ತಮರಗಳಂತೆ ಹೇರಳ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 16ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಕುದುರೆಗಳು ಐಗುಪ ದೇಶದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು.
ಅವನ ವತರ್ಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಂಡು ಹಿಂ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ರಥಕೆ್ಕ ಆರುನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳಂತೆ, ಕುದುರೆಗೆ
ನೂರೈವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳಂತೆ ಕೊಟು್ಟ, ರಥಗಳನೂ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ
ಐಗುಪ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವುಗಳನು್ನ ಹಿತಿ್ತಯರ ಮತು್ತ
ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸರಮು ಾಂತರವೇ ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

2
ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ

1 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು
ಆಲಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನೂ್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. 2 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರೆ ಹೊರುವ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಾವಿರ ಜನರನು್ನ, ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಕಲು್ಲಗಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡುವವರನು್ನ, ಇವರ ಮೇಲಿ್ವೕಚಾರಣೆ ಾಗಿ ಮೂರು ಾವಿರದ

ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಮೇಲಿ್ವೕಚಾರಕರನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು
ನೇಮಿಸಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೊಲೊ ೕನನು ದೂತರ
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ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ತೂರಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೀ ಾಮನಿಗೆ*, “ನನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅರಮನೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಲು ದೇವ ಾರು ಮರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಹೇಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ ೕ ಾಗೆಯೇ ನನಗೂ ಾಡು. 4ಈಗ ಾನು
ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗಿರುವ ಾಶ್ವತ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ, ಆತನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಧೂಪ ಾಕುವುದಕೂ್ಕ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ
ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವುದಕೂ್ಕ, ಉದಯ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ,
ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಈ ಆಲಯವನು್ನ
ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ಾನು ಕಟಿ್ಟಸುವ
ಆಲಯವೂ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ
ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾರು! ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಾದ
ಆ ಾಶವೂ ಆತನ ಾಸಕೆ್ಕ ಾಲದಿರು ಾಗ ಆತನಿ ಾಗಿ ಆಲಯ
ಕಟ್ಟಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದೇ ಹೊರತು ಆತನಿಗೆ ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಲು ಾನು ಎಷ್ಟರವನು! 7 ಹೀಗಿರಲು ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ,
ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ,
ರಕ್ತವಣರ್, ಕಡುಗೆಂಪುವಣರ್, ನೀಲವಣರ್ಗಳ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ನೇಯುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಚಿತ್ರ ಕೆತು್ತವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿಪುಣ ಾದ ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು; ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದಂಥ ಮತು್ತ ನನೊ್ನಡನೆ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಇರುವಂಥ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗ ಂದಿಗೆ
ಅವನು ಕೆಲಸ ಾಡಲಿ. 8 ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ದೇವ ಾರು
ಮರಗಳನೂ್ನ, ತು ಾಯಿಮರಗಳನೂ್ನ, ಸುಗಂಧದಮರಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ
* 2:3 2:3 ಹೀ ಾಮನಿಗೆ ಅಥ ಾ ಹೂ ಾಮ
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ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಲೆಬನೋನಿನಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವುದರಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳು ಸಮಥರ್ರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳ
ತೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆಳುಗಳೂಇರುವರು. 9 ಾನು ಬೃಹ ಾ ಾರ ಾದ,

ಭವ್ಯ ಾದ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವುದರಿಂದ ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಹೆಚು್ಚ ಮರಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. 10 ಮರ ಕಡಿಯುವ ನಿನ್ನ
ಆಳುಗಳಿ ಾಗಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಕೋರ್ (ಎರಡು ಾವಿರ ಟನ್)
ಗೋದಿಯನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಕೋರ್ (ಎರಡು ಾವಿರ ಟನ್)
ಜವೆಗೋದಿಯನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಬತ್ ( ಾಲು ್ಕ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್)
ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಬತ್ ( ಾಲು ್ಕ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್)
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದನು.

11 ತೂರಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೂ ಾಮನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. “ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ.” 12 ಇದಲ್ಲದೆ, “ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ತನಗೋಸ ್ಕರ ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ, ಾಜನಿಗೋಸ ್ಕರ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ
ಕಟಿ್ಟಸತಕ್ಕ ಬುದಿ್ಧ, ಾನ, ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಮಗನನು್ನ ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. 13 ಈಗ
ಾನು ಾನಿಯು, ಕ ಾ ಪ್ರವೀಣನೂ ಆದ ಹೂ ಾ ಾಬೀ
ಎಂಬುವವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಅವನು ಾನ್ ಕುಲದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳ ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ತಂದೆ ತೂರಿನವನು.
ಅವನು ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಕಲು್ಲ, ಮರ
ಇವುಗಳ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಕಡುಗೆಂಪುವಣರ್
ನೀಲರಕ್ತವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತವುದಕೂ್ಕ,
ನಯ ಾದ ಾರು ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ನೇಯುವುದಕೂ್ಕ, ತನಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಎ ಾ್ಲ ತರದ
ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ತನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ
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ಚಮ ಾ್ಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಸಮಥರ್ನು,
ನೀನೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು, ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಆದ ಾವೀದನೂ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗ ಡನೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಾಡಲಿ
15 ಈಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಗೋದಿಯನು್ನ,
ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿ. 16 ಾ ಾದರೋ ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ
ಮರಗಳನು್ನ ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ ಕಡಿದು ತೆಪ್ಪಗ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟ, ಸಮುದ್ರ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ನೀನು

ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

17 ಆಮೇಲೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನು
ಾಡಿಸಿದ ಜನಗಣತಿಯ ಆ ಾರದ ಮೇರೆಗೆ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿ ಾಗ
ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತು್ತ ಮೂರು ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ
ಸಿಕಿ್ಕದರು. 18 ಅವರಲಿ್ಲ ಹೊರೆಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ
ಮಂದಿಯನೂ್ನ, ಕಲು್ಲಗಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎಂಭತು್ತ
ಾವಿರ ಮಂದಿಯನೂ್ನ, ಕೆಲಸದವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿ ಮೂರು
ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿಯನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.

3
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದು್ದ

1 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ, *ಯೆಹೋವನು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳ ಾದ
ೕರೀ ಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಇದು ಮುಂಚೆ ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಒ ಾರ್ನನ
ಕಣ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾವೀದನು ಇದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ್ದನು.

* 3:1 3:1ಅಥ ಾಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸಿದ.
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2 ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದ
ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 3 ಸೊಲೊ ೕನನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ದೇ ಾಲಯದ
ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಉದ್ದವು ದಲಿದ್ದ ಳದ ಪ್ರ ಾರ ಅರುವತು್ತ ಳ
ಉದ್ದವೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಅಗಲವು ಆಗಿತು್ತ. 4 ದೇ ಾಲಯದ
ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಮಂಟಪದ ಉದ್ದವು ಆಲಯದ ಅಗಲಕೆ್ಕ
ಸರಿ ಾಗಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ, ಎತ್ತರವು ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಆಗಿತು್ತ.
ಸೊಲೊ ೕನನು ಅದರ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಬಂ ಾರದ
ತಗಡಿನಿಂದಹೊದಿಸಿದನು. 5ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯನು್ನ ತು ಾಯಿಮರದ
ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚ, ಅದನು್ನ ಶುದ್ಧ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿ,
ಆದರ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಖಜೂರ್ರದ ಮರಗಳನೂ್ನ ಬಳಿ್ಳಗಳನೂ್ನ
ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು. 6 ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ರತ್ನದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಅಲಯವನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದನು. ಆದರ ಬಂ ಾರವು ಪವರ್ಯಿಮ್
ದೇಶದ ಬಂ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಹೀಗೆ ಆಲಯದಲಿ್ಲನ ತೊಲೆಗಳನೂ್ನ,
ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳನು್ನ, ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ, ಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಹೊದಿಸಿ, ಗೋಡೆಗಳಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು.

8ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನುಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅದರ
ಉದ್ದವು, ಆಲಯದ ಅಗಲಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ; ಅದರ
ಅಗಲವೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಆರುನೂರು ತ ಾಂತು
ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 9ಬಂ ಾರದ ಳೆಗಳ ತೂಕ
ಐವತು್ತ ತೊಲ ಾಗಿತು್ತ. ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಗಳನು್ನ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದನು. 10 ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು; ಅವುಗಳನೂ್ನ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದನು. 11 ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಒಟು್ಟ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದವು. ದಲನೆಯ ಕೆರೂಬಿಯ ಒಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಐದು
ಳಉದ್ದ ಾಗಿದು್ದ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಯವರೆಗೆ ತಗಲುತಿ್ತತು್ತ; ಐದು
ಳ ಉದ್ದ ಾದ ಇನೊ್ನಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಮತೊ್ತಂದು ಕೆರೂಬಿಯ
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ರೆಕೆ್ಕಯವರೆಗೆ ತಗಲುತಿ್ತತು್ತ. 12 ಅದರಂತೆಯೇ ಮತೊ್ತಂದು
ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಯು ಐದು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿದು್ದ, ಅದು ಕೋಣೆಯ
ಗೋಡೆಯವರೆಗೆ ತಗಲುತಿ್ತತು್ತ.; ಇನೊ್ನಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಐದು ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿದು್ದ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಯವರೆಗೆ ತಗಲುತಿ್ತತು್ತ.
13ಈಕೆರೂಬಿಗಳರೆಕೆ್ಕಗಳುಇಪ್ಪತು್ತ ಳಉದ್ದಕೆ ್ಕಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಕೆರೂಬಿಗಳುತಮ್ಮ ಾಲುಗಳಮೇಲೆನಿಂತುಕೊಂಡು,ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ
ಕಡೆಗೆಮುಖ ಾಡಿದ್ದವು. 14ಸೊಲೊ ೕನನು ಪರದೆಯನು್ನ ನೀಲ,
ಧೂಮ್ರ, ರಕ್ತವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ನಯ ಾದ ಾರಿನಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು.
ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಕಸೂತಿಯನು್ನ ಾಕಿಸಿದನು.

15 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇ ಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು, ಅವು ಮೂವತೆದು ಳ (5.5 ಮೀಟರ್)
ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲಣ ಕುಂಭಗಳು ಐದು
ಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದವು. 16 ಸೊಲೊ ೕನನು ಗಭರ್ಗೃಹದ

ಸರಪಣಿಗಳಂತೆ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಣ
ಕುಂಭಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಆ ಸರಪಣಿಗಳಲಿ್ಲ ನೂರು ನೂರು ಾಮ್ರದ
ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 17 ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ದೇ ಾಲಯದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ, ಒಂದನು್ನ ಬಲಗಡೆಗೂ,
ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಎಡಗಡೆಗೂ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಲಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ
“ ಾಕೀನ್”ಎಂದೂಎಡಗಡೆಯಿದ್ದ ಕಂಬಕೆ್ಕ “ಬೋವಜ್”ಎಂದೂ
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

4
ದೇ ಾಲಯದ ಾ ಾನುಗಳು

1 ಇದಲ್ಲದೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಅದರ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ, ಅಗಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಳ, ಎತ್ತರ ಹತು್ತ ಳವು ಆಗಿತು್ತ. 2 ಸೊಲೊ ೕನನು

ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಕಡಲು ಎಂಬ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಅದು
ಚ ಾ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚಿಗೆ ಹತು್ತ ಳ ಾಗಿಯೂ
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ಇತು್ತ. ಅದರ ಎತ್ತರವು ಐದು ಳ ಾಗಿಯೂ, ಸುತ್ತಳತೆ
ಮೂವತು್ತ ಳ ನೂಲಳತೆ ಾಗಿತು್ತ. 3 ಅದರ ಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಎತು್ತಗಳ ರೂಪಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಒಂದೊಂದು
ಳಕೆ್ಕ ಹತ್ತರಂತೆ ಆ ಕೊಳದ ಾತೆ್ರಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವು. ಇದು

ಎರಕ ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಡು ಾಗ ಎತು್ತಗಳ ರೂಪ ಎರಡು ಾ ಾಗಿ
ಎರಕ ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 4 ಅದು ಹನೆ್ನರಡು ಎರಕದ ಎತು್ತಗಳ
ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು್ತ. ಮೂರು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಮೂರು ಪಶಿ್ಚಮ
ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಮೂರು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಮೂರು ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕಗೂ
ಮುಖ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆ ಕಂಚಿನ ಕಡಲು ಾತೆ್ರ ಅವುಗಳ
ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಇತು್ತ. ಅವುಗಳ ಹಿಂ ಾಗಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಳ ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ.
5 ಕಡಲಿನ ಾತೆ್ರಯು ಾಲು ್ಕ ಬೆರಳಿನಷು್ಟ ದಪ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ
ಅಂಚು ಾತೆ್ರಯ ಅಂಚಿನ ಾಗೆಯೂ ಅರಳಿದ ಕಮಲಪುಷ್ಪದ ಾಗೆ
ಇತು್ತ. ಅದರೊಳಗೆ ಮೂರು ಾವಿರ ಕೊಳಗ ನೀರು ಹಿಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ.
6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹತು್ತ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು
ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐದನು್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಐದನು್ನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಕಡಲಿನೊಳಗಿನ ನೀರು
ಾಜಕರ ಾ್ನನ ಾಡಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇತು್ತ.

7 ಅವನು ಬಂ ಾರದ ಹತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಐದನು್ನ
ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ, ಐದನು್ನ, ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಇರಿಸಿದನು. 8 ಹತು್ತ ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ, ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಐದನೂ್ನ, ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಐದನೂ್ನ ಇರಿಸಿ ನೂರು
ಬಂ ಾರದ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾಜಕರ ಾ್ರ ಾರವನೂ್ನ, ಮ ಾ ಾ್ರ ಾರವನೂ್ನ, ಮ ಾ ಾ್ರ ಾರಕೆ ್ಕ
ಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಿದನು; ಅವುಗಳ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಾಮ್ರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 10 ಕಡಲು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೂವರ್ ಾಗದ
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ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ದ ಣಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿ ಇರಿಸಿದನು.

11 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೂ ಾಮನು ಹಂಡೆಗಳನೂ್ನ, ಸಲಿಕೆಗಳನೂ್ನ
ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದನು. ಹೀಗೆಯೇ ಹೂ ಾಮನು
ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ದೇ ಾಲಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 12 ಎರಡು
ಸ್ತಂಭಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕುಂ ಾ ಾರದ ಎರಡು
ತಲೆಗಳು, ಕುಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಎರಡು
ಜಾಲರಿಗಳು, 13 ಸ್ತಂಭಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕುಂಭಗಳ ಜಾಲರಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಎರಡೆರಡನು್ನ ಾ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಮ್ರದ
ಾನೂರು ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳು, ಪೀಠಗಳು, 14 ಅವುಗಳ
ಮೇಲಣ ಬೋಗುಣಿಗಳು, ಕಡಲು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಎರಕದ
ಾತೆ್ರ, 15 ಅದನು್ನ ಹೊರುವ ಹನೆ್ನರಡು ಎರಕದ ಹೋರಿಗಳು,

16 ಹಂಡೆ, ಸಲಿಕೆ, ಮುಳು್ಳ ೌಟುಗಳು ಹೀಗೆ ಹೂ ಾ ಾಬೀವನು
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಒಪ್ಪ ಾಕಿದ
ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿಮುಗಿಸಿದನು. 17ಅರಸನು ದರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೂ ಚೆರೇದಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಕುಲುಮೆಯಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಎರಕ ಹೊಯಿ್ಯಸಿದನು. 18 ಹೀಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಾಡಿಸಿದ ಾ ಾನುಗಳು ಅನೇಕ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವುಗಳ
ಾಮ್ರದ ತೂಕ ಎಷೆ್ಟಂಬುದು ಗೊ ಾ್ತಗದೆ ಹೋಯಿತು.

19 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿಸಿದ
ಒಳಗಿನ ಾ ಾನುಗಳು ಾವುದೆಂದರೆ: ಬಂ ಾರದ ಧೂಪವೇದಿ,
ನೈವೇದ್ಯ ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವ ಮೇಜುಗಳು, 20 ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ
ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಮುಂದೆ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಪು ಾ್ಟಲಂ ಾರವುಳ್ಳ ಬಂ ಾರದ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳು, 21 ಅವುಗಳ
ದೀಪಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಹಣತೆಗಳು, ಇಕ್ಕಳಗಳು ಇವು ಸ್ವಚ್ಛ
ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. 22 ಾಗೆಯೇ ಕತ್ತರಿಗಳನೂ್ನ,
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ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ ಧೂ ಾರತಿಗಳನೂ್ನ, ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಗಳನು್ನ,
ದೇ ಾಲಯದ ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗಿರುವ ಬಂ ಾರದ ಕದಗಳು,
ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಬಂ ಾರದ ಕದಗಳು ಇವುಗಳೇ.

5
1 ಹೀಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾದ

ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ,
ಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದಭಂ ಾರಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಸಿದನು.
ಮಂಜೂಷದ ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪನೆ

2 ಆಗ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾವೀದನಗರ ಾದ ಚೀ ೕನಿನಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನು್ನ, ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ
ಾಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು. 3 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಜಾತೆ್ರ ಾಗಿ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 4ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂ ಾಗ, ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡರು. 5 ಾಜಕ ಾದ ಲೇವಿಯರು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ, ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ,
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ತಂದರು.
6 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೂ, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ
ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ಕೂಡಿಬಂದು, ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಕುರಿ,
ದನಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 7 ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಗಭರ್ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರಿಸಿದರು. 8 ಕೆರೂಬಿಗಳ
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ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮಂಜೂಷವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಆದುದರಿಂದ ಮಂಜೂಷವು ಅದರ ಕೋಲುಗಳೂ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಅವುಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲದ್ದವು. 9 ಮಂಜೂಷಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದ
ಆ ಕೋಲುಗಳ ತುದಿಗಳು ಗಭರ್ಗುಡಿಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತವರಿಗೆ
ಾಣಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತವರಿಗೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ;
ಮಂಜೂಷವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದೆ. 10 ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ
ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ, ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ,
ೕಶೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದನು. 11 ಮ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧ

ಸ್ಥಳದಿಂದ ಾಜಕರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಸಮಸ್ತ ಾಜಕರು
ವಗರ್ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
12 ಾಗೂ ಲೇವಿಯ ಾಯಕ ಾದ ಆ ಾಫ್, ಹೇ ಾನ್,
ಯೆದುತೂನರೂ ಇವರಮಕ್ಕಳೂ, ಸಹೋದರರೂ ಾರುಮಡಿಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಾಳಗಳನೂ್ನ, ವೀಣೆಗಳನೂ್ನ, ಕಿನ್ನರಿಗಳನು್ನ
ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
ಅವರ ಸಂಗಡ ನೂರ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಾಜಕರೂ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 13 ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಒಳಗಿಟ್ಟ ಾಜಕರು
ದೇ ಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಕೂಡಲೆ ಏಕ ಸ್ವರದಿಂದ
ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತುತೂ್ತರಿ
ಊದುವವರೂ ಾಯನ ಾಡುವವರೂ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ತುತೂ್ತರಿ, ಾಳ ದ ಾದ ಾದ್ಯಗಳ ಧ ್ವನಿ ಡನೆ ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರು, “ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡುವವರ ಸ್ವರವೂ ಕೇಳಿಸಿದೊಡನೆ, ಮೇಘವು ಯೆಹೋವನ

ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 14 ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸಿ್ಸನಿಂದ
ಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಮೇಘವುದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
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ಾಜಕರು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಸೇವೆ ಾಡ ಾರದೆ ಹೋದರು.

6
ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಷಣ

1 ತರು ಾಯ ಸೊಲೊ ೕನನು, ಯೆಹೋವನೇ “ ಾಗರ್ತ್ತಲಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದೕ; 2 ಆದರೆ ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು
ಆಲಯವನು್ನ,ನೀನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾಸ ಾಡತಕ್ಕ ಸ್ಥಳ ಾಗಿರಲೆಂದು
ಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 3 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ, ಅರಸನು ಎದು್ದ
ನಿಂತು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಸಮೂಹದವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 4 ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ; ನನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ಈಗ ತನಿ್ನಂದ
ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ನನ್ನ
ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ ದಿನ
ದಲುಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅದರಲಿ್ಲ ಇರುವ ಾಗೆ ಆಲಯವನು್ನ

ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ,
ನನ್ನ ಆಲಯ ಾ್ಥನವ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರಭು ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡದೂ್ದ ಇಲ್ಲ. 6 ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಆಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾವೀದನನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 7 ಆದ ಾರಣ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಲು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. 8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ,
‘ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ
ಾಡಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. 9 ಆದರೆ ನೀನು ಆಲಯವನು್ನ

ಕಟ್ಟ ಾರದು; ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟವ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10ಯೆಹೋವನು
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ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಂತೆ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಅರಸ ಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ದೊರಕಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಬಂಧ ಾ ಾಸನಗಳಿರುವ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಅದರಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೊಲೊ ೕನನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
12 ಸೊಲೊ ೕನನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎದುರು ತನ್ನ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಾ್ರಥರ್ ಾ
ಭಂಗಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. 13ಸೊಲೊ ೕನನು ಐದು ಳಉದ್ದವೂ,
ಐದು ಳ ಅಗಲವೂ, ಮೂರು ಳ ಎತ್ತರವೂ ಆಗಿರುವ
ಒಂದು ಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಅಂಗಳದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು, ಆತನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಣ ಾಲೂರಿ
ನಿಂತನು. ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ತನ್ನ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ, 14ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ
ಸ ಾನ ಾದ ದೇವರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ; ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನಿನಗೆ
ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂಥ ಸೇವಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ದಯೆಯನೂ್ನ, ಕೃಪೆಯನೂ್ನ
ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. 15 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ನನ್ನ
ತಂದೆಯೂ ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಿ್ದೕ;
ನಿನ್ನ ಾಯಿ ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಈಹೊತು್ತ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ.
16ಇ ಾ್ರಯೇಲರದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ,
ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು
ನಿನ್ನಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಿಂ ಾಸನದ
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ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡುವೆನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿರುವೆಯ ಾ್ಲ, ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು.’ 17ಈಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ನುಡಿದಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲಿ. 18 ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿ
ಮನಷ ್ಯರೊಡನೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವನೋ? ಸ್ವಗರ್ವೂ,
ಸ್ವ ಾರ್ಧಿ ಸ್ವಗರ್ವೂ ನಿನ್ನ ಾಸಕೆ್ಕ ಾಲವು, ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಾನು
ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಈ ಆಲಯವು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಾ ಾದೀತು? 19 ಆದರೂ
ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಈ ಸೇವಕನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ,
ವಿ ಾಪನೆಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು; ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಈ
ಸೇವಕನ ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು. 20 ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ನನ್ನ
ಾಮಪ್ರ ಾವವು ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದವನೇ, ನಿನ್ನ
ಕೃ ಾ ಕಟಾಕ್ಷವು ಹಗಲಿರುಳು ಈ ಮಂದಿರದ ಮೇಲಿರಲಿ; ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನು ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸು.
21 ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಾಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸು. ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ, ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸು. 22 ನೆರೆಯವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿ,
ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನು ಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯೆಂದು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ, ಅವನು ಈ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರೆ, 23 ಆಗ
ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ
ತೀರಿಸು; ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಅವನ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಅವನ ತಲೆಯಮೇಲೆಯೇ
ಬರ ಾಡಿ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸು; ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಅವನ ನೀತಿಯ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅವನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡು.

24 “ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ
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ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಶತು್ರವಿನ ಮುಂದೆ ಸೋತು ಹೋ ಾಗ ಅವರು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ, ನಿನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿ ಾಪನೆಯನೂ್ನ, ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿದರೆ,
25 ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಾಲಿಸಿ ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ,
ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ನೀನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಅವರನು್ನ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡು.

26 “ಅವರ ಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ, ನೀನು ಆ ಾಶವನು್ನ
ಮಳೆಗರೆಯದಂತೆ ಮುಚಿ್ಚ ಅವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ ಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿದವನು ನೀನೇ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವು ಾದರೆ, 27 ಪರಲೋಕದಿಂದ
ನೀನು ಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಆದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವರು ನಡೆಯಬೇ ಾದ ಸ ಾ್ಮಗರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಳೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸು.

28 “ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲ, ೕರ ಾ್ಯಧಿ, ಬಿಸಿ ಾಳಿ, ಮಿಡತೆ,
ಚಿಟೆ್ಟೕಹುಳು, ಹಸಿರುಹುಳು ಇಲ್ಲವೆ ಶತು್ರಗಳು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕುವುದು, ಇಂಥ ಾವ ಉಪದ್ರವದಿಂ ಾಗಲಿ,
ಾ್ಯಧಿಯಿಂ ಾಗಲಿ ಾಧೆಯುಂಟಾದರೆ, 29 ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯ ಾಗಲಿ,ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾಗಲಿ, ಾವುಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ
ಉಪದ್ರವ ದುಃಖಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ
ಕೈಯೆತಿ್ತ ನಿನಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ, ವಿ ಾಪನೆಯನೂ್ನ ಾಡಿದರೆ,
30ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲಂಥ ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಾಪ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಾಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಕೊಡು. 31 ಆಗ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ
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ಅವರು ಾಸಿಸುವ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವರು.
32 “ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲನಲ್ಲದೆ ಸೇರದಂಥ ಒಬ್ಬ

ಅನ್ಯನೂ, ಪರದೇಶಿಯು ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ತದ ಾಮ, ಭುಜಬಲ,
ಶಿ ಾಹಸ್ತ ಇವುಗಳ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ದೂರದೇಶದಿಂದ
ಬಂದು, ಈ ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ
ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ, 33ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅವನು ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಆಗ ಲೋಕದ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ನಿನ್ನ ಾಮದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ತಿಳಿದು, ನಿನ್ನ ಜನ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಂತೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಈ
ಆಲಯವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿದೆ್ದಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

34“ನೀನುನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶತು್ರಗ ಡನೆಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಎಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ, ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ, ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸಿರುವ ಈ
ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ, 35 ನೀನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ, ವಿ ಾಪನೆಯನೂ್ನ, ಕೇಳಿ
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯವನು್ನ ಾಡು.

36 “ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಬಹುದು, ಾಪ
ಾಡದ ಮನುಷ ್ಯನು ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ

ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾಗ ಮತು್ತ ಆ
ಶತು್ರಗಳುಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುದೂರದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಸಮೀಪದ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಇರುವದೇಶಕೆ್ಕ ಒ ಾ್ದಗ, 37 ಾವು ಸೆರೆಯವ ಾಗಿಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ದೇಶದ ಕಡೆಗೂ, ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ, ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸಿರುವ ಈ ಆಲಯದ
ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ‘ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಾಪ ಾಡಿ
ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದೆವು’ ಎಂದು ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿ, 38 ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ
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ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ತಿರುಗಿ,
ನೀನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಡೆಗೂ, ನೀನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾನು
ಕಟಿ್ಟಸಿರುವ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ ಅವರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿದರೆ, 39 ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ, ವಿ ಾಪನೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿ,
ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾಲಿಸಿ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. 40ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ
ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಡುವ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. 41 ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ,ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಪ ಾದಮಂಜೂಷದಸಂಗಡ,ನಿನ್ನ
ಾಸ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಬರೋಣ ಾಗಲಿ. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ಾಜಕರು ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಳ್ಳಲಿ; ನಿನ್ನ
ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಲಿ. 42 ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಿ್ನಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಾದವನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ.” ಎಂದು ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

7
ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪನೆ

1 ಸೊಲೊ ೕನನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ,
ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಬಿದು್ದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ,
ಯಜ್ಞ ಾಂಸವನೂ್ನ ದಹಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟತು, ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ
ಆಲಯದ ತುಂ ಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 2 ಯೆಹೋವನ
ತೇಜಸು್ಸ ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾಜಕರು
ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರದೆ ಹೋದರು. 3 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಆ ಾಶದಿಂದಬೆಂಕಿಕೆಳಗೆಇಳಿದುಬರುವುದನೂ್ನಮತು್ತಯೆಹೋವನ
ತೇಜಸು್ಸ ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ,
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ಜನರು ನೆಲದವರೆಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ,
“ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ”
ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ನಮನ ಾಡಿದರು. 4 ಅರಸನೂ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 5 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರಹೋರಿಗಳನು್ನ,ಲಕ್ಷದಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಈ
ಪ್ರ ಾರ ಅರಸನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿದರು. 6ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಜಕನು ತನ್ನ
ಸೇವೆಗನು ಾರ ಾಗಿನಿಂತರು. ಲೇವಿಯರೂಮತು್ತ ಾವೀದ ಾಜನು
ಯೆಹೋವನ ಾಯನ ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿಸಿದ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡು ಾ್ತ,
“ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು.
ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರು ಅವರ ಮುಂದೆ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿದರು.
ಸಮಸ್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಎದು್ದ ನಿಂತಿದ್ದರು. 7 ಸೊಲೊ ೕನನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮುಂದಿನ ಾ್ರ ಾರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಳವನು್ನ
ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಡಿದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಡಿಸಿದ ಾಮ್ರದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನ
ಯಜ್ಞದ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಇಡುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ ಾಲದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ,
ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ, ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ,
ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞದ ಕೊಬಿ್ಬನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 8ಈ
ಪ್ರ ಾರ ಸೊಲೊ ೕನನೂ ಹ ಾತಿನ ಾರಿಯಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ
ಹಳ್ಳದ ವರೆಗಿರುವ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ, ಮ ಾ ಸಮೂಹ ಾಗಿ
ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಅಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಜಾತೆ್ರ ಆಚರಿಸಿದರು. 9 ತರು ಾಯ ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಭೆ ನಡಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಏಳು ದಿನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯನು್ನ ಮತು್ತ ಇನು್ನ ಏಳು ದಿನ ಜಾತೆ್ರಯ
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ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. 10 ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಅರಸನು ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು
ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾವೀದ, ಸೊಲೊ ೕನರಿಗೂ, ಆತನ
ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಉಂಟಾದ ಉಪ ಾರಗಳನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂದಭರಿತ ಾಗಿ, ಸಂತೋಷಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು.

ಯೆಹೋವನು ಪುನಃ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದದು್ದ
11 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ,

ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅರಸನು ಈಡೇರಿಸಿದನು.
12 ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ,
“ನೀನುನನಗೆ ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ,ಬಲಿಯನ್ನಪಿರ್ಸುವ
ಆಲಯ ಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ಾನು
ಆ ಾಶವನು್ನ ಮಳೆಗರೆಯದಂತೆಮುಚು್ಚ ಾಗಲೂ, ದೇಶವನು್ನ ತಿಂದು
ಬಿಡುವುದಕೆ್ಕಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಾಗಲೂ,ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಮೇಲೆ
ೕರ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡು ಾಗಲೂ, 14 ಈಗ ನನ್ನವರೆಂದು

ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು,
ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ನನ್ನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬಯಸುವು ಾದರೆ,
ಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಲಿಸಿ, ಅವರ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ,
ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಆರೋಗ ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು. 15 ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವವರನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ ಅವರ
ವಿ ಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. 16 ನನ್ನ ಾಮ ಮಹತು್ತ ಈ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವಂತೆ ಇದನು್ನ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಆರಿಸಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಠಯೂ, ಮನಸೂ್ಸ ಸ ಾ ಇಲೆ್ಲೕ
ಇರುತ್ತದೆ. 17 ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ ನನಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
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ಕೈಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, 18ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು;
ಅಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ತಪ್ಪದೆ ಸ ಾ ಾಲ
ಾಜಾ್ಯ ಾರ ನಡಿಸುವರು ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.

19 ಆದರೆ ನೀವು ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ, 20 ಅವುಗಳಿಗೆ
ಕೈಮುಗಿಯುವು ಾದರೆ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ
ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಈ ಆಲಯವನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿ ಅದು ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳವರಿಗೂ ಾಪದ ಾದರಿ ಾ ಾಗಿಯೂ ನಿಂದೆಗೆ
ಆಸ್ಪದ ಾಗುವಂತೆಯೂ ಾಡುವೆನು. 21 ಉನ್ನತ ಾದ
ಮಂದಿರದ ಈ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುವವರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ಬೆರ ಾಗಿ, ‘ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನೂ್ನ ಆಲಯವನೂ್ನ
ಹೀಗೇಕೆ ಾಡಿದನು?’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು. 22 ಆಗ ಅವರಿಗೆ,
‘ಈ ದೇಶದವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದ
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ,
ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಆ ಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಆಪತ್ತನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.’ ” ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಡುವರು ಎಂದನು.

8
ಸೊಲೊ ೕನನ ಇತರ ಾಧನೆಗಳು

1 ಸೊಲೊ ೕನನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಮುಗಿಸಿದನು.
2 ಸೊಲೊ ೕನನು ಹೂ ಾಮನಿಂದ ತನಗೆ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
3 ಅನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು ಚೋಬ ಾಜ್ಯದ ಹ ಾತಿಗೆ ಬಂದು
ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 4 ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ
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ತದೊ್ಮೕರ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಹ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಉ ಾ್ರಣದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ
ಮೇಲಿನ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಬೇತೊ್ಹೕರೋನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ೌಳಿಗೋಡೆ, ಾಗಿಲು, ಅಗುಳಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ಕೋಟೆಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 6 ಾ ಾತೊರು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ
ಉ ಾ್ರಣದ ಪಟ್ಟಣ, ಯುದ್ಧರಥಗಳನಿ್ನರಿಸುವ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ,
ಾಹುತರ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ
ಾಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 7ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಸಂಹೃತ ಾಗದೆ, ಾ ಾನ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಿತಿ್ತಯ, ಅ ೕರಿಯ, ಪೆರಿಜೀಯ, ಹಿವಿ್ವಯ,
ಯೆಬೂಸಿಯ, 8 ದ ಾದ ಅನ್ಯ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಾಶ ಾಡದೆ ಉಳಿಸಿದ ಸಂ ಾನದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಬಿಟಿ್ಟ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬಿಟಿ್ಟ
ಕೆಲಸ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 9 ಆದರೆ ಸೊಲೊ ೕನನು ಬಿಟಿ್ಟ
ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ನೇಮಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ
ಸೈನಿಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಅಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಸರ ಾರರ ಾ್ನಗಿಯೂ,
ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳ ಾಯಕರ ಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು.
10 ಈ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಮಂದಿ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ಪ್ರಜೆಗಳಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು.

11 ಸೊಲೊ ೕನನು, “ ಾವ ಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವಿತೊ್ತೕ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನಗಳು. ಆದುದರಿಂದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ
ಪುತಿ್ರ ಾದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಾಸಿಸ ಾರದು” ಅಂದುಕೊಂಡು
ಆಕೆಯನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲರಿಸದೆ, ಾನು ಆಕೆ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

12ಆ ಾಲದಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು, ಾನು ಮಂಟಪದಮುಂದೆ
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ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ, 13 ೕಶೆಯ
ಆ ಯಂತೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ, ಾರೋತ್ಸವ ಜಾತೆ್ರ
ಇವುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಹಬ್ಬ, ಪಂಚಾಶತ್ತಮ
ದಿನದ ಹಬ್ಬ, ಪಣರ್ ಾಲೆ ಹಬ್ಬ ಎಂಬ ಮೂರು ಾಷಿರ್ಕ
ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಾ ದಿನಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ
ಆ ಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಾಜಕ ವಗರ್ಗಳನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ಅವರವರ ಸೇ ಾವೃತಿ್ತಗೆ ನೇಮಿಸಿದನು. ಲೇವಿಯರು ಆ ಾ
ದಿನದ ನೇಮದ ಪ್ರ ಾರ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು, ಾಜಕರ ಕೈಕೆಳಗೆ
ಸೇವೆ ಾಡುತ್ತಲೂ ಾ್ವರ ಾಲಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಗರ್ಗಳ ಸರದಿಯ
ಮೇಲೆಆ ಾ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಯುತ್ತಲೂಇರಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಾವೀದ ಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದೇ ಆಗಿತು್ತ. 15 ಾಜನು
ಾಜಕರನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರನೂ್ನ, ಭಂ ಾರಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟ

ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ಮೀರಲಿಲ್ಲ. 16 ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಆಸಿ್ತ ಾರ ದಲುಗೊಂಡು ಸ ಾಪಿ್ತಯವರೆಗೂ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳೂ ಮುಗಿದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವು
ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು್ತ.

17 ಆನಂತರ, ಸೊಲೊ ೕನನು ಎದೋಮ್ ದೇಶದ ಸಮುದ್ರ
ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರ್ ಾಗೂಏಲೋತ್ಎಂಬಊರುಗಳಿಗೆ
ಹೋದನು. 18 ಹೂ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಆಳುಗಳ ಮು ಾಂತರ
ಹಡುಗುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಮುದ್ರ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ನಿಪುಣ ಾದ ಾವಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಸೊಲೊ ೕನನ
ಸೇವಕರೊಡನೆ ಓಫೀರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಾನೂರೈವತು್ತ ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

9
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ಶೆ ಾ ದೇಶದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನ ಭೇಟಿ ಾದದು್ದ
1 ಶೆ ಾದ ಾಣಿಯು ಸೊಲೊ ೕನನ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ,

ಅವನನು್ನ ಒಗಟುಗಳಿಂದ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದಳು. ಆಕೆಯು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಬಂ ಾರ,
ರತ್ನ ಇವುಗಳನು್ನ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮ ಾ
ಪರಿ ಾರದೊಡನೆ ಸೊಲೊ ೕನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಅವನೊಡನೆ
ಸಂ ಾಷಿಸಿದಳು. 2 ಸೊಲೊ ೕನನು ಆಕೆಯ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೂ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು; ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂಥದು್ದ ಒಂದೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದುದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 3ಶೆ ಾದ
ಾಣಿಯು, ಸೊಲೊ ೕನನ ಾನ, ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಅರಮನೆ,

4ಭೋಜನ ಪೀಠದ ಆ ಾರ, ಆ ಪೀಠದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರ
ಆಸನಗಳು, ಅವನ ಪರಿಚಾರಕರ ಸೇ ಾಕ್ರಮ ಮತು್ತ ಅವರ
ಉಡುಪುಗಳು, ಅವನ ಾನಸೇವಕರು, ಅವರ ಉಡುಪುಗಳು
ಇವುಗಳನೂ್ನ, ಅರಸನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ
ಸ ಾರ್ಂಗ ಹೋಮಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ವಿಸಿ್ಮತ ಾಗಿ 5 ಅವನಿಗೆ,
“ ಾನು ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಾನವನೂ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದು್ದ
ಸತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 6 ಾ ಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವವರೆಗೆ
ಜನರು ಹೇಳಿದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ; ಈಗ ನೋಡಿದರೆ, ನಿನ್ನ
ಾ ಾತಿಶಯವು ಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಉನ್ನತ ಾಗಿದೆ; ಜನರು ನಿನ್ನ
ಾನ ಮತು್ತ ಐಶ್ವಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಅಧರ್ವ ಾ್ನದರೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.

7 ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೂ, ಸ ಾ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ ಧನ್ಯರು. 8ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ,
ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ; ನಿನ್ನ ದೇವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ
ನೀತಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಅರಸ ಾ್ನಗಿ



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 9:9 xxvi 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 9:16

ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 9ಆಕೆಯುಅರಸನಿಗೆನೂರಿಪ್ಪತು್ತ
ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಅಪರಿಮಿತ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ,
ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಶೆ ಾದ ಾಣಿಯು ಅರಸ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಕೆ ್ಕ ಸರಿಸ ಾನ ಾದ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಮತೆ್ತ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 10 ಹೂ ಾಮನ ಮತು್ತ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಆಳುಗಳು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಬಂ ಾರವನ್ನಲ್ಲದೆ
ಸುಗಂಧದ ಮರಗಳ ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. 11 ಅರಸನು
ಸುಗಂಧದ ಮರದಿಂದ ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಾಗೂ ಅರಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೋ ಾನಗಳನೂ್ನ, ಸಂಗೀತ ಾರರಿ ಾಗಿ
ಕಿನ್ನರಿಗಳನೂ್ನ, ಸ್ವರಮಂಡಲಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಇಂಥ
ಗಂಧದ ಮರವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
12 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಶೆ ಾದ ಾಣಿಯಿಂದ ತನಗೆ
ದೊರಕಿದ ಬಹು ಾನಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ, ಆಕೆಗೆ ಾನು ಕೊಟು್ಟ
ವಸು್ತಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯು ಕೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
ಅನಂತರ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರೊಡನೆ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದಳು.

ಸೊಲೊ ೕನನ ವೈಭವ
13 ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಆರು ನೂರಅರವ ಾ್ತರು

ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವು ದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇ ಾಂತರದಲಿ್ಲ
ಾ್ಯ ಾರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳೂ, ವತರ್ಕರೂ, ಅರಬ ಾ್ಥನದ
ಅರಸರೂ, ದೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳ
ಮತು್ತ ಬಂ ಾರವನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದರು. 15ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಇನೂ್ನರು ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು;
ಪ್ರತಿ ಂದು ಗು ಾಣಿಗೆ ಆರುನೂರು ತೊ ಾ ಬಂ ಾರವು
ಹಿಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ
ಮುನೂ್ನರು ಖೇಡ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು; ಪ್ರತಿ ಂದು ಖೇಡ್ಯಕೆ ್ಕ
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ಮುನೂ್ನರು ತೊ ಾ ಬಂ ಾರ ಬೇ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಅರಸನು ಇವುಗಳನು್ನ
ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಮಂದಿರದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು.

17ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ದೊಡ್ಡ ಾದ ಒಂದು ದಂತ ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಹೊಂದಿಕೆ ಾದ ಆರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳೂ, ಬಂ ಾರದ
ಸಿಂ ಾಸನವೂ, ಒಂದು ಾದಪೀಠವು ಇದ್ದವು; ಆಸನಕೆ್ಕ
ಎರಡು ಕೈಗಳೂ ಅವುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳೂ ಇದ್ದವು.
19 ಆರು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು
ಸಿಂಹಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು. ಇಂಥ ಸಿಂ ಾಸನವು ಬೇರೆ ಾವ
ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 20 ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಎ ಾ್ಲ ಾನ ಾತೆ್ರಗಳು ಬಂ ಾರದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಲೆಬನೋನಿನ
ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಂದಿರದ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳು ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರದವುಗಳು. ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಗೆ ಬೆಲೆಯೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 21 ಅರಸನ ಹಡುಗುಗಳು ಹೂ ಾಮನ ಾವಿಕರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂರು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಬಂ ಾರ,

ಬೆಳಿ್ಳ, ದಂತ, ಾನರ, ನವಿಲು ಇವುಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದವು. 22 ಈ
ಪ್ರ ಾರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ
ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿ ಾಗಿದ್ದನು.

23 ಭೂ ಾಜರೆಲ್ಲರೂ, ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸೊಲೊ ೕನ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ವಷರ್ ವಷರ್ವೂ
ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ಾ ಾನು, ಉಡುಪು, ಯುದ್ಧಸಲಕರಣಿಗಳು,
ಶ ಾ್ತಸ್ತ ್ರಗಳು, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ, ಕುದುರೆ, ಹೇಸರಗತೆ್ತ ಇವುಗಳನು್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 25ಸೊಲೊ ೕನನು ಅಶ್ವಸಹಿತ ಾದ
ರಥಗಳು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಾಗೂ ಾಹುತರು ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ.
ಇವುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ರಥಗಳಿ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ ಇರಿಸಿದ್ದನು. 26ಅವನುಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ನದಿ
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ದಲುಗೊಂಡು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮತು್ತ ಐಗುಪರ ದೇಶಗಳವರೆಗೂ
ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. 27 ಅರಸನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಕಲಿ್ಲನ ಾಗೆಯೂ, ದೇವ ಾರು
ಮರಗಳು ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಅತಿ್ತ ಮರಗಳಂತೆ
ಹೇರಳ ಾಗಿದ್ದವು. 28 ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೋಸ ್ಕರ ಐಗುಪದಿಂದಲೂ
ಾಗೂ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದರು.

ಸೊಲೊ ೕನನಮರಣ
29 ಸೊಲೊ ೕನನ ಉಳಿದ ಪೂ ೕರ್ತ್ತರ ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ,

ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನ ಚರಿತೆ್ರ, ಶೀಲೋವಿನವ ಾದ ಅಹೀಯನ
ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥ, ಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಾಶಿರ್ಕ ಾದ ಇದೊ್ದೕವನು
ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಕುರಿತು ನುಡಿದ
ದಶರ್ನೋಕಿ್ತ ಎಂಬಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. 30ಸೊಲೊ ೕನನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ನಲ್ವತು್ತ
ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 31 ಆನಂತರ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು, ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು; ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅರಸ ಾದನು.

10
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದದು್ದ

1ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಶೆಕೆಮಿಗೆಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ
ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರು. 2ಇದಲ್ಲದೆ
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ
ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದನು.
3 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವನನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು.
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಬಳಿಗೆ
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ಹೋಗಿ, 4 ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯನು್ನ
ಹೊರಿಸಿದ್ದನು; ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನೇಮಿಸಿದ ಬಿಟಿ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀನು
ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹಗುರ
ಾಡುವು ಾದರೆ, ಾವುನಿನ್ನನು್ನ ಸೇವಿಸುವೆವು”ಎಂದುಹೇಳಿದರು.

5 ಅದಕೆ್ಕ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು, “ನೀವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬನಿ್ನರಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು; ಜನರು ಹೊರಟು ಹೋದರು. 6 ಆಗ
ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಮಂತಿ್ರಗ ಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಈ
ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ನೀವು ಾವ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ನನಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ?” ಎಂದನು. 7 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ
ಜನರಿಗೆ ದಯತೋರಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವರು”
ಎಂದರು. 8 ಆದರೆ ಅವನು ಅ ಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ಸಂಗಡವೇ ಬೆಳೆದು ತನಗೆ ಮಂತಿ್ರಗ ಾದ
ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 9 “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಹೇರಿದ

ನೊಗವನು್ನ ಹಗುರ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಈ ಜನರಿಗೆ
ಾವ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು? ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ

ಆಲೋಚನೆ ಏನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 10 ಅವರು ಅವನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ಾರ ಾದ ನೊಗವನು್ನ
ಹಗುರ ಾಡು ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ
ಜನರಿಗೆ ನೀನು, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನಡುವಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಕಿರುಬೆರಳು
ದಪ್ಪ ಾಗಿದೆ. 11 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾರ ಾದ
ನೊಗವನು್ನ ಹೇರಿರುವುದು ನಿಜ; ಆದರೆ ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರುಕೋಲುಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಜ; ಾ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ದಂಡಿಸುವೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
12 ಾರೊ ಾ್ಬಮನೂ ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆಮೂರನೆಯದಿನಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
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13 ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಾದ ಉತ್ತರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು.
14 ೌವನಸ್ಥರ ಆಲೋಚನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ, “ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾರ ಾದ ನೊಗವನೂ್ನ ಹೇರಿರುವದು
ನಿಜ; ಆದರೆ ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವೆನು.
ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರುಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಜ;
ಾ ಾದರೋ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ* ದಂಡಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ನುಡಿದನು. 15 ಅರಸನು ಜನರ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಹೋದದು್ದ ದೈವ ೕಗದಿಂದಲೇ. ಈ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೋವನು
ಶೀಲೋವಿನವ ಾದ ಅಹೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.
16 ಅರಸನು ತಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಲ ಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು;
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವೀದನಿಗೂ ನಮಗೂ ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇಷಯನ ಮಗನಿಗೂ ನಮಗೂ
ಾವ ಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ

ಸ್ವತು್ತಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ; ಾವೀದನ ಕಡೆಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲವನು್ನ
ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 17ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾದರೋ
ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದರು. 18 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಹದೋ ಾಮನನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ, ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಂದರು. ಆಗ ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಬೇಗನೆ ರಥವನೆ್ನೕರಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದನು. 19 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ
ಸ ಾ ಾನ ಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

* 10:14 10:14ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಅಥ ಾ ಚೇಳುಗಳಿಂದ.
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11
1 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದ ನಂತರ

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
ಾಜ್ಯವನು್ನ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೂದ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದನು. 2 ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ
ಶೆ ಾಯನಿಗೆ, ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ಉಂಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
3 “ನೀನು ಹೋಗಿ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗನೂ, ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೂ ಯೆಹೂದದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ, 4 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಡನೆ* ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು.
ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ;ಈ ಾಯರ್ವುಯೆಹೋವನಿಂ ಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು’ ” ಎಂಬ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವುಂಟಾಗಲು
ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು.
ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು

5 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಯೆಹೂದ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 6 ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್, ಏ ಾಮ್, ತೆಕೋವ, 7 ಬೇತೂ್ಚರ್,

ಸೋಕೋ, ಅದು ಾ್ಲಮ್, 8 ಗತ್ ಊರು, ಾರೇಷ, ಜೀಫ್
9 ಅದೋರೈಮ್, ಾಕೀಷ್, ಅಜೇಕ, 10 ಚೊಗರ್, ಅ ಾ್ಯಲೋನ್,
ಹೆಬೊ್ರೕನ್. ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಯೆಹೂದ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗ ಾಗಿದ್ದವು. 11 ಅವನು ಈ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿ, ಾಯಕರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ, ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲಿ್ಲ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್, ಎಣೆ್ಣ, ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟನು.
* 11:4 11:4 ಸಹೋದರರೊಡನೆ ಅಥ ಾ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಡನೆ ಅಥ ಾ ಉತ್ತರ
ಾಜ್ಯದವ ಾದಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ.
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ಗು ಾಣಿ ಬಜಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟನು. 12 ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಗು ಾಣಿ ಬಜಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಮತ್ತಷು್ಟ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳು
ಅವನ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದವು. 13 ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ ಅವನೊಡನೆ ಬಂದು

ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 14 ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಜಕ ಸೇವೆ
ಾಡದಂತೆ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅವರನು್ನ

ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳಿದ್ದ
ತಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ
ಬಂದರು. 15 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಾನು ಏಪರ್ಡಿಸಿದ ಪೂಜಾ
ಸ್ಥಳಗಳಿ ಾಗಿ ಾಗೂ ಹೋರಿಕುರಿಗಳ ಮೂತಿರ್ ಪೂಜೆಗಳಿ ಾಗಿ
ಬೇರೆ ಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 16 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ
ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನವನು್ನ
ಬಯಸುತಿ್ತದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 17ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದಲನೆಯಮೂರು
ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವೀದ ಾಗು ಸೊಲೊ ೕನರ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ
ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯವು ಆ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ, ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು
ಬಲಗೊಂಡನು.

ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬ
18 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಯೆರೀ ೕತನ

ಮಗ ಾದ ಮಹ್ಲತ್ತಳನು್ನ, ಇಷಯನ ಮ್ಮಗಳೂ ಎಲೀ ಾಬನ
ಮಗಳೂ ಆದ ಅಬೀಹೈಲಳನೂ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
19 ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ ಯೆಗೂಷ್, ಶೆಮಯರ್, ಜಾಹಮ್ ಎಂಬ
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 20 ಅನಂತರ ಅವನು ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಮಗ ಾದ ಾಕ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು;
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ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ ಅಬೀಯ, ಅತೆ, ಜೀಜ, ಶೆಲೋಮೀತ್
ಎಂಬುವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 21 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಪತಿ್ನಯರಲಿ್ಲಯೂ, ಉಪಪತಿ್ನಯರಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ್ಷಲೋಮನ
ಮಗ ಾದ ಾಕಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ
ಹದಿನೆಂಟುಮಂದಿಪತಿ್ನಯರೂ,ಅರುವತು್ತಮಂದಿಉಪಪತಿ್ನಯರೂ
ಇದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ
ಅರುವತು್ತ ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಹುಟಿ್ಟದರು. 22 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು
ಾಕಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಯನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು

ಅವನನು್ನ ಅವನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಪ್ರಭುವ ಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದನು. 23 ತನ್ನ ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಜಾಣತನದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಆ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರಿಸಿ,
ಅವರಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ, ಅನೇಕ ಮಂದಿ
ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

12
ಯೆಹೂದದಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತರ ಾಳಿ

1 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಲಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 2 ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ,
ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಶೀಶಕನು, ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟನು. 3 ಾವಿರದ
ಇನೂ್ನರು ರಥಗಳನೂ್ನ, ಅರುವತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾಹುತರನೂ್ನ,
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯ ಾದ ಲೂಬ್ಯ, ಸುಕಿ್ಕೕಯ, ಕೂಷ ್ಯ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು,



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 12:4 xxxiv 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 12:12

4 ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದನು.

5 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಶೆ ಾಯನು ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಬಳಿಗೂ,
ಶೀಶಕನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಾಯಕರ ಬಳಿಗೂ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ,

‘ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶೀಶಕನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆಗ
ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಯಕರೂ ಯೆಹೋವನು
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡರು.
7 ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು ಶೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಇವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಸ್ವಲ್ಪ
ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು; ಶೀಶಕನ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ನನ್ನ ೌದ್ರವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೂ
ಅನ್ಯ ಾಜ್ಯಗಳ ಸೇವೆಗೂ ಇರುವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವು ಗೊ ಾ್ತಗುವಂತೆ
ಇವರು ಶೀಶಕನಿಗೆ ಾಸ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಹೀಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದು ಐಗುಪ
ಾಜ ಾದ ಶೀಶಕನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ
ಎ ಾ್ಲ ದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಡಿಸಿದ ಬಂ ಾರದ
ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 10 ಅರಸ ಾದ
ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾಮ್ರದ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಅರಮನೆಯ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದ

ಮೈ ಾವಲಿನವರ ದಳಪತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 11ಅರಸನುಯೆಹೋವನ
ಅಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಮೈ ಾವಲಿನವರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು; ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲಡುವರು. 12 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿ ಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಸುಲಕ್ಷಣಗಳು
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ತೋರಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನು ರೆಹ ಾ್ಬಮನ ಮೇಲಣ
ಕೋಪವನು್ನ ಬಿಟ್ಟನು; ಅವನನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡಲಿಲ್ಲ.
13 ಅರಸ ಾದ ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳುವವ ಾದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ನಲ್ವತೊ್ತಂದನೆಯ ವಷರ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಬಂದು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ
ಕುಲಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು
ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ನಯ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯು
ಅವನ ಾಯಿ. 14 ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಮನಸು್ಸ ಾಡದೆ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು. 15ರೆಹ ಾ್ಬಮನಪೂ ೕರ್ತ್ತರ
ಕೃತ್ಯಗಳುಪ್ರ ಾದಿ ಾದಶೆ ಾಯ,ದಶರ್ಕ ಾದಇದೊ್ದೕ ಎಂಬುವರ
ಚರಿತೆ್ರಗಳ ವಂ ಾವಳಿ ಾಗದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. ರೆಹ ಾ್ಬಮನಿಗೂ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೂ ಾ ಾಗಲೂ ಯುದ್ಧನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.

16 ರೆಹ ಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು, ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಅಬೀಯನು ಅವನ ನಂತರ ಅರಸ ಾದನು.

13
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಬೀಯನು

1 ಅರಸ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಬೀಯನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾಗಿ,
2 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು; ಗಿಬೆಯದ
ಊರೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀ ಾಯ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅಬೀಯನ
ಾಯಿ. ಇವನಿಗೂ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು.

3ಅಬೀಯನು ಾಲು ್ಕ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು; ಾರೊ ಾ್ಬಮನೂ ಎಂಟು
ಲಕ್ಷ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಭಟರೊಡನೆ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದು
ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟದನು.
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4 ಆಗ ಅಬೀಯನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಚೆ ಾರೈಮ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿಂತು, “ ಾರೊ ಾ್ಬಮನೇ, ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 5ಯೆಹೋವನು ಉಪಿ್ಪನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಮೇಲೆ ಾಶ್ವತ ಾದಅರಸುತನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ? 6 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ದಣಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ

ಬಿದ್ದನು. 7 ಾಕ ೕಕರೂ ದುಷ್ಟರೂ ಆಗಿರುವ ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಳೇ ಾ್ರಯದವನೂ,
ಮೃದುಸ್ವ ಾವವುಳ್ಳವನೂ, ತಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲ ಾರದವನೂ
ಆದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ರೆಹ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ
ಬಲಗೊಂಡರು. 8 ಈಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ
ಾಗು ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ನಿಮಗೆ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಾಡಿಕೊಟ್ಟ
ಬಂ ಾರದ ಹೋರಿ ಕುರಿಗಳ ಮೂತಿರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ,
ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದವರ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? 9 ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವರನೂ್ನ,
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರಂತೆ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ; ಾನು ಪೂಜಾರಿ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ಎಳೇ ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ಏಳು
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ದೇವರಲ್ಲದವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಾದನಷೆ್ಟ. 10 ನಮ ಾದರೋ
ಯೆಹೋವನು ದೇವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ; ಾವು ಆತನನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಧನೆ ನಡೆಸಲು ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ
ಾಜಕರೂ, ತಮಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾದ

ಲೇವಿಯರೂ ನಮಗಿ ಾ್ದರೆ. 11ಈ ಾಜಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಾಗು
ಾಯಂ ಾಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
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ಸಮಪಿರ್ಸು ಾ್ತ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕು ಾ್ತ ಶುದ್ಧ
ಬಂ ಾರದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡು ಾ್ತ ಪ್ರತಿ
ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ದೀಪಗಳನು್ನ ಹಚು್ಚ ಾ್ತ
ಇರು ಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ ಾವುನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ; ನೀ ಾದರೋ ಆತನನು್ನ ಬಿಟ್ಟವರು. 12 ಇಗೋ,
ದೇವರು ಾಯಕ ಾಗಿ ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ; ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಅಭರ್ಟದಿಂದಊದತಕ್ಕ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಾಜಕರೂ
ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಡಿರಿ, ನೀವು ಜಯಿಸ ಾರಿರಿ”
ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

13 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿಂದೆ ಹೊಂಚು
ಾಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಗುಂಪನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಹೀಗೆ ಸೈನ್ಯವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಂಚು ಾಕುವರು
ಅವರ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದ್ದರು. 14 ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು, ಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದಿದರು. 15 ಅನಂತರ ಜನರು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
ಅವರು ಆಭರ್ಟಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು
ಾರೊ ಾ್ಬಮನನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನೂ್ನ ಅಬೀಯನಿಂದಲೂ
ಾಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದಲೂ ಅಪಜಯಗೊಳಿಸಿದನು. 16 ಹೀ ಾಗಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.
ಯೆಹೋವ ಾದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
17 ಅಬೀಯನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಭಟರಲಿ್ಲ ಹತ ಾಗಿ ಬಿದ್ದವರು ಐದು
ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ. 18 ಹೀಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟರು;
ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಜಯ ಾಲಿಗ ಾದರು. 19 ಅಬೀಯನು,



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 13:20 xxxviii 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 14:6

ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ, ಅವನಿಂದ ಬೇತೇಲ್, ಯೆ ಾ ಾ,
ಎ ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡನು. 20 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಅಬೀಯನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ
ತಿರುಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಸತ್ತನು.

21 ಅಬೀಯನು ಬಲಗೊಂಡನು; ಅವನು ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ
ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹದಿ ಾರು
ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. 22 ಅಬೀಯನ ಉಳಿದ 
ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನ ನಡೆನುಡಿಗಳೂ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಇದೊ್ದೕವಿನ
ಚರಿತೆ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.

14
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆಸ

1 ಅಬೀಯನು ಮೃತ ಾಗಿ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು,
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಆಸನು ಅರಸ ಾದನು.
ಇವನ ಾಲದ ಹತು್ತ ವಷರ್ ದೇಶ ಾದ್ಯಂತ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ.
2 ಆಸನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿಯೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ ನಡೆದನು. 3 ಇವನು
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ
ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿ, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಬಿಟ್ಟನು. 4 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 5ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗ ಳಗಿನಿಂದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು. ಇವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯದೊಳಗೆ
ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ. 6 ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶತು್ರಭಯ
ತಪಿ್ಪ ಾವ ಯುದ್ಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವಿದು್ದದರಿಂದ
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ಇವನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 7 ಇವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡ ಾರಣ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ
ಸುತ್ತಣ ವೈರಿಗಳ ಭಯ ತಪಿ್ಪ ದೇಶವು ಇನೂ್ನ ನಿ ಾತಂಕ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಾವು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಅವುಗಳನು್ನ ಸುತ್ತಣ
ಗೋಡೆ, ಗೋಪುರ, ಬುರುಜು ಾಗಿಲು, ಅಗುಳಿ ಇವುಗಳಿಂದ
ಭದ್ರಪಡಿಸೋಣ” ಎನ್ನ ಾಗಿ ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕಟಿ್ಟ
ಮುಗಿಸಿದರು. 8ಆಸನಿಗೆ ಸೈನ್ಯವಿತು್ತ; ಅದರಲಿ್ಲ ಗು ಾಣಿ ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದಿರುವ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.
ಖೇಡ್ಯ ಹಿಡಿದವರೂ ಬಿಲು್ಲ ಾರರೂ ಆದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತು್ತ
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಸೈನಿಕರೂ ಇದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಯುದ್ಧವೀರ ಾಗಿದ್ದರು.

9 ಕೂಷ ್ಯ ಾದ ಜೆರಹನು ಹತು್ತ ಲಕ್ಷ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಮುನೂ್ನರು
ರಥಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಟು ಾರೇಷದವರೆಗೆ ಬಂದನು. 10 ಆಸನು ಅವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಾರೇಷದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚೆಫಾ ಾ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರೂ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟದರು. 11 ಆಸನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ, ಬಲಿಷ್ಠನು ಬಲಹೀನನ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವಲಿ್ಲ, ರ ಸಲು ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇ ಾರೂ ರ ಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಈ ಮ ಾಸಮೂಹಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಬಂದೆವ ಾ್ಲ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನೀನು. ನರರು
ನಿನೆ್ನದುರು ಗೆಲ್ಲ ಾರದು” ಎಂದು ರೆಯಿಡಲು. 12ಯೆಹೋವನು
ಕೂಷ ್ಯರನು್ನ ಆಸನಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದಲೂ ಅಪಜಯ
ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 13 ಕೂಷ ್ಯರು ಸೋತು ಓಡಿಹೋ ಾಗ
ಆಸನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಗೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ
ಸಂಹರಿಸಿದರು; ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಜೀವದಿಂದುಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
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ಯೆಹೋವನ ಮತು್ತ ಆತನ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದೆ ನುಚು್ಚ ನೂ ಾಗಿ
ಹೋದರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಾದ ಕೊಳೆ್ಳ ಸಿಕಿ್ಕತು.
14 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನ ಭಯದಿಂದ ತಬಿ್ಬ ಾ್ಬದ ಗೆ ಾರಿನ
ಸುತ್ತಣ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸುಲಿಗೆ ಾಡಿದರು. ಅವುಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳ ಸಿಕಿ್ಕತು.
15 ದನ ಾಯುವವರ ಗು ಾರಗಳ ಮೇಲೂ ಾಳಿ ಾಡಿ ಾಕಷು್ಟ
ಒಂಟೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.

15
ಆಸನಿಂದ ಾಮಿರ್ಕ ಸು ಾರಣೆ

1 ಆಗ ಓದೇದನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆತ್ಮವು
ಬಂದಿತು. 2 ಅವನು ಆಸನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ, “ಆಸನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ ಕುಲಗಳವರೇ,
ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ತನಕ
ಆತನೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವನು; ನೀವು ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೆ
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು ್ಕವನು; ಆತನನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು. 3ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಸತ್ಯ ಾದ
ದೇವರೂ, ಬೋಧಿಸುವ ಾಜಕರೂ ಾಗೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 4 ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಹುಡುಕಿ ಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದನು. 5ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ
ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿ ತಿರು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗು ಾ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ; ದೇಶ
ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. 6 ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು
ಇನೊ್ನಂದು ಜ ಾಂಗವನೂ್ನ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದವರು ಇನೊ್ನಂದು
ಪಟ್ಟಣದವರನೂ್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ತರಹ
ಕಷ್ಟದಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. 7 ನೀ ಾದರೋ
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ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ೕಲು ಬೀಳದಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕೆ ್ಕ
ತಕ ್ಕ ಫಲ ಸಿಕು ್ಕವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಸನು ಓದೇದನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಧೈಯರ್ಗೊಂಡನು. ಯೆಹೂದ,

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಅಸಹ್ಯ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಮಂಟಪದ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿಸಿದನು. 9ಆಮೇಲೆ ಆಸನು ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ ಕುಲಗಳವರನೂ್ನ ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ತನೊ್ನಡನೆ
ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿದ್ದ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ ಾಗೂ ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲಗಳವರನೂ್ನ
ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಅವರು ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೈದನೆಯ
ವಷರ್ದ ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿ
ಬಂದರು. 11ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಆ ದಿನ ಾವು ತಂದ ಕೊಳೆ್ಳಯಿಂದ
ಏಳು ನೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಏಳು ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು. 12 ಅವರು ಾವು ಪೂಣರ್ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ,
ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಭಕ್ತ ಾಗಿರುವೆವೆಂದೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿದರು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ,
ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ಬಿಟ್ಟವರು ಚಿಕ್ಕವ ಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡವ ಾಗಲಿ, ಗಂಡಸ ಾಗಲಿ
ಹೆಂಗಸ ಾಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದು ಎಂದು
14 ತುತೂ್ತರಿ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ಊದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭರ್ಟದೊಡನೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 15 ಈ ಪ್ರ ಾಣದ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ಅವರು
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ತುಂ ಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ
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ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಯಸಿದ ಾರಣ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಾಗಿ
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.
16 ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಅಜಿ್ಜ ಾದ ಾಕಳು ಅಶೇರ ದೇವತೆಯ
ಒಂದು ಅಸಹ್ಯ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆದುದರಿಂದ
ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಾಜ ಾತೆಯ ಾ್ಥನದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು.
ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಚೂರು ಚೂರು ಾಡಿ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿಸಿದನು. 17ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಆಸನು
ತನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 18 ತನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಾನೂ ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ತಂದಿಟ್ಟನು. 19ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಮೂವತೆದನೆಯ ವಷರ್ದವರೆಗೂ
ಯುದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ.

16
ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಅಂತ್ಯ

1 ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವ ಾ್ತರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಾಜ ಾದ ಾಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟುಬಂದನು.
ಾರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ, ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ

ಬರುವುದ ಾ್ಕಗದಂತೆ ಾಮ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು.
2 ಆಗ ಆಸನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ
ಭಂ ಾರಗಳಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ 3ಅವನಿಗೆ, “ನನಗೂ
ನಿನಗೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆಯ ಾ್ಲ?
ಇಗೋ, ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ: ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾದ ಾಷನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡು; ಅವನ
ಸಂಗಡ ನೀನು ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡು”
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ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಬೆನ್ಹದದನು ಅರಸ ಾದ
ಆಸನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ತನ್ನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಅವರು ಇ ್ಯೕನ್,
ಾನ್, ಆಬೇಲ್ಮಯಿಮ್, ಇವುಗಳನೂ್ನ ನಫಾ್ತಲ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಎ ಾ್ಲ
ಉ ಾ್ರಣಗಳನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಿದರು. 5 ಾಷನು ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾಗ ಾಮಕೋಟೆ ಕಟಿ್ಟಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟನು.
6 ಅನಂತರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನು ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ
ಾಮ ಕೋಟೆ ಾಗಿ ಾಷನು ತರಿಸಿದ್ದ ಕಲು್ಲಮರಗಳನು್ನ ಅವರ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೆಬ, ಮಿಚ್ಪ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 7 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ದಶರ್ಕ ಾದ
ಹ ಾನಿಯುಯೆಹೂದ್ಯರಅರಸ ಾದಆಸನಬಳಿಗೆಬಂದುಅವನಿಗೆ,
“ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಮ್ ಾಜನ
ಸೈನ್ಯವು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿತು. 8 ಕೂಷ ್ಯ ಾಗೂ
ಲೂಬ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಅಪರಿಮಿತ ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳುಳ್ಳ ಮ ಾಸೈನ್ಯವಲ್ಲವೇ?
ನೀನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. 9 ಯೆಹೋವನು
ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದೃಷಿ್ಠಯನು್ನ ಹರಿಸು ಾ್ತ ತನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ಯ ಾಥರ್ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಈ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ; ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಇದೆ್ದೕ
ಇರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆಸನು ಈ ಾತುಗಳಿಂದ
ಬೇಸರಗೊಂಡು, ದಶರ್ಕನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅವನನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಡಿಸಿ ಕೋಳ ಾಕಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜನರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಪೀಡಿಸಿದನು. 11 ಆಸನ ಪೂ ೕರ್ತ್ತರಚರಿತೆ್ರಗಳನು್ನ
ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜರ ಇತಿ ಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. 12ಆಸನಆಳಿ್ವಕೆಯಮೂವತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ
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ಅವನ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಹು ಕಠಿಣ ಾದ ರೋಗ ತಗಲಿತು. ಈ
ರೋಗದಲೂ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೋರದೆ
ವೈದ್ಯರ ಸ ಾಯವನೆ್ನೕ ಕೋರಿದನು. 13 ಆಸನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ನಲ್ವತೊ್ತಂದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತೀರಿಕೊಂಡು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಿದನು. 14 ಅವನ ಶರೀರವನು್ನ ವೈದ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ಮೇರೆಗೆ
ಮಿಶ್ರಣ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ತರತರಹದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ
ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ, ಅವನು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ತೆಗೆಸಿದ್ದ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಹೇರಳ ಾಗಿ ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಬಹಳಷು್ಟ ಧೂಪ ಾಕಿ ಸಂ ಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.

17
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು

1 ಆಸನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಅರಸ ಾದನು. ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆದುರು ಪ್ರಬಲ ಾಗಿದ್ದನು.
2ಅವನು ಯೆಹೂದದ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ
ಸೈನ್ಯವನಿ್ನರಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಆಸನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 3 ಇವನು ಾಳ್ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ತನ್ನಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ದಲಿನನಡತೆಯ
ಪ್ರ ಾರ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 4 ಇವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಂತೆ ನಡೆಯದೆ, ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ದೇವರ ಭಕ್ತ ಾಗಿ ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು.
5 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇವನ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು; ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ
ಕೊಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಇವನ ಧನ ಘನತೆಗಳು ಹೆಚಾ್ಚದವು. 6 ಇವನು
ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಧೈಯರ್ಗೊಂಡನು; ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹ
ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿದನು.
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7 ಇವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾದ ಬೆನೆ್ಹ ೖಲ್, ಓಬದ್ಯ, ಜೆಕಯರ್ ನೆತನೇಲ್, ಮಿ ಾಯ
ಎಂಬ ಾಜಕರನೂ್ನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 8 ಇವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಶೆ ಾಯ, ನೆತನ್ಯ, ಜೆಬದ್ಯ, ಅ ಾಹೇಲ್,

ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್, ಯೆಹೋ ಾ ಾನ್, ಅದೋನೀಯ, ಟೋಬೀಯ,
ಟೋಬದೋನೀಯ ಎಂಬ ಲೇವಿಯರು ಇದ್ದರು. ಎಲೀ ಾ ಾ,
ಯೆಹೋ ಾಮ್, 9 ಇವರು ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿ
ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ವೈಭವ

10ಯೆಹೂದದ ಸುತ್ತಣ ದೇಶಗಳ ಾಜ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಭಯವಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಬರಲಿಲ್ಲ. 11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆಯನೂ್ನ, ಕಪ್ಪವ ಾ್ನಗಿ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅರಬಿಯರು ತಮ್ಮ ಪಶು ಾ್ರಣಿಗಳ ಹಿಂಡುಗಳಿಂದ ಏಳು ಾವಿರದ
ಏಳು ನೂರು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ, ಏಳು ಾವಿರದ ಏಳು ನೂರು
ಆಡುಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಅತ್ಯಧಿಕ ಾಗಿಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದಿಯೆಹೂದದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೋಟೆಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಉ ಾ್ರಣದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 13 ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಗಳಿದ್ದವು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವೀರ ಾದ ಭಟರೂ ಇದ್ದರು.
14 ಪೂವಿರ್ಕರ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರು
ಾರೆಂದರೆ: ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರ

ಅಧಿಪತಿ ಾದ ಅದ್ನ; 15ಇವನ ತರು ಾಯಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತು್ತ
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನ್;

16 ತರು ಾಯ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರೊಡನೆ
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ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಜಿಕಿ್ರಯನ
ಮಗ ಾದ ಅಮಸ್ಯ; 17 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಬಿಲು್ಲಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಎರಡು ಲಕ್ಷಯುದ್ಧವೀರರ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ಎ ಾ್ಯದ;
18 ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಸೈನಿಕರ
ಾಯಕ ಾದ ಯೆಹೋಜಾ ಾದ್ ಎಂಬುವವರು. 19 ಅರಸನಿಗೆ
ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಈ ೕಧರಲ್ಲದೆ, ಕೋಟೆ
ಕೊತ್ತಲಗಳುಳ್ಳಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

18
ಮೀಕನಿಗೆಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದನೆ

1 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ಧನಘನತೆಗಳು ಬಹಳ ಾಗಿದ್ದವು.
ಅವನು ಅ ಾಬನೊಡನೆ ನೆಂಟಸಿ್ಥಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
2 ಕೆಲವು ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಅ ಾಬನು ಅವನಿಗೂ ಅವನೊಡನೆ ಬಂದ
ಜನರಿ ಾಗಿಯೂ ಹಿಂಡುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ
ಕೊಯು್ದ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ
ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು.

3 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನನು್ನ, “ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ
ಬರುತಿ್ತೕ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ ಾನೂ,
ನೀನೂ ನನ್ನ ಜನರೂ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

4 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, “ಇಂದು
ಯೆಹೋವನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
5 ಅನಂತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾನೂರು
ಮಂದಿ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿ, “ ಾವು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ
ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬಹುದೋ? ಹೋಗ ಾರದೋ?” ಎಂದು
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ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಹೋಗಬಹುದು, ದೇವರು ಅದನು್ನ ಅರಸನ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು” ಎಂದರು. 6 ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇವರ
ಹೊರ ಾಗಿ ಾವುವಿಚಾರಿಸಬಹು ಾದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಇಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ಅವನು, “ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ ಬಲ್ಲವ ಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಇ ಾ್ದನೆ, ಅವನು
ಇಮ್ಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀ ಾಯೆಹು ಎಂಬುವವನು. ಆದರೆ ಾನು
ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಾ ಾಗಲೂ
ಶುಭವನು್ನ ನುಡಿಯದೆ, ಅಶುಭವನೆ್ನೕ ನುಡಿಯು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಅರಸನು
ಾಗನ್ನ ಾರದು” ಎಂದನು. 8 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು
ಒಬ್ಬ ಕಂಚುಕಿಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಇಮ್ಲನ
ಮಗ ಾದ ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 9ಇ ಾ್ರಯೇಲರಅರಸನೂಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ ಾಯರ್
ಪಟ್ಟಣದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಆಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಲು. ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಅವರ
ಮುಂದೆ ಪರವಶ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸತೊಡಗಿದರು. 10ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆ ಾನನ
ಮಗ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಎಂಬವನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ತಲೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದು, “ಕೊಂಬುಗಳಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ
ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಇರಿದು ಕೊಂದು ಾಕುವಿ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು. 11 ಉಳಿದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ
ಇದೇತರದ ಾತುಗಳನು್ನ ನುಡಿದು, “ ಾ ೕತ್ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆಹೋಗು;
ನೀನು ಜಯ ಾಲಿ ಾಗಿ ಬರುವಿ; ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಅರಸನ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು” ಎಂದರು.

12 ಇತ್ತ ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ದೂತನು
ಅವನಿಗೆ, “ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ ಏಕ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಅರಸನಿಗೆ
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ಶುಭವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ದಯವಿಟು್ಟ ನೀನೂ ಅವರಂತೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ
ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಮೀ ಾಯೆಹುವು,
“ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುವುದನೆ್ನೕ ನುಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 14 ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ
ಅರಸನು, “ಮೀ ಾಯೆಹುವೇ? ಾವು ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ
ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಹೋಗಬಹುದೋ? ಹೋಗ ಾರದೋ?
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು, ಹೋಗಬಹುದು, ಕೃ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಬರುವಿರಿ, ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಕೈವಶ ಾಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಎಷು್ಟ ಾರಿ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿಸಬೇಕು?” ಎಂದನು 16 ಆಗ ಅವನು, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ

ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿ ಹಿಂಡುಗಳಂತೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿ ಹೋದದ್ದನು್ನ
ಕಂಡೆನು; ಆಗ ಯೆಹೋವನು, ‘ಇವರು ಒಡೆಯನಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ
ಇರು ಾ್ತರೆ; ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ’ ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 17 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ, “ಈ ಪ್ರ ಾದಿಯು ನನಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಶುಭವನ್ನಲ್ಲ, ಅಶುಭವನೆ್ನೕ, ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ಮಿ ಾಯೆಹುವು,
“ಅದಿರಲಿ, ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡದ್ದನೂ್ನ ಪರಲೋಕಸೈನ್ಯಗಳು
ಆತನ ಎಡಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. 19ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತವರನು್ನ, ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನು
ಹತ ಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಲು ಾರು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸ ಬಲಿ್ಲರಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಾಗ, ಒಬ್ಬನು
ಒಂದು ವಿಧ ಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಂದು ವಿಧ ಾಗಿಯೂ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 20 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಆತನಿಗೆ, ‘ ಾನು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ
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ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವೆನು’ ಎಂದಿತು. ‘ಹೇಗೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವಿ?’ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಲು, 21 ಅದು, ‘ ಾನು ಅಸತ್ಯವ ಾ್ನಡುವ
ಆತ್ಮ ಾಗಿ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಒಳಗೆ ಸೇರುವೆನು’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟತು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅದಕೆ್ಕ, ‘ಹೋಗಿ ಅದರಂತೆ
ಾಡು; ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸು ನೀನು ಸಫಲ ಾಗುವಿ’ ಎಂದನು.

22 ನೋಡು, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೇಡು ನುಡಿದು,
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಸತ್ಯವ ಾ್ನಡುವ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಆಗ ಕೆ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಮೀ ಾಯೆಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಒಂದು ಏಟು
ಾಕಿ, “ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬಂದಿತು?” ಎಂದನು.

24 ಅದಕೆ್ಕ ಮೀ ಾಯೆಹುವು, “ನೀನು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಒಳಗಿನ
ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 25 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು
ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಮೀ ಾಯೆಹುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಆ ೕನನಿಗೂ ಾಜಪುತ್ರ ಾದ
ೕ ಾಷನಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ. 26 ಅವರಿಗೆ, ‘ ಾನು ಸುರ ತ ಾಗಿ

ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೂ ಇವನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಅನ್ನ ಾನಗಳನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟ ಕುಗಿ್ಗಸಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 27ಮೀ ಾಯೆಹುವು
ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬರುವು ಾದರೆ, ಾನು ನುಡಿದದು್ದ
ಯೆಹೋವನ ಾತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, “ಮ ಾ ಜನರೇ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಗಮನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

ಆ ಾಬನಮರಣ
28 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಾಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ

ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟರು.
29 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ, “ ಾನು ವೇಷ
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ಾಕಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ; ನೀ ಾದರೋ ನಿನ್ನ
ಾಜವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೇಷ
ಾಕಿಕೊಂಡನು; ತರು ಾಯ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋದರು.

30 ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ತನ್ನ ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು
ಶತು್ರಗಳ ಾ ಾರಣ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ, ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೇ ಗುರಿಯಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.
31 ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನನು್ನ ಕಂ ಾಗ
ಅವನೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೆಂದು ನೆನೆದು, ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು. ಆಗ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿದನು. ಆಗ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದು, ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಅವನ
ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 32 ಅವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಲ್ಲವೆಂಬುದು ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

33 ಅ ಾಮ್ಯರ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಗುರಿಯಿಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು
ಾಣವನೆ್ನಸೆಯಲು, ಆ ಾಣವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, ಅವನ
ಕವಚದ ಸಂದಿನಲಿ್ಲ ಾಕಿತು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಾರಥಿಗೆ, “ರಥವನು್ನ
ತಿರುಗಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ರಣರಂಗದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು;
ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಾಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 34 ಆ ದಿನ
ಯುದ್ಧವು ಬಹು ೕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ಅ ಾಮ್ಯರ ಎದು ಾಗಿ ತನ್ನ ರಥದಲೆ್ಲೕ
ಆತುಕೊಂಡಿರಬೇ ಾಯಿತು. ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನ ಾ ಾಗ ಅವನು
ಸತ್ತನು.

19
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಖಂಡನೆ
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1 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 2 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಹ ಾನೀಯನ ಮಗ ಾದ ಯೇಹೂ
ಎಂಬ ದಶರ್ಕನು ಅರಸನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದೇ? ಯೆಹೋವನ ಹಗೆ ಾರರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬಹುದೇ? ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಕೋಪವು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. 3ಆದರೂ, ನೀನು ದೇಶದೊಳಗಿನಿಂದ
ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ಯೆಹೋವನ ಭಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದು ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳ ಾ್ಥಪನೆ
4 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ,

ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತದ ವರೆಗೂ
ಸಂಚರಿಸಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದನು. 5 ಅವನು ಯೆಹೂದ
ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 6 ಅವನು ಅವರಿಗೆ,

“ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ಹಿಸುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನೀವು ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದು ಮನುಷ ್ಯರಿ ಾಗಿ
ಅಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ. ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡು ಾಗ ಆತನು
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತನೆ. 7 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಭಯವಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಯಯವೂ,
ಮುಖ ಾ ಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ
ಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ತನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರೊಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಲೇವಿಯರಿಂದಲೂ, ಾಜಕರಿಂದಲೂ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರಿಂದಲೂ, ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿ
ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಕಲಹಗಳನೂ್ನ
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ಬೇರೆ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿದನು. 9 ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ
ಯ ಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು ಾವುದೆಂದರೆ,
10 ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಳಗೆ
ಜೀವಹತ್ಯ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಆ ಾ ಆ ಾವಿಧಿ
ಾ್ಯಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಾ್ಯಜ್ಯವುಂಟಾಗಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗದಂತೆ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವರ
ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ
ಾಡುವು ಾದರೆ ನೀವು ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿರುವಿರಿ. 11 ಇಗೋ,

ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಸಂಬಂಧ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಮಯರ್ನು ನಿಮ್ಮ ಾಯಕನು; ಾಜಕೀಯ
ಾಯರ್ಸಂಬಂಧ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ
ಮಗನೂಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಪ್ರಮುಖನೂ ಆದ ಜೆಬದ್ಯನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನು;
ಲೇವಿಯರು ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥ ಾಗಿ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಧೆ್ಯಯರ್ದಿಂದ ಾಯರ್ಪ್ರವೃತ್ತ ಾಗಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ಸಜ್ಜನರ
ಸ ಾಯಕನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ೕ ಾಬ್ಯರನೂ್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರನೂ್ನ

ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
1 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ೕ ಾಬ್ಯರೂ ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ ಾಗೂ

ಮೆಗೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೂ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. 2 ದೂತರು ಬಂದು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ,
“ಮ ಾಸಮೂಹವು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ
ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಮ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಈಗ
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‘ಏಂಗೆದಿ’ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಹಚಚೋನ್ ಾ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು
ತಂಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 3 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೆದರಿ, ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಉಪ ಾಸ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 4 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆಹೋವನ

ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 5 ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಹೊಸ
ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಸಭೆ ಾಗಿ ನೆರೆದು ಬಂ ಾಗ, ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, 6 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವ ಾಗಿ ಇರು ಾತನು ನೀನಲ್ಲ ೕ?
ನೀನು ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಆಳುವವ ಾಗಿರುವೆ.
ಬಲ, ಪ ಾಕ್ರಮಗಳು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತವೆ: ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಲು್ಲವವರು ಾರಿ ಾ್ದರೆ? 7ನಮ್ಮದೇವ ಾದನೀನುನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಈ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಿ,
ದೇಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ
ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆಯ ಾ್ಲ?. 8 ಅವರು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲಗೊಂಡು
ಇದರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 9 ತಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಾ್ಯಯ ತೀಪಿರ್ನ ಖಡ್ಗ, ೕರ ಾ್ಯಧಿ, ಾಮ ದ ಾದ
ಆಪತು್ತಗಳು ನಮಗೆ ಬರು ಾಗ, ಾವು ನಿನ್ನ ಾಮ ಮಹತು್ತ ಇರುವ
ಈ ಆಲಯದ ಮುಂದೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಂತು, ನಮ್ಮ
ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ರೆಯಿಡುವು ಾದರೆ ನೀನು ಕೇಳಿ ರ ಸುವಿ
ಎಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 10ಈ ಅ ್ಮೕನಿಯರನೂ್ನ, ೕ ಾಬ್ಯರನೂ್ನ
ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದವರನೂ್ನ ನೋಡು, ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ಇವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನುಗ್ಗ ಾರದೆಂದು
ನಿನಿ್ನಂದ ಅಪ್ಪಣೆಹೊಂದಿ, ಇವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸದೆ ಬೇರೆ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಹೋದರ ಾ್ಲ. 11 ಈಗ ಅವರು ಉಪ ಾರಕೆ್ಕ ಅಪ ಾರ ಾಡಿ,
ನೀನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಸ್ವತಿ್ತನೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊರ
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ಓಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದಿರು ಾ್ತರೆ. 12 ನಮ್ಮ
ದೇವರೇ, ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡುವಿ ೕ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬಂದಿರುವ ಈ ಮ ಾಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಬಲವಿಲ್ಲ; ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದೂ ತಿಳಿಯದು; ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು
ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡುತಿ್ತವೆ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 13 ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದರು.

14 ಆಗ ಆ ಸಮೂಹದೊಳಗೆ ಆ ಾಫನ ವಂಶದವ ಾದ
ಲೇವಿಯನೂ, ಮತ್ತನ್ಯನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಯೆಗೀಯೇಲನ ಮರಿಮಗನೂ,
ಬೆ ಾಯನ ಮ್ಮಗನೂ, ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗನೂ ಆದ
ಯಹಜೀಯೇಲನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಬಂದಿತು.
15 ಅವನು, “ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೇ,
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೇ, ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ: ಈ ಮ ಾಸಮೂಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ;
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಯುದ್ಧವು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ; ದೇವರದೇ. 16 ಾಳೆ ಬೆಳಗೆ್ಗ
ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಡಿರಿ; ಇಗೋ ಅವರು ಹಚಿ್ಚೕಚ್
ಗಟ್ಟದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಯೆರೂವೇಲ್ ಅರಣ್ಯದ
ಮುಂದಿರುವ ಕಣಿವೆಯ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವಿರಿ.
17ಈ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಡುವ ರಕ್ಷಣಾ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡಿರಿ; ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಾಳೆ ಅವರೆದುರಿಗೆ
ಹೊರಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 18 ಆಗ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ನೆಲದವರೆಗೂ ಬಗಿ್ಗ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 19 ಆಮೇಲೆ
ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆ ಾತ್ಯರೂ, ಕೋರಹಿಯರೂ ಎದು್ದ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
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ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಮ ಾಸ್ವರದಿಂದ ಕೀತಿರ್ಸಿದರು.

20 ಅವರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ತೆಕೋವ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹೊರಟರು. ಹೊರಡು ಾಗ, ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಅವರಿಗೆ,
“ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವಿರಿ;
ಆತನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ನಂಬಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ಸಫಲ ಾಗುವಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಆ ನಂತರ ಅವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಸ ಾಲೋಚನೆ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಪರಿಶುದ್ಧವಸ್ತ ್ರ ಅಲಂ ಾರ
ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಭಟರ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತ, ‘ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ’
ಎಂದು ಭಜಿಸಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 22 ಅವರು
ಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ ಕೀತಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದ
ಅ ್ಮೕನಿಯರನೂ್ನ, ೕ ಾಬ್ಯರನೂ್ನ,ಸೇಯೀರ್ಪವರ್ತದವರನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಂಚು ಾಕುವವರನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು.

23 ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ, ೕ ಾಬ್ಯರೂ ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತದವರ
ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಾವೇ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 24 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲನ
ಬುರುಜಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಸಮೂಹವಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಾಗ, ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವ ಹೆಣಗಳ ಹೊರ ಾಗಿ, ಜೀವದಿಂದುಳಿದವರು
ಾರು ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 25 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ಅವನ ಜನರೂ

ಸುಲಿಗೆ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ
ದ್ರವ್ಯ, ವಸ್ತ ್ರ, ಶೆ್ರೕ ಾ್ಠಯುಧಗಳು ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದವು.
ಅವರು ಹೊರ ಾರದಷು್ಟ ಸುಲಿಗೆ ಾಡಿದರು, ಕೊಳೆ್ಳಯು
ಬಲು ಹೆಚಾ್ಚಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ
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ಕೂಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆ ಾಕ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಬಂದರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಬೆ ಾಕ ತಗು್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. 27 ಆ
ನಂತರ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ ಅವರ ಮುಂದೆ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ ಯೆಹೋವನು ತಮಗೆ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ
ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ಜಯ ೕಷ ಾಡು ಾ್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 28ಅವರು ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿ,
ತುತೂ್ತರಿ, ಇವುಗ ಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 29 ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಶತು್ರಗ ಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಅನ್ಯದೇಶಗಳ
ಾಜ್ಯಗಳವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹುಭೀತ ಾದರು.

30 ಹೀಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವೈರಿಗಳು
ಭಯಭೀತ ಾದರು. ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಶತು್ರಗಳ
ಭಯತಪಿ್ಪ ಸ ಾ ಾನಉಂಟಾಯಿತು.
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಅಂತ್ಯ

31 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಮೂವತೆದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದನು. ಶಿಲಿ್ಹಯ
ಮಗ ಾದ ಅಜೂಬಳೆಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ. 32 ಇವನು ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಆಸನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯು ಾ್ತ ಅದನು್ನ ಮೀರದೆ
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು.
33 ಅದರೂ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲೂಇಲ್ಲ. 34ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಉಳಿದಪೂ ೕರ್ತ್ತರ
ಚರಿತೆ್ರಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಅಡಕ ಾಗಿರುವ
ಹ ಾನೀಯ ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವಿನ ವೃ ಾ್ತಂತದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
35 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
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ಅರಸನೂ, ಬಹು ದು ಾಚಾರಿಯೂ ಆದ ಅಹಜ್ಯನೊಡನೆ
ಒಡಬಂಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 36 ಅವರು ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ
ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಡುಗುಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಒಡಬಂಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಎಚೊ್ಯೕನ್ ಗೆಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸಿದರು.

37 ಆಗ ಾರೇ ಾ ಊರಿನ ದೋ ಾ ಾಹುವಿನ ಮಗ ಾದ
ಎಲೀಯೆಜರನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ, “ನೀನು
ಅಹಜ್ಯನೊಡನೆ ಒಡಬಂಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವನು” ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಸಿದನು.
ಆ ಹಡುಗುಗಳು ಒಡೆದು ಹೋದುದರಿಂದ ಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

21
ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಮನು

1 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು.
ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ್ಮ ಾನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನು
ಅರಸ ಾದನು. 2 ಇವನಿಗೆ ಅಜಯರ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಜೆಕಯರ್,
ಅಜಯರ್, ಮಿ ಾಯೇಲ್, ಶೆಫಟ್ಯ ಎಂಬ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ
ಮಕ್ಕಳು. 3 ಇವರ ತಂದೆಯು ಇವರಿಗೆ ಯೆಹೂದದ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಸು್ತ
ಇ ಾ್ಯದಿ ವಿಶೇಷ ಾನಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಮನು
ಹಿರಿಯ ಮಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
4 ಯೆಹೋ ಾಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು. 5ಯೆಹೋ ಾಮನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಮೂವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಎಂಟು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 6 ಅವನು ಅ ಾಬನ ಮಗಳನು್ನ
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ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ, ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಯೆಹೋವನ
ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದನು. 7 ಆದರೂ ಯೆಹೋವನು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರ ದೀಪವನು್ನ ಎಂದೂ
ನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಾವೀದನಮನೆತನದವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.
8 ಯೆಹೋ ಾಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ

ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದ್ದರು; ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾವೇ ತಮಗೊಬ್ಬ
ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. 9ಆಗಯೆಹೋ ಾಮನು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಸರ ಾರರನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ರಥಬಲವನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಿದನು.ಎದೋಮ್ಯರು ಬಂದು

ಅವನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ದಂಡೆತಿ್ತ ಹೋಗಿ
ಅವರನೂ್ನ ಅವರ ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಾ ಾದನು. 10 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದ್ದ
ಎದೋಮ್ಯರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂಅವರ ಶತು್ರಗ ಾಗಿಯೇ
ಇ ಾ್ದರೆ. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಲಿಬ್ನದವರೂ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದರು. ಯೆಹೋ ಾಮನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೀ ಾಯಿತು.
11 ಅವನು ಯೆಹೂದದ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ, ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ದೈವದೊ್ರೕಹ ಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ,
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸ ಾ್ಮಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದನು. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನು ಾಗದದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳು; ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಾಗು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಆಸನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ

ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ; 13 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜರ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದು,
ಅ ಾಬನ ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿದ್ದ ದೇವದೊ್ರೕಹವನು್ನ
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ಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿರುವೆ; ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಂಟುಂಬದವರೂ
ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮರೂ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿರುವೆ.
14ಆದುದರಿಂದಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ, ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ,
ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ಮ ಾ ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವನು.
15 ನಿನ ಾದರೋ ಕರುಳು ಬೇನೆಯ ಕಠಿಣ ರೋಗ ಬರುವುದು.
ಅದು ಬಹು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇದು್ದ ಾಸಿ ಾಗದೇ ನಿನ್ನ ಕರುಳುಗಳು
ಹೊರಗೆ ಬೀಳುವುವು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 16 ಯೆಹೋವನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನೂ್ನ, ಕೂಷ ್ಯರ ನೆರೆಯವ ಾದ ಅರಬಿಯರನೂ್ನ
ಯೆಹೋ ಾಮನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದನು.
17 ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದು, ದೇಶದೊಳಗೆ
ನುಗಿ್ಗ, ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ, ಅರಸನ
ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ದರು. ಅವನಿಗೆ
ಕಿರಿಯ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಹೊರತು, ಾವ ಮಕ್ಕಳೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 18 ಇದೆ ಾ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ಕರುಳುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿ ಾಗ ಾರದ ರೋಗವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು.
19 ಕ್ರಮೇಣ ಾಗಿ ಅಂದರೆ, ಸು ಾರು ಎರಡು ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ,
ಆದೇ ರೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನ ಕರುಳುಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದವು. ಅವನು
ಕಡುಬೇನೆಯಿಂದ ಸತ್ತನು. ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವನಪೂವಿರ್ಕರಿ ಾಗಿ
ಧೂಪ ಾಕಿದ ಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಾಕಲಿಲ್ಲ.

20ಅವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಮೂವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು ವಷರ್ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದನು.
ಅವನು ಮರಣಹೊಂದಿ ಾಗ ಾರೂ ಶೋಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಗತಿಸಿಹೋದನು. ಅವನ

ಶವವನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು; ಆದರೆ ಾಜರ
ಸ ಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
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ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು

1 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮರಣದ ನಂತರ,
ಅವನ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.
ಅರಬಿಯರೊಡನೆಯೆಹೋ ಾಮನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಕೊಳೆ್ಳ ಾರರು
ಅವನ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗ ಅಹಜ್ಯನು
ಅರಸ ಾದನು. 2ಅಹಜ್ಯನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಲ್ವತೆ್ತರಡು
ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ ಆಡಳಿತ
ನಡೆಸಿದನು. ಒಮಿ್ರಯನ ಮ್ಮಗ ಾದ ಅತಲ್ಯ ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ
ಾಯಿ. 3 ತನ್ನ ಾಯಿಯ ದುಬೋರ್ಧನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ, ಇವನೂ
ದು ಾಚಾರಿ ಾಗಿ ಅ ಾಬನ ಮನೆಯವರ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದನು.
4 ಅವನ ತಂದೆ ತೀರಿಹೋದ ಮೇಲೆ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರೇ,
ಅವನಿಗೆ ತ ಾ್ಪದ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವವ ಾದರು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಿ ಾಗಿ ನಡೆದನು. 5 ಅವರ
ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಅ ಾಬನ
ಮಗನೂ ಆದ ೕ ಾಮನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ, ಾ ೕತ್
ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅ ಾಮ್ಯರು ೕ ಾಮನನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಾಯಪಡಿಸಿದರು. 6 ಅ ಾಮ್ಯರು ೕ ಾಮನಿಗೆ ಾಮದಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು

ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬಂದನು. ೕ ಾಮನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗ ಾಗಿರುವ
ಅಹಜ್ಯನು ಅವನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು.
7ಅಹಜ್ಯನು ೕ ಾಮನಬಳಿಗೆಹೋದದು್ದ ದೈವಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ.
ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ೕ ಾಮನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಂಷಿಯ ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಯೆಹೋವನು ಅ ಾಬನ ಮನೆಯನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮ
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ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಯೇಹುವಿಗೆ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಾಡಿಸಿದ್ದನು.
8 ಯೇಹುವು, ಅ ಾಬನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಆ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ, ತನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ,
ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ, ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 9 ಆಮೇಲೆ ಅಹಜ್ಯನನು್ನ ಹುಡುಕಿಸಿದನು;
ಅವನು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಜನರು
ಅವನನು್ನ ಯೇಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಕೊಂದರು,
“ಇವನು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕಿದ,
ಯ ಾಥರ್ಭಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮ್ಮಗನಲ್ಲವೇ”
ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ
ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಹಜ್ಯನ ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ ಸಮಥರ್ ಾರೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಾಣಿ ಾದ ಅತಲ್ಯಳು
10 ಅಹಜ್ಯನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನೆಂದು ಅವನ ಾಯಿ ಾದ

ಅತಲ್ಯಳು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಸಂ ಾನದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು. 11 ಆದರೆ ಾಜಪುತಿ್ರ ಾದ ಯೆಹೋಷಬತ್
ಎಂ ಾಕೆಯು, ಹತ ಾಗುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಪುತ್ರರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅಹಜ್ಯನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ, ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವನ
ಾದಿ ಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು. ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗಳೂ, ಅಹಜ್ಯನ
ಸಹೋದರಿಯೂ, ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನ ಹೆಂಡತಿಯೂ,
ಆಗಿದ್ದ ಯೆಹೋಷಬತಳು ಹೀಗೆ ಅವನನು್ನ ಅತಲ್ಯಳಿಂದ
ಹತ ಾಗದಂತೆ ರ ಸಿದಳು. 12 ಅವನು ಆರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ
ಅವರೊಡನೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು. ಆಗ ಅತಲ್ಯಳೇ
ದೇಶವ ಾ್ನಳುತಿ್ತದ್ದಳು.



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 23:1 lxii 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 23:8

23
ಾಣಿ ಾದ ಅತಲ್ಯಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ

1 ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾದನು
ಧೈಯರ್ತಂದುಕೊಂಡು ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್,
ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್, ಓಬೇದನ
ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್, ಅ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಾಸೇಯ, ಜಿಕಿ್ರಯ
ಮಗ ಾದ ಎಲೀ ಾಫಾಟ್ ಎಂಬ ಶ ಾಧಿಪತಿಗ ಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಇವರು ಯೆಹೂದದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಎ ಾ್ಲ

ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದಲೇವಿಯರನೂ್ನ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲು ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 3 ಹೀಗೆ
ಕೂಡಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಯೆಹೋ ಾದನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಗೋ,
ಾಜಪುತ್ರನು, ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಕೆ ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಅರಸ ಾಗತಕ್ಕವನು ಇವನೇ.

4 ಈಗ ನೀವು ಾಡತಕ್ಕದು್ದ ಏನೆಂದರೆ: ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು
ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವೆಗೆ ಬರಬೇ ಾದ ಲೇವಿಯರಲೂ್ಲ, ಾಜಕರಲೂ್ಲ
ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಾಗದವರು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿ
ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 5 ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದವರು ಅರಸನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ,
ಮತೊ್ತಂದು ಾಗದವರು ಯೆಸೋದ್ ಾಗಿಲನೂ್ನ ಾಯಬೇಕು.
ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲೆ್ಲೕ
ಇರಬೇಕು. 6 ಾಜಕರೂ ಾಗು ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರು
ಹೊರ ಾಗಿ ಾರೂ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬರ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಉಳಿದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಅ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಹೊರಗಿರಬೇಕು.
7 ಲೇವಿಯರು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅರಸನ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತು ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ನುಗು್ಗವವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು.
ಅರಸನು ಹೋಗಿ ಬರು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅವರು ಅವನ ತೆಯಲೆ್ಲೕ
ಇರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಲೇವಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
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ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನ ಆ ಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಅವನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೇ ಾ ವಿಮುಕ್ತ ಾದ ವಗರ್ಗಳವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಮತು್ತ ಬರಬೇ ಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಕೈಕೆಳಗಿನವರನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. 9 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ
ಬಜಿರ್, ಗು ಾಣಿ, ಖೇಡ್ಯಗಳೇ ಮುಂ ಾದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

10 ಆಯುಧ ಾಣಿಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಅರಸನ ಸುತ್ತಲೂ
ದೇ ಾಲಯದ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ವರೆಗೂ ಾ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 11 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋ ಾದನ
ಮಕ್ಕಳು ಾಜಪುತ್ರನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವನಿ್ನಟು್ಟ, ಕೈಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಾಡಿದರು. ಕೂಡಲೆ ಜನರು, “ಅರಸನು
ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹರಸಿದರು.

12 ಜನರು ಅತಿ್ತತ್ತ ಓ ಾಡು ಾ್ತ ಅರಸನನು್ನ ಹರಸುವ ಗದ್ದಲವನು್ನ
ಅತಲ್ಯಳು ಕೇಳಿ ಅವರು ಇದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದಳು.
13 ಅಲಿ್ಲ ಅರಸನು ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಜಸ್ತಂಭದ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾಗೂ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದುವವರೂ
ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದರು; ಾ ಾರಣ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಕೊಂಬೂದುತಿ್ತದ್ದರು. ಾಯಕರು ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ
ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೆ ಅತಲ್ಯಳು
ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ದೊ್ರೕಹ, ದೊ್ರೕಹ”
ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. 14 ಆಗ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನು
ಸೇ ಾನಿಗ ಾದ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅವರಿಗೆ, “ಈಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿರಿ;
ಎರಡು ಾಲು ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಈಕೆಯನು್ನ ನಡುವೆ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಲಿ;ಮತು್ತ ಈಕೆಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಕೊಲಿ್ಲರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 15 ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದು
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ಅರಸನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುದುರೆ ಾಗಿಲಿನ ತನಕ ಒಯು್ದ,
ಅವಳನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

ಯೆಹೋ ಾದನಿಂದ ಾಮಿರ್ಕ ಸು ಾರಣೆ
16ಆ ನಂತರ ಯೆಹೋ ಾದನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ, ಅರಸನನೂ್ನ

ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರುವೆವೆಂದು
ಅವರೊಡನೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 17 ತರು ಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಾಳನ ೕತ್ರಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಪೂಜಾರಿ ಾದ ಮ ಾ್ತನನನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು; ಆ ೕತ್ರವನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಾಗೂ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿ
ಾಳು ಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು. 18 ಯೆಹೋ ಾದನು ಲೇವಿಯ ಾದ
ಾಜಕರ ಕೈಕೆಳಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾವಲು ಾರರನು್ನ

ನೇಮಿಸಿದನು. ಾವೀದನು ಆ ಾಜಕರನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ವಗರ್ವಗರ್ಗ ಾಗಿ ವಿ ಾಗಿಸಿದ್ದನು.
ಾವೀದನು ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಉ ಾ್ಸಹ ಾಯನದೊಡನೆ ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾ ಾ್ತ ್ರನು ಾರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಡುವುದೇ ಅವರ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. 19 ಾವ
ವಿಷಯದ ಾ್ಲದರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾದವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಯೆಹೋ ಾದನು ಆ ಾ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಾ್ವರ ಾಲಕರನಿ್ನರಿಸಿದನು. 20 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳು,
ಶಿ್ರೕಮಂತರು, ಜನ ಾಯಕರು ಾಗೂ ಾ ಾರಣ ಜನರು
ಇವರೊಡನೆ ಅರಸನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ಮೇಲಣ
ಾಗಿಲಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಾಜಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದನು. 21 ದೇಶದವರೆಲ್ಲರೂ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು; ಪಟ್ಟಣವು ಾಂತ ಾಯಿತು;
ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
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24
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಷನು

1 ಯೆಹೋ ಾಷನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಏಳು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಾಜ್ಯ ಾರ ಾಡಿದನು.
ಬೇಷೆರ್ಬದವ ಾದ ಚಿಬ್ಯಳು ಅವನ ಾಯಿ. 2 ಯೆಹೋ ಾಷ
ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ

ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಯೆಹೋ ಾದನು,
ಯೆಹೋ ಾಷನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿದನು;
ಅರಸನು ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

4 ಕ್ರಮೇಣ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದನು.
5 ಾಜಕರನೂ್ನ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾಷಿರ್ಕ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ; ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆದರೂ
ಲೇವಿಯರು ಅವಸರ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 6 ಆದುದರಿಂದ ಅರಸನು
ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ ವಿಧಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದಲೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಸುವ ಾಗೆ ನೀನೇಕೆ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? 7 ಅತಿದುಷ್ಟ ಾದ ಅತಲ್ಯಳ ಮನೆಯವರು
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಳನಿ ಾಗಿ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದರ ಾ್ಲ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 ಅನಂತರ ಅರಸನು ಒಂದು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ
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ಇರಿಸಿದನು. 9 ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ವಿಧಿಸಿದಂತೆ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಡಬೇ ಾದ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 10 ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಭುಗಳೂ,
ಜನರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ
ತಂದು ಾಕಿದರು. 11 ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ತುಂ ಾ ಹಣವಿರುತ್ತದೆಂದು ಕಂಡು
ಬಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ, ಆ ಾ್ಥನದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ
ಬಳಿಗೆ ತರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಅರಸನ ಲೇಖಕನೂ, ಮ ಾ ಾಜಕನ
ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥನೂ ಬಂದು ಅದನು್ನ ತೆರವು ಾಡಿ ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ
ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಡುತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಅರಸನೂ ಯೆಹೋ ಾದನೂ
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾ ್ಕಗಿ
ಶಿಲಿ್ಪಗಳನೂ್ನ, ಬಡಗಿಯರನೂ್ನ, ಅದನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಕ ಾ್ಮರರನೂ್ನ, ಕಂಚು ಾರರನೂ್ನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದರು. 13 ಕೆಲಸ
ಾಡುವವರು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿ

ಮುಗಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ
ಪೂವರ್ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಂದರು. 14 ಕೆಲಸ ಮುಗಿ ಾಗ ಅವರು ಉಳಿದ
ಹಣವನು್ನ ಅರಸನಿಗೂ, ಯೆಹೋ ಾದನಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.
ಇವರು ಅದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿಯೂ,
ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿಯೂ ಉಪ ೕಗ ಾಗುವ ಧೂ ಾರತಿ,
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರ ದ ಾದ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದರು.
ಯೆಹೋ ಾದನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞವುನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.

15 ಯೆಹೋ ಾದನು ಮುಪಿ್ಪನ ಮುದುಕ ಾಗಿ ಮರಣ
ಹೊಂದಿದನು; ಅವನು ಾಯು ಾಗ ನೂರಮೂವತು್ತ
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. 16 ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುರಿ ಾಗಿಯೂ
ದೇವರ ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
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ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ
ಾಜಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ಯೆಹೋ ಾಷನ ದುಷ್ಟತನ
17 ಯೆಹೋ ಾದನು ಮೃತ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ

ಪ್ರಭುಗಳು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಅವನನು್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರು. 18 ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ
ನಿ ಾಕರಿಸಿ, ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ
ಪೂಜಿಸುವವ ಾದರು. ಅವರ ಈ ಅಪ ಾಧದ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆಯೂ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು. 19 ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಎಷು್ಟ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 20 ಆಗ ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ ಜೆಕಯರ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ
ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಆವೇಶ ಉಳ್ಳವ ಾದನು. ಆಗ ಅವನು
ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ,
“ದೇವರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಮೀರಿ, ನಿಮ್ಮನೆ್ನ ಏಕೆ ಾಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ; ಆತನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು. 21ಆಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. ಇದು ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. 22 ಯೆಹೋ ಾಷನು ಜೆಕರೀಯನ
ತಂದೆ ಾದ ಯೆಹೋ ಾದನಿಂದ ತನ ಾದ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಮರೆತು
ಅವನ ಮಗನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಜೆಕರೀಯನು ಾಯು ಾಗ,



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 24:23 lxviii 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 24:27

“ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಲಿ”
ಎಂದನು.

23 ವ ಾರ್ಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಯೆಹೋ ಾಷನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಳಿ ಾಡಲು ಹೊರಟಿತು. ಆ ಸೈನ್ಯದವರು ಯೆಹೂದ
ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೊಳೆ್ಳಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ದಮಸ್ಕದ ಅರಸನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 24 ಅ ಾಮ್ಯ ಸೈನ್ಯದಿಂದ
ಬಂದ ಗುಂಪು ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮ ಾಸೈನ್ಯ ಾಗಿದ್ದ
ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಸೋಲುವಂತೆ
ಾಡಿ, ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಅವರ ಮು ಾಂತರ ಶಿ ಸಿದನು.

25 ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವನನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರು ಬಿಟು್ಟ
ಹೋದ ಕೂಡಲೆ, ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನು ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ ನಿಮಿತ್ತ, ಅವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ, ಅವನನು್ನ ಾಸಿಗೆಯಲೆ್ಲೕ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಾಜಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. 26 ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶದ ಶಿ ಾ್ಗತೆಂ ಾಕೆಯ

ಮಗ ಾದ ಜಾ ಾದ್, ೕ ಾಬ್ ದೇಶದ ಶಿ ಾ್ರತೆಂ ಾಕೆಯ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಜಾ ಾದ್ ಎಂಬುವರೇ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದವರು. 27ಅವನಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೇಳ ಾದ ಅನೇಕ ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳೂ, ಾಗು ದೇ ಾಲಯದ
ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ವೃ ಾ್ತಂತವು, ಾಜರ ಗ್ರಂಥದ ಾ್ಯ ಾ್ಯನದಲಿ್ಲ
ಾಖಲಿಸ ಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನಮಗ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು
ಅರಸ ಾದನು.

25
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು
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1 ಅಮಚ್ಯನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಾಡಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾ್ದನ್

ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ. 2 ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದನು; ಆದರೆ ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
3ಅವನು ಾಜ್ಯವನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ಕೊಂದ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 4 ಆದರೆ, “ಮಕ್ಕಳ ಾಪದ
ದೆಸೆಯಿಂದ ತಂದೆಗೂ ತಂದೆಯ ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಮರಣ ಶಿ ಾಗ ಾರದು; ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಾಪದ
ಫಲವನು್ನ ಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು” ಎಂಬು ಾಗಿ ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
5 ಆಮೇಲೆ ಅಮಚ್ಯನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ

ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿ,ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳಕೈಕೆಳಗೆಯೆಹೂದಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಅವರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಬಜಿರ್
ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡತಕ್ಕ ಶೂರರು
ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಿಕಿ್ಕದರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನೂರು
ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷ
ಮಂದಿ ಭಟರನು್ನ ತರಿಸಿದನು. 7 ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಅರಸನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಸೈನ್ಯದವರು ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು.
ಯೆಹೋವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
8 ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಆ ಾಯರ್ವನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸು; ಧೈಯರ್ದಿಂದ
ಯುದ್ಧ ಾಡು. ಾಗೆ ಾಡದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನೀನು
ಅಪಜಯಹೊಂದುವಂತೆ ಾಡುವನು, ಜ ಾ, ಅಪಜಯಗಳನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆತನು ಶಕ್ತ ಾಗಿರು ಾ್ತನಲ್ಲವೆ?” ಎಂದನು.
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9 ಅಮಚ್ಯನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ, “ ಾ ಾದರೆ ಾನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸೈನ್ಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನೂರು ತ ಾಂತುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನೇನು ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
“ಯೆಹೋವನು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡಬಲ್ಲನು”
ಎಂದನು. 10 ಆಗ ಅಮಚ್ಯನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯ ರಿಂದ ಬಂದ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಬೇರೆ ಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟು ಹೋದರು. 11 ಅಮಚ್ಯ ಾದರೋ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ತನ್ನ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಉಪಿ್ಪನ ತಗಿ್ಗಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇಯೀಯರ್ರಲಿ್ಲ
ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 12ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಬೇರೆ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಾಗಿ ಹಿಡಿದು,
ಕಡಿ ಾದ ಬಂಡೆಯ ತುದಿಗೆ ಒಯು್ದ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚೂರು
ಚೂ ಾಗುವ ಾಗೆ ಅವರನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬದರು. 13 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಅಮಚ್ಯನು ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರ ಾರದೆಂದು ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಗುಂಪಿನವರು ಸ ಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಬೇತೊ್ಹೕರೋನಿಗೂ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಮೂರು
ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು, ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು 14 ಅಮಚ್ಯನು ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ
ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಸೇಯೀರಿನವರ
ದೇವ ಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ತನ್ನ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಧೂಪ ಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. 15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅಮಚ್ಯನ
ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸ ಾರದೆ
ಹೋದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಇಷು್ಟ ಭಕಿ್ತ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
16 ಆ ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾದಿಗೆ ಅರಸನು, “ನಿನ್ನನು್ನ ನನಗೆ
ಆಲೋಚ ಾಮಂತಿ್ರಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದವರು ಾರು?; ಸುಮ್ಮನಿರು,
ನಿನಗೆ ಪೆಟು್ಟ ಬೇಕೋ?” ಎಂದನು. ಅವನು, “ನೀನು ನನ್ನ
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ಬುದಿ್ಧ ಾದವನು್ನ ಆಲಿಸದೆ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ದೇವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಾನು ಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮ ಾದನು.
17 ಅನಂತರ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು

ಸ ಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ, ಯೇಹುವಿನ ಮ್ಮಗನೂ,
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗನೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಆದ
ೕ ಾಷನಿಗೆ, “ ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಎದುರುಗೊ ್ಳೕಣ”

ಎಂದು ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
18 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯನಿಗೆ, “ಲೆಬನೋನಿನ ಒಂದು ಮುಳು್ಳಗಿಡವು,
ಅಲಿ್ಲನ ದೇವ ಾರು ಮರಕೆ್ಕ, ‘ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ
ಕೊಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿತು. ತುಸು ಹೊ ಾ್ತದ ಮೇಲೆ
ಲೆಬನೋನಿನ ಒಂದು ಾಡುಮೃಗವು ಆ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಾದು
ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಆ ಮುಳು್ಳಗಿಡವನು್ನ ತುಳಿದು ಬಿಟಿ್ಟತು.
19 ಅಹಹ! ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಬಹಳ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ
ಪಡಕೊಂಡೆ, ಎಂದು ನೀನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತಿರುವೆ; ಸುಮ್ಮನೆ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ ಾರದೇ? ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಏಕೆ ಕೇಡನು್ನ ತಂದುಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 20 ಅಮಚ್ಯನು ಆ ಾತನು್ನ ಲ ಸಲಿಲ್ಲ;
ಅದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಎದೋಮ್ಯರ ದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಯನಿ್ನಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಅಪಜಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದನು.
21 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಷನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು;
ಅವನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯನೂ ಯೆಹೂದ
ಾ್ರಂತ್ಯದ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಎದುರುಗೊಂಡರು.

22ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸೋತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದರು. 23 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಷನು,
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ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮ್ಮಗನೂ, ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗನೂ,
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ, ಆದ ಅಮಚ್ಯನನು್ನ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ
ಸೆರೆ ಹಿಡಿದನು. ಅವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು, ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಮುಂ ಾಗಿಲಿಗೂ, ಮೂಲೆಯ ಾಗಿಲಿಗೂ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಾನೂರು ಳದಷು್ಟ
ಕೆಡವಿ ಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ, 24 ಅವನು ಓಬೇದೆದೋಮನ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ದೇ ಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ, ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ, ಅರಸನ
ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲದು್ದದೆಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಹೊಣೆ ಾರ ಾದ ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 25 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ
ಮಗನೂ ಆದ ೕ ಾಷನು ಸತ್ತ ನಂತರ, ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗ ಅಮಚ್ಯನು ಇನೂ್ನ ಹದಿನೈದು
ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. 26 ಅಮಚ್ಯನ ಉಳಿದ ಪೂ ೕರ್ತ್ತರ
ಚರಿತೆ್ರಯು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜರ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 27 ಅಮಚ್ಯನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾಕೀಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು;

ಆದರೆ ಅವರು ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದರು. 28 ಅವನ ಜನರು ಆ ಶವವನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ತಂದು ಯೆಹೂದದ ಾಜ ಾನಿ ಳಗೆ
ಅವನಪೂವಿರ್ಕರ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

26
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಉಜಿ್ಜೕಯನು

1 ಆನಂತರ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಮಚ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನನು್ನ ಅರಸನ್ನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಉಜಿ್ಜೕಯನು
ಅರಸ ಾ ಾಗ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದ. 2 ಇವನು
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ಏಲೋತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪುನಃ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 3 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆ್ತರಡು
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವ ಾದ
ಯೆಕೊಲ್ಯ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ. 4 ಅವನು ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಅಮಚ್ಯನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ
ನಡೆದನು. 5 ದೈವಭಕಿ್ತಯನು್ನ *ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜೆಕಯರ್ನ
ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು;
ಹೀಗೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ತಂದನು.
6 ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ ಹೊರಟು ಗತ್
ಊರು, ಯಬೆ್ನ, ಅಷೊ್ಡೕದ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 7 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಗೂರ್
ಾಳಿನಲಿ್ಲರುವ ಅರಬಿಯರೊಡನೆ ಾಗು ಮೆಗೂನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.

8 ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ ಕಪ್ಪವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವನು ಅಧಿಕಬಲವುಳ್ಳವ ಾ್ನದುದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರು ಐಗುಪ್ತದ
ಮೇರೆಯವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬತು. 9 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಮೂಲೆ ಾಗಿಲು, ತಗಿ್ಗನ ಾಗಿಲು, ಗೋಡೆ ತಿರುಗುವ ಾಗಗಳ
ಮೇಲೆ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿದನು. 10 ಅವನಿಗೆ
ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ತಪ್ಪಲ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅಲ್ಲದೆ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಪಶುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮಂದೆಗಳು ಇದ್ದವು.
ಆದುದರಿಂದ ಆ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅನೇಕ
ಾವಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ವ್ಯವ ಾಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಅಭಿರುಚಿ ಇದು್ದದರಿಂದ ಗುಡ್ಡ, ಫಲವ ಾ್ತದ ಬಯಲು, ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಹೊಲ ಾಗು ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.

* 26:5 26:5ಅಥ ಾ ಜೆಕಯರ್ನು ದೈ ೕಕಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಣಿತ ಾಗಿದ್ದನು.
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11 ಇದಲ್ಲದೆ, ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸೈನ್ಯವೂ ಇತು್ತ.
ಲೇಖಕ ಾದ ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ ಾಸೇಯ ಇವರು
ಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಪಟಿ್ಟಯಕ್ರಮ ಪ್ರ ಾರ ಅರಸನ ಸರ ಾರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ
ಹನನ್ಯನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ. ಆ ಾ ಗುಂಪುಗಳು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದವು. 12 ಯುದ್ಧವೀರರೂ ಎ ಾ್ಲ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರ
ಸಂಖೆ್ಯಯು ಎರಡು ಾವಿರದ ಆರು ನೂರು. 13 ಇವರ ಕೈಕೆಳಗಿದ್ದ
ಭಟರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಏಳು ಾವಿರದ ಐನೂರು;
ಇವರು ಅರಸನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದು್ದ ಅವನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 14ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಸೈನ್ಯದವರಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಗು ಾಣಿ, ಬಜಿರ್, ಶಿರ ಾ್ತ ್ರಣ, ಕವಚ, ಬಿಲು್ಲ,
ಕವಣೆಯಕಲು್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಅವನು ಾಣಗಳನೂ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಬಳಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ,
ತಜ್ಞರ ಆ ಯ ಮೇರೆಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಪುರಗಳಮೇಲೆಯೂ, ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ
ಮೇಲೆಯೂ ಇಡಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವ ಾಗೆ ದೇವರ
ಅತಿಶಯ ಾದ ಸ ಾಯವು ಆಶ್ಚಯರ್ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ದೊರೆಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ; ಅವನ ಕೀತಿರ್ಯೂ ಬಹು ದೂರದ
ಮೇರೆಯವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬತು.

ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಾಪವೂಶಿ ಯೂ
16 ಆದರೆ ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಅವನತಿ ಾಗಿ

ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಾದನು; ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹಿ ಾಗಿ ಧೂಪವೇದಿಯಮೇಲೆ ಾನೇ ಧೂಪ ಾಕಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. 17 ಆಗ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಜಯರ್ನೂ ಾಗು ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಇತರ ಾಜಕರೂ ಅರಸ ಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗಿ 18 ಅರಸನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು
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ಅವನಿಗೆ, “ಉಜಿ್ಜೕಯನೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಧೂಪ ಾಕುವುದು
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ; ಅದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ
ಾಜಕರು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು;

ನೀನು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ದೊ್ರೕಹ. ಇದಕೆ್ಕ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿನಗೆ ೌರವ ದೊರಕ ಾರದು”ಎಂದರು. 19ಆಗ
ಧೂಪ ಾಕಬೇಕೆಂದು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಧೂ ಾರತಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಧೂಪವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ಾಜಕರೊಡನೆ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೆ ಾಜಕರ ಸಮಕ್ಷಮದಲೆ್ಲೕ, ಅವನ

ಹಣೆಯಮೇಲೆ ಕುಷ್ಠವು ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 20ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಅಜಯರ್ನೂ ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರೂ ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ,
ಅವನ ಹಣೆಯಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠವು ಕಂಡುಬಂದ ಾರಣ, ಅವನನು್ನ
ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ
ಾಧಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದುಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನೂಶೀಘ್ರ ಾಗಿಹೊರಗೆ
ಹೋಗಲು ಆತುರಪಟ್ಟನು. 21 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ
ವರೆಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಾಗಿದು್ದ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಾರದಂತೆ
ಬಹಿಷ ್ಕ ೃತ ಾದನು. ಅವನು ಕುಷ್ಠದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಬೇ ಾಯಿತು. ಾಜಗೃ ಾದಿಪತ್ಯವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಪ್ರಜಾ ಾಲನೆಯನೂ್ನ ಅವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಮನು
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 22 ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಉಳಿದ ಪೂ ೕರ್ತ್ತರ
ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 23 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಯದೆಂದು ಬಗೆದು, ಾಜ ಕುಟುಂಬದ
ಸ್ಮ ಾನವಿದ್ದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಅವನಮಗ ಾದ ೕ ಾಮನು ಅರಸ ಾದನು.
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1 ೕ ಾಮನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆದು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಯೆರೂಷ
ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ. 2 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದನು.
ಆದರೆ ಅವನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಜೆಗ ಾದರೋ ದು ಾಚಾರಿಗ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು. 3 ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಮೇಲಣ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ಇಡಿಸಿ, ಓಫೇಲ್ ಗೋಡೆಯ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದವನು ಇವನೇ. 4 ಇದಲ್ಲದೆ, ಇವನು
ಯೆಹೂದ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ಾಡುಗಳಲಿ್ಲ
ದುಗರ್ಗಳನೂ್ನ, ಗೋಪುರಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 5 ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಅರಸರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಗೆದ್ದನು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು
ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೆ ನೂರು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳ, ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಕೋರ್ ( ಾವಿರ ಮೆಟಿ್ರಕ್ ಟನ್) ಗೋದಿ, ಹತು್ತ ಾವಿರ ಕೋರ್
ಜವೆಗೋದಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇ ಾಯಿತು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು
ಅವನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಮತು್ತ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಹೀಗೆಯೇ ಕೊಟ್ಟರು. 6 ೕ ಾಮನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ
ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಬಲವುಳ್ಳವ ಾದನು.
7 ೕ ಾಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧಗಳು
ಾಗೂ ಾಯರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಾಜ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 8 ಅವನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೆದನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್
ಆಳಿ್ವಕೆ ನಡೆಸಿದನು. 9 ೕ ಾಮನು ತನ್ನಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ
ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ಆ ಾಜನು ಅರಸ ಾದನು.
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1 ಆ ಾಜನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
2 ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜರ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ಾಳ್
ದೇವರುಗಳ ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ 3 ಅವನು ಬೆನ್
ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಎಂಬ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೋವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ
ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಗಿ್ನಪ್ರವೇಶ
ಾಡಿಸಿದನು. 4 ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲೂ್ಲ, ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಾಗೂ

ಎ ಾ್ಲ ಹಸಿರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ, ಧೂಪಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 5 ಈ ಾರಣ ಅವನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು,
ಅವನನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರು
ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವನ ಜನರಲಿ್ಲ ಬಹಳಷು್ಟಮಂದಿಯನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಒಯ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಾಜನ ಕೈಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಅವನಿಂದಲೂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅಪಜಯ
ಹೊಂದಿದನು. 6 ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನು ಆದ
ಪೆಕಹ ಎಂಬವನು ಒಂದೇ ದಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧವೀರರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದು
ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಾಜಪುತ್ರ ಾದ ಾಸೇಯ,
ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಅಜಿ್ರೕ ಾಮ್, ಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿ ಾದ ಎ ಾ್ಕನ
ಎಂಬುವವರನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ದೇಶದ ಜಿಕಿ್ರಯೆಂಬ ಶೂರನು
ಕೊಂದನು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ, ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಒಯ್ದರು.
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9 ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯಿದ್ದನು; ಅ ವನ ಹೆಸರು
ಓದೇದ್. ಅವನು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸೈನ್ಯದವರನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಕೈಗೆಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನಷೆ್ಟ. ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ೌದ್ರವು
ಆ ಾಶವನು್ನಮುಟಿ್ಟತು. 10ಇದು ಾಲದೆಂದುನೀವುಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ ಬ ಾತ್ಕರಿಸಿ ಾಸರ ಾ್ನಗಿಯೂ,
ಾಸಿಯರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಅಪ ಾಧಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲವೇ?
11 ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ
ಸೆರೆ ಾಗಿ ತಂದವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿರಿ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆಯಷೆ್ಟೕ”
ಎಂದನು. 12 ಆಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಮುಖಂಡ ಾಗಿದ್ದ
ಯೆಹೋ ಾ ಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್, ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕ ೕತನ
ಮಗ ಾದ ಬೆರಕ್ಯ, ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ, ಹದೆ್ಲ ೖಯನ
ಮಗ ಾದಅ ಾಸಎಂಬುವವರುಯುದ್ಧದಿಂದಬರುವವರಮುಂದೆ
ನಿಂತು, 13 ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರಬೇಡಿರಿ;
ನೀವು ನಮ್ಮ ಾಪ ಅಪ ಾಧಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಮತೊ್ತಂದು ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ಾ?
ನಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವು ದೊಡ್ಡದು; ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲಿರುವ
ದೈವಕೋಪವು ಉಗ್ರ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 14 ಭಟರು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಸೆರೆಯವರನೂ್ನ, ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ
ಸಮೂಹದವರಮುಂದೆಯೇ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಚರು. 15ಆಗ ಹೆಸರು ಕೂಗಿದ
ಪುರುಷರು ಎದು್ದ ಬಂದು ಸೆರೆಯವರಲಿ್ಲ ಬೆತ್ತಲೆ ಾದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಕೊಳೆ್ಳಯಿಂದ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ಾನಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ತೈಲಹಚಿ್ಚದರು. ಬಳಲಿ
ಹೋದವರನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಯೆರಿಕೋವೆಂಬ
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ಖಜೂರ್ರ ನಗರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,ಅವರಬಂಧುಗಳ ಹತಿ್ತರ
ಬಿಟು್ಟ, ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು.

16 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು ತನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜರನು್ನ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ

ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 17 ಏಕೆಂದರೆ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅನೇಕ
ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯಿ್ದದ್ದರು. 18 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೂದದ
ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರದೇಶದ ಮತು್ತ ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್ , ಅ ಾ್ಯಲೋನ್, ಗೆದೇರೋತ್ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಸೋಕೋ, ತಿ ಾ್ನ, ಗಿ ್ಜೕ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.

19 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಅಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜ ಾದ ಆ ಾಜನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿದನು.
20 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ
ನೆರ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದನು. 21 ಆ ಾಜನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಯ ಾ್ನಗಿ
ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವನಿಂದ ಏನೂ ಸ ಾಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 22 ಕಷ್ಟ
ಬಂ ಾಗ ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ
ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು. 23 ಹೇಗೆಂದರೆ “ಅ ಾಮ್ ಾಜರ ದೇವತೆಗಳು
ಅವರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು; ಾನೂ
ಅವುಗಳಿಗೆಯಜ್ಞಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು,ಆಗನನಗೂಜಯ ಾಗುವುದು”
ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವನು ತನ್ನ ಅಪಜಯಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗಿದ್ದ ದಮಸ್ಕದ
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಕೇಡು
ಉಂಟಾಯಿತು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ಾಜನು ದೇ ಾಲಯದ
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ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿದನು;
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
25 ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದನು.
26 ಆ ಾಜನ ಉಳಿದ ಪೂ ೕರ್ತ್ತರ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಮತು್ತ ಾಡಿದ
ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 27 ಆ ಾಜನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಲು ಅವನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಡದೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಣ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು,
ಅವನ ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅರಸ ಾದನು.

29
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ

ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದು್ದ
1 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆದು

ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ
ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಯ ಎಂ ಾಕೆಯು
ಅವನ ಾಯಿ. 2ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ
ನಡೆದನು.

3 ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ದಲನೆಯ ವಷರ್ದ ದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿಸಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 4 ಆಮೇಲೆ ಾಜಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ
5 ಅವರಿಗೆ, “ಲೇವಿಯರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
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ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲರುವ ಹೊಲಸನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ಆಲಯವನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿರಿ. 6ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿ, ಆತನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದು ಆತನನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಆತನ ನಿ ಾಸ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೊರೆದು
ವಿಮುಖ ಾದರು. 7 ಅದರ ಮಂಟಪದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ,
ದೀಪಗಳನು್ನ ನಂದಿಸಿದರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಧೂಪ ಾಕುವುದನೂ್ನ, ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದನೂ್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು. 8 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ
ಮೇಲೆಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆಯೂ, ಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಭಯಭೀತಿಗೂ ನಿಂದೆಗೂ, ಪರಿ ಾಸ್ಯಗಳಿಗೂ
ಗುರಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ; ಇದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಾ ಗಳು. 9 ಅದೇ ಾರಣದಿಂದ
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತ ಾದರು; ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳೂ, ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು.
10 ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಆತನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ತೊಲಗಿ
ಹೋಗುವಂತೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಡನೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
11 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಉ ಾಸೀನ ಾಗಿರಬೇಡಿ;
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಧೂಪ ಾಕುವುದಕೂ್ಕ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಾನಿ್ನಧ್ಯ ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನ ಾ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12 ಕೂಡಲೆ ಲೇವಿಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು:
ಕೆ ಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಅ ಾಸೈಯ ಮಗ ಾದ ಮಹತ್, ಅಜಯರ್ನ
ಮಗ ಾದ ೕವೇಲ್, ಮೆ ಾರೀಯರಲಿ್ಲ ಅಬಿ್ದೕಯ ಮಗ ಾದ
ಕೀಷ್, ಯೆಹಲೆ್ಲಲೇಲನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್, ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಜಿಮ್ಮನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಹ, ೕ ಾಹನ ಮಗ ಾದ ಏದೆನ್,
13 ಎಲೀಚಾಫಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಶಿ ಾ್ರ, ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಆ ಾಫ್ಯರಲಿ್ಲ
ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಮತ್ತನ್ಯ, 14 ಹೇ ಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಯೆಹೀಯೇಲ್,
ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಯೆದೂತೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಶೆ ಾಯ ಾಗು ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್,
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15ಎಂಬ ಲೇವಿಯರು ಎದು್ದ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಅರಸನ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
ವಿಧಿಯ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 16 ಾಜಕರು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಸನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಂದು ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು.
ಲೇವಿಯರು ಅದನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಒಯು್ದ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ
ಾಕಿದರು. 17 ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮಂಟಪಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕಿದರು.
ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ಎಂಟು ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದವು. ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿ ಾರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸವೆ ಾ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು. 18 ಆಮೇಲೆ
ಅವರು ಅರಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ,
“ ಾವು ಯೆಹೋವನ ಸಮ ಾ್ತಲಯವನೂ್ನ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ,
ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ, ನೈವೇದ್ಯ ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡತಕ್ಕ ಮೇಜನೂ್ನ
ಾಗು ಅದರ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿದೆವು. 19 ಅರಸ ಾದ
ಆ ಾಜನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ದೈವದೊ್ರೕಹಿ ಾಗಿ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ತಂದಿಟು್ಟ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದೆ್ದೕವೆ; ಅವು ಈಗ
ಯೆಹೋವನಯಜ್ಞವೇದಿಯಮುಂದಿರುತ್ತವೆ” ಎಂದರು.

20 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲೆ್ಲದು್ದ
ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 21 ಅವರು ಾಜಾ್ಯಡಳಿತ ದೇ ಾಲಯ,
ಯೆಹೂದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇವುಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಯಜ್ಞ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು, ಕುರಿಮರಿ, ಆಡು
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಏಳೇಳನು್ನ ತಂದರು. ಅರಸನು ಾಜಕ ಾದ
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ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
22 ಹೋರಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಾಜಕರು ಅವುಗಳ
ರಕ್ತವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ್ರೕ ಸಿದರು. ಅನಂತರ
ಟಗರುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಾಜಕರು, ರಕ್ತವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಅನಂತರ ಟಗರುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ್ರೕ ಸಿದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ್ರೕ ಸಿದರು. 23 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ತಂದ ಹೋತಗಳನು್ನ ಅರಸನ
ಮುಂದೆಯೂ ಮತು್ತ ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
ಅವರು ಅವುಗಳಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟರು. 24ನಂತರ ಾಜಕರು
ಅವುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸಮಸ್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೋಷ ಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದರು. ಆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೂ, ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳೂ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿ ಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.
25 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಾಳ, ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿ ಇವುಗಳಿಂದ
ಭಜಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಲೇವಿಯರನು್ನ, ಾವೀದನ ಾಜದಶಿರ್ ಾದ
ಾದ್ ಾಗು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನ್ ಇವರ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಾನೇ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಹೀಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. 26ಆ ಲೇವಿಯರು
ಾವೀದನ ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಾಜಕರೂ ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದು
ನಿಂತಿದ್ದರು. 27 ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.ಹೀಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದೊಡನೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಭಜಿಸುವುದೂ, ತುತೂ್ತರಿ ಊದುವುದೂ ಆರಂಭ ಾಯಿತು.
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28 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆಯು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡುತ್ತಲೂ,
ಾಯಕರೂ ಾನ ಾಡುತ್ತಲೂ, ತುತೂ್ತರಿ ಊದುವವರು ತುತೂ್ತರಿ
ಊದುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. 29 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆಯು
ಮುಗಿದಮೇಲೆಅರಸನೂಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಾ ಾ್ಟಂಗ
ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದರು. 30 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ, ಪ್ರಭುಗಳೂ
ಾವೀದನ ಮತು್ತ ದಶಿರ್ ಾದ ಆ ಾಫನ ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಬೇಕೆಂದು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಲು,
ಅವರುಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

31 ಆಮೇಲೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಸಮೂಹದವರಿಗೆ, “ನೀವು ಈಗ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿರುವಿಯ ಾ್ಲ;
ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಆತನ
ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ” ಎನ್ನಲು ಸಮೂಹದವರು ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕರು ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 32 ಸಮೂಹದವರು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತಂದೊಪಿ್ಪಸಿದ ಹೋರಿಗಳು ಎಪ್ಪತು್ತ,
ಟಗರುಗಳು ನೂರು, ಕುರಿಮರಿಗಳು ಇನೂ್ನರು. ಇವೆಲ್ಲವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿಯೇ
ಮೀಸ ಾದವು. 33 ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ ಹೋರಿಗಳು ಆರುನೂರು, ಕುರಿಗಳು ಮೂರು ಾವಿರ.
34 ಾಜಕರು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಾದುದ್ದರಿಂದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ಾ್ರಣಿಗಳ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿಯುವುದು ಅವರಿಂದ ಆಗದೆ
ಹೋಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ಾಜಕರೂ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರೆಗೂ ಆ ಕೆಲಸವು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ,
ಅವರ ಬಂಧುಗ ಾದ ಲೇವಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಾಜಕರಿಗಿಂತ ಲೇವಿಯರೇ
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ಹೆಚು್ಚ ಶ್ರದೆ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರು*. 35 ಇದಲ್ಲದೆ ಾಜಕರೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ,
ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞಗಳ ಕೊಬು್ಬ ಾಗು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಸಂಬಂಧ ಾದ ಾನದ್ರವ್ಯ ಇವು ಅ ಾರ ಾಗಿದ್ದವು.

36 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಸೇ ಾಕ್ರಮವು ಪುನಃ
ಾ್ಥಪಿತ ಾಯಿತು. ದೇವರು ಾನೇ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿ ಾಗಿ ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರೂ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು.

30
ಪ ಾ್ಕಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

1 ತರು ಾಯ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು,
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಿಗೂ,
ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೂ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಮತು್ತ ಪತ್ರಗಳ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನು. 2 ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು,
ಪ ಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಅಭಿ ಾ್ರಯಪಟ್ಟರು. 3 ಾಕೆಂದರೆ ಾಜಕರಲಿ್ಲ
ಾಕಷು್ಟ ಮಂದಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ
ಕೂಡಲೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಅರಸನಿಗೂ ಅವನ ಸರ ಾರರಿಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಸವರ್ಸಂಘದವರಿಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 4 ಈ ಅಭಿ ಾ್ರಯವು
ಅರಸನಿಗೂ ಸವರ್ಸಮೂಹಕೂ್ಕ ಸರಿಕಂಡದ್ದರಿಂದ 5 ಅವರು,
“ಸವರ್ಜನರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
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ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಾನ್ ವರೆಗೂ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ಡಂಗುರ ಹೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದರು.
ಜನರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಆ ವರೆಗೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಧಿಯ ಪ್ರ ಾರ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

6 ಅರಸನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಿಂದ ಪತ್ರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ದೂತರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ
ದೇಶಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಾಜಾ ಯಂತೆ ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು:
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರುವ
ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವನು. 7ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರು ಸಹೋದರರೂ
ನಡೆದಂತೆ ನೀವೂ ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಶನಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೇ
ಾ ಗಳು. 8 ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ಾಜಾ ಗೆ
ಮಣಿಯದವ ಾಗಿರಬೇಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಪವಿ ಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದುಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ. ಆಗನಿಮ್ಮಮೇಲಿರುವ
ಆತನಉಗ್ರಕೋಪವು ತೊಲಗಿಹೋಗುವುದು. 9ನೀವುಯೆಹೋವನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳವು ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೂ, ಮಕ್ಕಳೂ
ತಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯ್ದವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದಯೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಿ, ತಿರುಗಿ
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವರು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯೂ,
ಕನಿಕರವೂ ಉಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಟಾ ಸದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.”

ಪಸ್ಕ ಆಚರಣೆ
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10ದೂತರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ, ಜೆಬುಲೂನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ,
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಜನರು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು
ನಕು ್ಕ ಗೇಲಿ ಾಡಿದರು. 11 ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಆಶೇಯರ್ರೂ,
ಮನಸೆ್ಸಯವರೂ, ಜೆಬುಲೂನ್ಯರೂ ಾತ್ರ ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 12 ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದರೋ ದೇವರ
ಕೃ ಾಹಸ್ತದಿಂದ ಪೆ್ರೕರಣೆಹೊಂದಿ ಏಕ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿ,
ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯಕೆ ್ಕ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಅರಸನಿಂದಲೂ,
ಪ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಹೊರಟ ಆ ಯನು್ನ ಕೈಕೊಂಡರು.
13 ಹೀಗೆ, ಅನೇ ಾನೇಕ ಜನರು ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದರು; ಆ ಜನಸಮೂಹವು
ಮ ಾಸಮೂಹ ಾಗಿತು್ತ. 14 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಧೂಪವೇದಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. 15 ನಂತರ
ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ದರು.ಆಗ ಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ
ಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ, ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 16ಅವರು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಿಂದತಮಗೆನೇಮಕ ಾದಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಅದನು್ನ ್ರೕ ಸಿದರು. 17 ಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ಾದವರೆಲ್ಲರ, ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಲೇವಿಯರೇ ವಧಿಸಿದರು. 18 ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಅಂದರೆ,
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಾಗು ಜೆಬುಲೂನ್
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
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ವಿರುದ್ಧ ಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಪಸ್ಕದ (ಹಬ್ಬ) ಭೋಜನವನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ದ ಾಪರ ಾದ

ದೇವರೇ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು” ಎಂದು
ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿದನು. 19 ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಾತಿ್ರಕ ಾಗಿ
ಬಂದಿರುವವರಲಿ್ಲ ಇರಬೇ ಾದ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವವು ಅನೇಕರಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಹುಡುಕಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ವಿ ಾಪನೆ ಾಡಿದನು. 20 ಯೆಹೋವನು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ಜನರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದನು.
21 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಮ ಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಲೇವಿಯರೂ, ಾಜಕರೂ
ಮ ಾ ಾದ್ಯಗ ಡನೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸು್ತತಿ
ಕೀತಿರ್ಸು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 22 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಪುಣ ಾದಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರೊಡನೆಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿದನು.
ನೇಮಕ ಾದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬದವರೆಗೂ ಜನರು ಸ ಾ ಾನ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ
ಔತಣ ಾಡಿದರು. 23 ಅಲ್ಲದೆ ಸಮೂಹದವರು ಇನೂ್ನ
ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು 24 ಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಹಿಂಡುಗಳಿಂದ ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಏಳು ಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ,
ಪ ಾಧಿ ಾರಿಗಳು ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಾನ ಾಡಿದರು. ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಬಹು
ಮಂದಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 25 ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೂ, ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
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ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಸೇರಿಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಾಗು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳು ಈ ಉತ್ಸವದಲಿ್ಲ
ಾಲುಗೊಂಡಿದ್ದರು. 26 ಾವೀದನ ಮಗನೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನೂ ಆದ ಸೊಲೊ ೕನನ ಾಲದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಅಂಥ ಉತ್ಸವವು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಮ ಾಸಂತೋಷವುಂಟಾಯಿತು. 27 ಆಮೇಲೆ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ
ಲೇವಿಯರು ಎದು್ದ ನಿಂತು ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು. ಅವರ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಸ್ವರವು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು; ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಯು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ತಲುಪಿತು.

31
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಕೈಗೊಂಡ ಾಮಿರ್ಕ ಸು ಾರಣೆಗಳು

1 ಇ ಾದನಂತರ ನೆರೆದುಬಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೂದ
ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲು್ಲ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು,
ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿ, ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾವುದೊಂದನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾ್ವಸವಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.
2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಆ ಾ

ವಗರ್ಗಳವರನು್ನ ಅವರವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಸೇವೆಗೆ ಅಂದರೆ,
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞ, ಇವುಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಾಳೆಯದ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸು ಾ್ತ, ಕೀತಿರ್ಸು ಾ್ತ,
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವುದಕೂ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಅರಸನು ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ವಿಧಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಾ್ರತಃ ಾಲ, ಾಯಂ ಾಲ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ ಾಗು
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ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗತಕ್ಕ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿ ಾಗಿ
ಆಗಬೇ ಾದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು
ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು. 4 ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು
ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತ ಾಗಿರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಸಲ್ಲತಕ ್ಕ ಜೀವ ಾಂಶವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರು
ಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದನು. 5 ಈ ಾಜಾ ಯು
ಪ್ರಕಟ ಾದ ಕೂಡಲೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ,
ಜೇನು ಮುಂ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಹುಟು್ಟವಳಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಥಮಫಲವನು್ನ
ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾಯದ
ದಶ ಾಂಶವನೂ್ನ ಉ ಾರ ಾಗಿ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು. 6 ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಕುರಿದನ ಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ,
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗತಕ್ಕ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದಶ ಾಂಶವನು್ನ ತಂದು ಾಶಿ ಾಡಿದರು. 7ಹೀಗೆ
ಾಶಿ ಾಡುವುದು ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು.
ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಮು ಾ್ತಯಗೊಂಡಿತು ಅರಸ ಾದ
8 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಮತು್ತ ಪ ಾಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಬಂದು ಆ ಾಶಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿ ಆತನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹರಸಿದರು. 9 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರ ಹತಿ್ತರ ಆ ಾಶಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ,
10 ಚಾದೋಕ್ ಸಂ ಾನದ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಅಜಯರ್ನು
ಅವನಿಗೆ, “ಜನರು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತಂದಂದಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ಉಂಡು
ತೃಪ್ತ ಾಗಿ ಇನೂ್ನ ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಶಿಯನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತರೆ”
ಎಂದನು.

11 ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 12 ಅವು ಸಿದ್ಧ ಾದ ಮೇಲೆ ಜನರು
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ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ತಮ್ಮ ಆ ಾಯದ ದಶ ಾಂಶವನೂ್ನ ಾಗು
ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಮುಡು ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ತಂದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಎ ಾ್ಲ ಉ ಾ್ರಣಗಳ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗೆ ಲೇವಿಯ ಾದ ಕೋನನ್ಯನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ದಿ್ವತೀಯ ಾ್ಥನದವ ಾಗಿದ್ದನು.
13 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಅಧಿಪತಿ ಾದ ಅಜಯರ್ನ ನಿಯಮದಂತೆ ಯೆಹೀಯೇಲ್,
ಅಜಜ್ಯ, ನಹತ್, ಅ ಾಹೇಲ್, ಯೆರೀ ೕತ್, ೕಜಾ ಾದ್,
ಎಲೀಯೇಲ್, ಇಸ್ಮಕ್ಯ, ಮಹತ್, ಬೆ ಾಯ ಇವರು ಕೋನನ್ಯನ ಮತು್ತ
ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಕೈಕೆಳಗಿನ ಾರುಪತ್ಯ ಾರ ಾಗಿದ್ದರು.
14 ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದ ಇಮ್ನನ ಮಗ ಾದ
ಕೋರೆ ಎಂಬ ಲೇವಿಯನು, ಜನರು ಸ್ವಂತ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನ ನೈವೇದ್ಯ ಾ ್ಕಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯ,
ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತ, ಇವುಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವವನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
15 ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಏದೆನ್, ಮಿ ಾ್ಯಮಿನ್, ಯೇಷೂವ, ಶೆ ಾಯ,
ಅಮಯರ್, ಶೆಕನ್ಯ ಎಂಬುವವರಿದ್ದರು. ಇವರು ಾಜಕರ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದು್ದ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು
ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂಬ ಭೇದ ಾಡದೆ ಅವರವರ ವಗರ್ಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ಾಲುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 16ಆ ಾಉದೊ್ಯೕಗ ವಗರ್ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಅನುದಿನದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತದ್ದ
ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಮೂರು ವಷರ್ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಾತ್ರ ಕೊಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 17 ಆ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಆ ಾ ಉದೊ್ಯೕಗ
ವಗರ್ಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, 18ಅವರವರ ಹೆಂಡತಿಯರು,
ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂತು ತಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗದ ನಿಮಿತ್ತ ತಮ್ಮನು್ನ
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ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಸಮೂಹದವರೂ
ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದ್ದರು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಾಜಕರು ಆ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಾಲುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರು
ಾಜಕ ಸಂ ಾನದ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೂ, ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾದ

ಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೂ, ಸಿಕ್ಕತಕ ್ಕ ಾಗಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೆಸರೆಸ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಪುರುಷರಿದ್ದರು. 20 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೂದದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇದೇ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವನು
ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನೂ, ನೀತಿವಂತನೂ,
ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆಗಿ ನಡೆದನು. 21 ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರ
ಒಲುಮೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇ ಾಲಯದ
ಸೇವೆ ಾಡುವ, ಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಧಿಗಳ
ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲಯೂ, ಾನು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಕೃ ಾಥರ್ ಾದನು.

32
ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನುಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಾಕಿದು್ದ

1 ಈ ಭಕಿ್ತ ಾಯರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿ
ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. 2 ದೇಶದೊಳಗೆ
ನುಗಿ್ಗದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಾ ್ಕಗಿ
ಬರಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. 3 ಅವನು
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಒರತೆಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದು
ಮನಸು್ಸ ಾಡಿ ತನ್ನ ಸರ ಾರರ ಮತು್ತ ಶೂರರ ಮುಂದೆ ಆ
ಪ್ರ ಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ ಅವರ ಸ ಾಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. 4 ಆಗ
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ಅನೇಕರು ಸೇರಿ, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ ಅಶೂ್ಶರದ ಾಜರು ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ನೀರನು್ನ ನೋಡುವುದೇತಕೆ್ಕ?” ಎಂದುಕೊಂಡು ಎ ಾ್ಲ ಒರತೆಗಳನೂ್ನ
ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟ್ಟರು.
5 ಇದರಿಂದ ಅರಸನು ಧೆ್ಯಯರ್ಗೊಂಡು, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗಿದ್ದ
ೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಗೋಪುರಗಳನೂ್ನ, ಹೊರಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಾವೀದನಗರದ ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದಲ್ಲದೆ.
ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ, ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಿದನು.
6 ಅನಂತರ ಅವನು ಜನರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸೇ ಾಪತಿಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಊರು ಾಗಲಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, 7 “ಶೂರ ಾಗಿರಿ, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ;
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೂ ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ ಆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿಗೂ
ಅಂಜಬೇಡಿರಿ, ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ. ಅವನಿಗಿರುವ ಸ ಾಯಕಿ್ಕಂತ
ನಮಗಿರುವ ಸ ಾಯವು ದೊಡ್ಡದು್ದ. ಅವನೊಂದಿಗಿರುವದಕಿ್ಕಂತ
ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿರುವವನು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. 8 ಅವನಿಗಿರುವ
ಸ ಾಯವು ನಶ್ವರ ಾದ ತೋಳುಬಲ; ನಮ ಾದರೋ ನಮ್ಮ
ಸ ಾಯಕನು ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ. ಆತನು ನಮಗೆ ನೆರ ಾಗಿ,
ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಜನರು ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಭರವಸೆಯುಳ್ಳವ ಾದರು.
9 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ, ಸವರ್ಸೇನೆ ಡನೆ ಾಕೀಷಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರ
ಮು ಾಂತರ ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು, 10 “ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ: ನೀವು ಾವುದರಮೇಲೆಭರವಸೆಯಿಟು್ಟ
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ಮುತಿ್ತಗೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಲಿರುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ?
11 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು’ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವುದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಸಿವೆ
ನೀರಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಾಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮ ಾವುದಕೂ್ಕ
ಅಲ್ಲ. 12 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಒಂದೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ
ಆ ಾಧನೆ ಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಧೂಪ ಾಕಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸಿ, ದೇವರ
ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಿಸಿ
ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲವೆ? 13 ಾನೂ, ನನ್ನ ತಂದೆ, ಾತಂದಿರೂ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ? ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸುವುದಕೆ್ಕ
ಾಧ್ಯ ಾಯಿತೋ? 14 ನನ್ನ ತಂದೆ ಾತಂದಿರು ಾಶ ಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಆ
ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಾವನು ಾನೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ನನ್ನ
ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಥರ್ ಾಗಿದ್ದನು? ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ೕ 15 ನೀವು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಂದ ಮರು ಾಗಿ ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಅವನನು್ನ ನಂಬಲೂ ಬೇಡಿರಿ.
ಾವ ಾಜ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವತೆಗಳೂ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ

ಮತು್ತ ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರದೆ ಹೋದನು
ಅಂದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದಂತೆ
ತಪಿ್ಪಸಬಲ್ಲನೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು. 16 ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಆಡಿದ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 17 ಅಷು್ಟ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ದೂಷಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, “ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರ
ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರದೆ
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ಹೋದಂತೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸ ಾರನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
18 ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಆ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಬೆದರಿಸಿ, ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗು ಾ್ತ ಅವರೊಡನೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ 19ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈಕೆಲಸ ಾಗಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರ
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿರುವನನು ಎಂದು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗೆ
ಹೋಲಿಸಿ ಾತ ಾಡಿದರು.

20ಈ ಾರಣದಿಂದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಗು ಆ ೕಚನ
ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ
ರೆಯಿಟು್ಟ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 21ಯೆಹೋವನು ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ

ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ದಂಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಶೂರರನೂ್ನ, ಾಯಕರನೂ್ನ,
ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು; ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನ ಸ್ವಂತ
ಮಕ್ಕಳೇ ಅವನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 22 ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ
ಅಶೂ್ಶಯರ್ದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಕೈಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಅನೇಕರು
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೋಸ ್ಕರ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ರೋಗಮತು್ತ ಅಹಂ ಾರ
24 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು ಮರಣಕರ ಾದ ರೋಗಕೆ್ಕ

ತು ಾ್ತದನು ಆಗ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಆತನು
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ಅದು್ಭತ ಾಗಿ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು
ಗುರುತನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. 25 ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಈ
ಉಪ ಾರಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ನಡೆಯದೆಅಹಂ ಾರಿ ಾದನು. ಆದುದರಿಂದ
ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮೇಲೆಯೂ
ದೇವರ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು. 26ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ತನ್ನ ಗವರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೊಡನೆ ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಅವನ ಉಳಿದ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಅವನ
ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.

27 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಾದ ಧನ ಘನತೆಗಳು ಒದಗಿದವು;
ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ, ರತ್ನ, ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯ, ಗು ಾಣಿ, ಆಭರಣ*
ಮುಂ ಾದಶೆ್ರೕ ಾ್ಠಯುಧಗಳನು್ನ ಇಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರಭಂ ಾರಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು 28 ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.ಆ ಾ
ಜಾತಿಯ ಪಶುಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನ, ಆಡುಕುರಿಗಳ
ಹಿಂಡುಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಹಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
29 ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ದನಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡ
ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡನು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಸಂಪತು್ತ ಅಪರಿಮಿತ ಾಗಿತು್ತ. 30 ಮೇಲಣ ಗೀಹೋನ್ ಎಂಬ
ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಅಣೆಕಟು್ಟ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅದರ ನೀರು ನೆಟ್ಟಗೆ ಾವೀದನಗರದ
ಪಡುವಣ ತಗಿ್ಗಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೇ.
ಅವನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೃ ಾಥರ್ ಾದನು.
31 ಆದರೂ ಅವನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ಅದು್ಭತ ವಿಷಯವನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಾಯ ಾರಿಗಳು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದಕೂ್ಕ ಾಗು
ಅವನ ಸ ಾರ್ಂತಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು 32 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನ ಭಕಿ್ತ

* 32:27 32:27 ಆಭರಣ ಅಥ ಾ ಾತೆ್ರ.
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ಾಯರ್ಗಳೂ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನ
ದಶರ್ನಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 33 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದವಂಶದವರ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮ ಾನ
ಭೂಮಿಯದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆ
ನಡೆಯು ಾಗ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು
ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ
ಮಗ ಾದಮನಸೆ್ಸಯು ಅರಸ ಾದನು.

33
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಮನಸೆ್ಸಯು

1 ಮನಸೆ್ಸಯು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಹನೆ್ನರಡು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಐವತೆದು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. 2 ಯೆಹೋವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ
ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನಡೆದನು. 3 ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತೆಗೆದು ಾಕಿದ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಾ್ಥಪಿಸಿ, ಾಳ್ ದೇವತೆಗಳಿ ಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಕೆ್ಕ ಕೈಮುಗಿದು ಆ ಾಧಿಸಿದನು. 4 ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಾ್ಥಪಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ, 5 ಆಲಯದ ಎರಡು ಾ್ರ ಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸವರ್ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಗಳಿ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಪ್ರವೇಶ ಾಡಿಸಿದನು. ಕಣಿಹೇಳಿಸುವುದು,
ಶಕುನನೋಡಿಸುವುದು, ಯಂತ್ರ ಾಕಿಸುವುದು, ತಂತ್ರಮಂತ್ರಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸುವುದು, ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರು ಮತು್ತ ಭೂತ
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ಪೆ್ರೕತಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದನು. 7 ಾನು ಾಡಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹ
ಸ್ತಂಭವನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಆಲಯದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೂಅವನಮಗ ಾದಸೊಲೊ ೕನನಿಗೂ,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ತಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ವಿಧಿವಿ ಾನಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯುವು ಾದರೆ ನನ್ನ ಾಮಮಹತು್ತ ಈ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿರುವ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾ ಾಲವಿರುವುದು. 8 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಾಗಿರದೆ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಟಟ್ಟ
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 9 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ
ಮನಸೆ್ಸಯಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮುಂದೆಯೇ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾಶಹೊಂದಿದ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ದುಷ್ಟ ಾದರು.

10 ಯೆಹೋವನು ಮನಸೆ್ಸಯನೂ್ನ ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅವರು ಲ ಸಲಿಲ್ಲ. 11 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಬರ ಾಡಿದನು. ಅವರು ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಬೇಡಿ ಾಕಿ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದರು.
12 ಆದರೆ ಆ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರ
ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು
13ಆತನು ಾಲಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರ ಾಡಿ ಅರಸುತನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆಗಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂಬುದು ಮನಸೆ್ಸಗೆ ಮನದಟಾ್ಟಯಿತು.

14 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಗೀಹೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಯ ಪಡುವಣ
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ಕಡೆಯಿಂದ ಮೀನು ಾಗಿಲಿನ ಾಗರ್ದವರೆಗಿರುವ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಓಫೆಲ್ ಗುಡ್ಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಾವೀದನಗರದ ಹೊರಗಿನ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಯೆಹೂದ
ದೇಶದ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನಿ್ನರಿಸಿದನು. 15 ಅನ್ಯದೇವ ಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನೂ್ನ,
ಾನು ಾಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ
ತೆಗೆಸಿ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರವಿರುವ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಾಕಿಸಿದನು. 16ಯೆಹೋವನಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ,
ಕೃತಜ್ಞ ಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ, ಅಪಿರ್ಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
17 ಅವರು ಈ ಪ್ರ ಾರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನಿಗೇ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವವ ಾದರೂ ಆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಇನೂ್ನ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.

18 ಮನಸೆ್ಸಯ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಾ್ರಥರ್ನೆಯೂ ದಶರ್ಕರು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಅವನಿಗೆಹೇಳಿದ ಾತುಗಳೂಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಾಜರವೃ ಾ್ತಂತಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 19ಅವನದೇವರಿಗೆ ಾಡಿದ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯೂ, ಅವನಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಸದುತ್ತರವೂ, ಅವನು ತನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು ಾಡಿದ ಅಪ ಾಧದೊ್ರೕಹಗಳೂ,
ಅವನು ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭ ವಿಗ್ರಹ
ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೂ್ದ ದಶರ್ಕರ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.
20 ಮನಸೆ್ಸಯು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಅರಮನೆಯ ನಿವೇಶನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ
ಅವನಮಗ ಾದ ಆ ೕನನು ಅರಸ ಾದನು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆ ೕನನು
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21 ಆ ೕನನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎರಡು
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. 22 ಆ ೕನನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಮನಸೆ್ಸಯ ಾಗೆಯೇ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದನು.
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು ಾಡಿಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದನು. 23 ಆದರೂ
ಆ ೕನನ ತಂದೆ ಾದಮನಸೆ್ಸಯುಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನಷೆ್ಠ. ಅ ೕನ ಾದರೋ ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಮ ಾ ಅಪ ಾಧಿ ಾದನು. 24 ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 25 ಆದರೆ ದೇಶದ ಜನರು ಅರಸ ಾದ
ಆ ೕನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಂದು ಾಕಿ ಆ ೕನನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ೕಷೀಯನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.

34
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನು

1 ೕಷೀಯನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಎಂಟು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತೊ್ತಂದು
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. 2 ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ಾವೀದನ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕಯೆಹೋವನಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದನು.
3 ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿರು ಾಗಲೇ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ

ದೇವರನು್ನ ಹುಡುಕುವವ ಾದನು. ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ,
ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ಕೆತಿ್ತದ ಮತು್ತ ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ದೇಶವನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
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ಾಳ್ ದೇವತೆಗಳ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ತನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೆಡವಿಸಿ
ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಡಿಸಿ, ಕೆತಿ್ತಸಿದ
ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭ ಮತು್ತ ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿಸಿ
ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದವರ
ಸ ಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಧೂಳನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲಸಿದನು. 5 ಪೂಜಾರಿಗಳ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಡಿಸಿ ಯೆಹೂದ
ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. 6 ಮನಸೆ್ಸ,
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಸಿಮೆ ೕನ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಣ
ಊರುಗಳಲಿಯೂ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ, 7ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಸಿ
ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಒಡೆದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿಸಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿಸಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

8ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಹದಿನೆಂಟನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ದೇಶವನೂ್ನ,
ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅಚಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಾಫಾನನನೂ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಾಸೇಯನನೂ್ನ ಪ್ರ ಾನಮಂತಿ್ರ ಾಗಿದ್ದ ೕ ಾ ಾಜನ

ಮಗ ಾದ ೕ ಾಹನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಇವರು
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ
ಸಂಗ್ರಹ ಾದ ಹಣವನು್ನ ಅಂದರೆ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ ಲೇವಿಯರು
ಮನಸೆ್ಸ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮುಂ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರಿಂದಲೂ, ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಂದಲೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಸಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ 10ಯೆಹೋವನ
ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು ಆ
ಹಣವನು್ನ 11 ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲ, ೕಡಿಸತಕ್ಕ ತೊಲೆ ಇವುಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ, ಯೆಹೂದ ಾಜರ ಅಲಕ್ಷ ್ಯದಿಂದ
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ಾ ಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಾಳಿಗೆ ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ,
ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ಜೀಣೋರ್ ಾ್ಧರ ಾಡಿ ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬಡಗಿಗಳಿಗೂ ಶಿಲಿ್ಪಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು. 12 ಕೆಲಸ ಾಡುವವರು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು; ಮೆ ಾರಿಯರಲಿ್ಲ ಯಹತ್, ಓಬದ್ಯ
ಎಂಬ ಲೇವಿಯರೂ ಕೆ ಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್
ಎಂಬ ಲೇವಿಯರೂ ಅವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದರು.
13 ಾಯನ ನಿಪುಣ ಾದ ಲೇವಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರೆಹೊರುವವರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದು್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಕೆಲಸ ಾಡುವವರನು್ನ
ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು; ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಲೇಖಕರೂ, ಕೆಲವರು
ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ, ಾ್ವರ ಾಲಕರೂ ಲೇವಿಯರೇ ಆಗಿದ್ದರು.

ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಗ್ರಂಥವು ದೊರೆತದು್ದ
14 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಾಗಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ

ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯು ಾಗ ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಯೆಹೋವನಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಗ್ರಂಥವು ಾಜಕ ಾದಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕತು. 15 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಗ್ರಂಥವು ಸಿಕಿ್ಕರುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟನು. 16 ಾಫಾನನು ಆ
ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, “ನೀನು
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 17ಯೆಹೋವನ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಾದ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದು ಕೆಲಸ
ಾಡಿಸುವವರಿಗೂ, ಾಡುವವರಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು” ಎಂದು

ತಿಳಿಸಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ, ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನನು ಅರಸನಿಗೆ,
“ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ನನಗೊಂದು ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ಓದಿದನು.

19 ಅರಸನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡನು. 20 ಅರಸನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಾಫಾನನ
ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಮ್, ಮೀಕನ ಮಗ ಾದ ಅಬೊ್ದೕನ್,



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 34:21 ciii 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 34:27

ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನ್, ಅರಸನ ಸಹ ಾರಿ ಾದ ಅ ಾಯ
ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಅ ಾಪಿಸಿದೇನೆಂದರೆ, 21 “ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ
ಹೋದುದರಿಂದಲೇ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾ ೌದ್ರವನು್ನ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಸುರಿದಿ ಾ್ದನೆ; ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರವೂ ಾಗೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವವರಿಗೋಸ ್ಕರವೂ
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕರುವ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಾಕ್ಯಗಳ
ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರ ಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರಲು” ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 22 ಆಗ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನೂ ಅರಸನ ಜನರೂ ಹುಲ್ದ ಎಂಬ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಹಸ್ರನ ಮ್ಮಗನೂ
ತೊಕ್ಹತನ ಮಗನೂ ಾಜವ ಾ್ತ ್ರ ಾರದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ
ಶಲೂ್ಲಮನು ಆಕೆಯ ಗಂಡನು. ಆಕೆಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಎರಡನೆಯ ಕೇರಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದಳು. 23 ಹುಲ್ದಳು ಅವರಿಗೆ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ, 24 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ, ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಾ ಾಯಣ ಾದ ಆ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು; 25 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ
ನನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ಆರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. 26 ಾನು
ಕೇಳಿದ ಾಕ್ಯಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಾತೇನೆಂದರೆ,
27 “ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ;
ಈ ದೇಶದ ಮತು್ತ ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳ ವಿಷಯ ಾನು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ ನೀನು ದುಃಖಪಟು್ಟ ದೇವ ಾದ

ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ದೀನಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
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ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಲ ಸಿದೆನು. 28 ಾನು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ, ಅದರ
ನಿ ಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬರ ಾಡುವ ಶಿ ಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಒಂದನೂ್ನ
ನೋಡದೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿ ಸ ಾಧಿ ಸೇರುವಂತೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 29 ಅನಂತರ ಅರಸನು ದೂತರ ಮು ಾಂತರ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. 30 ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ,
ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ, ಾಜಕರನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ದೊಡ್ಡವರು
ದಲುಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಓದಿಸಿದನು. 31 ಅರಸನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಿಂತು, ಾನು ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವು ಾಗಿಯೂ
ಆತನ ಆ ಾನಿಯಮ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ,
ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ, ಕೈಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನಿಬಂಧನ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವು ಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 32 ಆಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಂದಲೂ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಂದಲೂ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಏಕದೇವ ಾದ
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವ ಾದರು.
33 ೕಷೀಯನುಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆಸೇರಿದಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗ ಳಗಿನ
ಅಸಹ್ಯ ಮೂತಿರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದು ಾಕಿಸಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಉಳಿದಿರುವವರುತಮ್ಮದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನೆ್ನೕಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಅವನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ

ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
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35
ೕಷೀಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ

1 ೕಷೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ದರು.
2 ೕಷೀಯನು ಾಜಕರನು್ನ ಅವರವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದನು.
3 ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕವರೂ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರೂ ಆದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ, “ ಾವೀದನಮಗನೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಾಜನೂ ಆದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಇರಿಸಿರಿ; ಅದನು್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲುಗಳಿಗೆ ಹೊರೆ ಾಗಿರ ಾರದು;
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ, ಆತನ
ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನೂ್ನ ಸೇವಿಸಿರಿ. 4 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನೂ, ಅವನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೂ
ಬರೆದು ನೇಮಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರವಗರ್ಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ, 5 ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಒಂದೊಂದು
ಗೋತ್ರ ಾಖೆಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿನವರು
ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಪಸ ್ಕದ ಕುರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಲಿ 6 ೕಶೆಯಿಂದ
ಪ್ರಕಟ ಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿಧಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು
ಪಸ ್ಕಭೋಜನ ಾಡುವಂತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವರಿ ಾಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

7 ೕಷೀಯನು ಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಪಸ್ಕಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಾಜಕೀಯ ಸೊತಿ್ತನಿಂದ ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ಆಡುಮರಿಗಳನೂ್ನ,
ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ,ಮೂರು ಾವಿರಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಾನ ಾಡಿದನು.
8 ಅವನ ಸರ ಾರರು ಜನರಿಗೂ, ಾಜಕರಿಗೂ, ಲೇವಿಯರಿಗೂ
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ಸಂತೋಷ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ದೇ ಾಲಯದ
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ಪ್ರ ಾನ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಜೆಕಯರ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್ ಎಂಬುವವರು
ಾಜಕರಿಗೆ ಎರಡು ಾವಿರದ ಆರು ನೂರು ಪಸ್ಕದ

ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಮುನೂ್ನರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
9 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ ಕೋನನ್ಯ, ಸೆ ಾಯ, ನೆತನೇಲ್
ಎಂಬ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ಹಷಲ್ಯ, ಯೆಗೀಯೇಲ್, ೕಜಾ ಾದ್
ಎಂಬವರೂ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಐದು ಾವಿರ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ,
ಐನೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಾನ ಾಡಿದರು. 10 ಸೇವೆಯ
ಸಂಬಂಧ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನಂತರ ಾಜಕರು ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಲೇವಿಯರು ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ವಗರ್ವಗರ್ಗ ಾಗಿಯೂ ನಿಂತರು; 11 ಲೇವಿಯರು ಪಸ್ಕದ
ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದರು. ಾಜಕರು ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ತವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ್ರೕ ಸಿದರು. 12 ಲೇವಿಯರು ಚಮರ್ ಸುಲಿದು
ಹೋಮ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಆ ಾ
ಗೋತ್ರ ಾಖೆಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ಅದನು್ನ
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಧಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾಯಿತು. ಹೋರಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅದೇ ಕ್ರಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 13 ಆಮೇಲೆ ಲೇವಿಯರು
ಪಸ್ಕದ ಾಂಸವನು್ನ ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಾರ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ
ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ತ ಾದ ಪಶುಗಳ ಾಂಸವನು್ನ
ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ, ಾನೆ, ಹಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ, ಬೇಗನೆ ತಂದು
ಜನರಿಗೆ ಬಡಿಸಿದರು. 14 ತರು ಾಯ ತಮಗೋಸ ್ಕರವೂ
ಾಜಕರಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಆರೋನನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಾಜಕರು ಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ,

ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸು ಾ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದ ಲೇವಿಯರು ತಮಗೋಸ ್ಕರ
ಹೇಗೋ ಾಗೆ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾಜಕರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಭೋಜನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು. 15 ಆ ಾಫ್ಯ ಾದ ಾಯಕರು,
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಮತು್ತ ಆ ಾಫ್, ಹೇ ಾನ್, ಅರಸನ
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ದಶಿರ್ ಾದ ಯೆದುತೂನ್ ಇವರ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು; ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಆ ಾ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ ಸಹೋದರ ಾದ ಲೇವಿಯರು
ಅವರ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದ್ದದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನು್ನ ಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವಿರಲಿಲ್ಲ. 16 ಈ
ಪ್ರ ಾರ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಪಸ್ಕವನು್ನ
ಆಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯ
ಸಂಬಂಧ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವೂಆದಿನವೇ ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು. 17ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಜಾತೆ್ರಯನೂ್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. 18 ಇಂ ಾ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನ ದಿನಗಳಿಂದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ೕಷೀಯನೂ, ಾಜಕರೂ,
ಲೇವಿಯರೂ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು, ಯೆಹೂದ್ಯರು,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದಂತೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಾಜರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. 19ಈ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ೕಷೀಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಹದಿನೆಂಟನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.

ೕಷೀಯನಮರಣ
20 ೕಷೀಯನು ದೇ ಾಲಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈ ಎ ಾ್ಲ

ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಾಡಿದನಂತರ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ನೆಕೋ
ಎಂಬುವವನು ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಕೆರ್ಮೀಷಿಗೆ ಹೋದನು. 21 ೕಷೀಯನು
ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಡಲು ನೆಕೋವನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೇ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ
ನಿನಗೇಕೆ? ಾನು ಈ ಾರಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟದು್ದ ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶತು್ರವಂಶಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ, ಾನು
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ಮುನು್ನಗ್ಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಯೆತು್ತವುದನು್ನ ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಆತನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು. 22 ಆದರೆ
ೕಷೀಯನುಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ದೈ ೕಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದ

ನೆಕೋವಿನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ವೇಷ ಾಕಿಕೊಂಡು ಅವನೊಡನೆ
ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಬಯಲಿಗೆ ಹೋದನು. 23 ಅಲಿ್ಲ
ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನಿಗೆ ಾಣವನೆ್ನಸೆ ಾಗ
ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಾಯ ಾಯಿತು, ನನ್ನನು್ನ
ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ”ಎಂದನು. 24ಸೇವಕರು ಅವನನು್ನ
ಯುದ್ಧರಥದಿಂದಿಳಿಸಿ, ಅವನ ಎರಡನೆಯ ರಥದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. ಅವನ
ಶವವನು್ನ ಅವನಪೂವಿರ್ಕರಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಎ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರೂಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ ೕಷೀಯನವಿಷಯ ಾಗಿ
ಗೋ ಾಡಿದರು. 25 ಯೆರೆಮೀಯನು ೕಷೀಯನನು್ನ
ಕುರಿತು ಶೋಕಗೀತವನು್ನ ರಚಿಸಿದನು. ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರೂ
ಾಯಕಿಯರೂ ಅವನನು್ನ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶೋಕಗೀತಗಳಲಿ್ಲ
ವಣಿರ್ಸುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. ಆ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವುದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿದೆ. ಅವು ಶೋಕಗೀತಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.
26 ೕಷೀಯನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
ಅನು ಾರ ಾದ ಅವನ ಭಕಿ್ತ ಾಯರ್ಗಳೂ, 27ಅವನಪೂ ೕರ್ತ್ತರ
ವೃ ಾ್ತಂತವೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.

36
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು

1ದೇಶದ ಜನರು ೕಷೀಯನಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು
ಅವನ ತಂದೆಯ ಬದ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. 2 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ
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ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು;
ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಳಿದನು.
3 ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಪಟ್ಟದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ತನಗೆ ನೂರು ತ ಾಂತು
ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಒಂದು ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ದಂಡ
ತೆರುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 4 ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ನೆಕೋವನು
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಸಹೋದರ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ
ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಹೋದರ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು

5 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆದು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದನು. 6 ಾಬೆಲಿನ, ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯು್ಯವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿ ಾಕಿ,

7ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಹಲವು ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. 8 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನು ನಡಿಸಿದ ಅಸಹ್ಯ ಕೃತ್ಯಗಳೂ, ಅವನಲಿ್ಲ
ಕಂಡುಬಂದದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಕೀನನು ಅರಸ ಾದನು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀನನು

9 ಯೆಹೋ ಾಕೀನನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಎಂಟು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು
ತಿಂಗಳು ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ
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ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದನು. 10 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ವಷರ್
ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಅವನನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನ ದೇ ಾಲಯದ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ
ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವನ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಾದ* ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು

11 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. 12 ಅವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆದದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ
ತನಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮುಂದೆ
ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 13 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದ್ದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ತಿರುಗಿಬಿದ್ದದ್ದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಠ ಾರಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕಠಿಣ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. 14ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕರೂ, ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಕೂಡಮ ಾ

ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ, ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,
ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿದರು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನ

15 ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ, ತನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಕನಿಕರಿಸಿ, ಾವ ಾಶ
ಾಡದೆ ತನ್ನ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು ಾ್ತ

ಬಂದರು. 16 ಅವ ಾದರೋ ದೇವಪೆ್ರೕಷಿತರನು್ನ ಗೇಲಿ ಾಡಿ,

* 36:10 36:10 ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಾದ ಅಥ ಾ ಸಹೋದರ ಾದ.



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 36:17 cxi 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 36:23

ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಆತನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಹೀ ಾಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಉರಿಯತೊಡಗಿತು, ಅದರ ಾಪವು ಆರಿಹೋಗಲೇ
ಇಲ್ಲ. 17 ಆತನು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಅರಸನನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಬರ ಾಡಿ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಅವನು ಅವರ
ಯುವಭಟರನು್ನ ಅವರ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲೆ್ಲೕ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ
ಯುವಕರನೂ್ನ, ಕನೆ್ಯಯರನೂ್ನ, ಮುದುಕರನೂ್ನ, ಅತಿವೃದ್ಧರನೂ್ನ
ಕನಿಕರಿಸದೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 18 ದೇ ಾಲಯದ ಎ ಾ್ಲ
ಚಿಕ್ಕ, ದೊಡ್ಡ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ
ಭಂ ಾರದ ಾಗೂ ಅರಸನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸರ ಾರರ ಭಂ ಾರದ
ದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದನು. 19 ಅವನ ಜನರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದರು. ಅದರ
ಎ ಾ್ಲ ಾಜಮಂದಿರಗಳನೂ್ನ, ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ನೆಲಸಮ
ಾಡಿ; ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು. 20 ಕತಿ್ತಗೆ

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಅರಸನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಯ್ದನು.
ಾರಸಿಯರ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿತ ಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರು
ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದರು. 21 ಈ
ಪ್ರ ಾರ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ
ಾತು ನೆರವೇರಿತು; ದೇಶವು ತನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ ಾಲವನು್ನ

ಅನುಭವಿಸುವವರೆಗೂ ಸ ಾ ಾನ ಾಗಿತ್ತಷೆ್ಟೕ. ದೇಶವು ಎಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಗಳು ಪೂಣರ್ ಾಗುವವರೆಗೂ ಅದು ಶೂನ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಸಬ್ಬತ್ತನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಕೋರೆಷನ ಪ್ರಕಟಣೆ

22 ಾರಸಿಯ ಅರಸ ಾದ ಕೋರೆಷನ ದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಾನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿದ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾರಸಿಯ ಾಜ ಾದ
ಕೋರೆಷನಮನಸ್ಸನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಡಂಗುರದಿಂದಲೂ, ಪತ್ರಗಳಿಂದಲೂ, 23 ಾರಸಿಯ ಾಜ ಾದ



2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 36:23 cxii 2ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 36:23

ಕೋರೆಷನೆಂಬ ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, “ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿ,
ತನಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಆತನ
ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರು ಾ್ತರೋ ಅವರು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿ; ಅವರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರುವನು” ಎಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
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ಇಂಡಿಯನ್ರಿವೈಜ್್ಡ ವಸರ್ನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019
The Indian Revised Version Holy Bible in the Kannada

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: ಕನ್ನಡ (Kannada)

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 13 Apr 2023
57d1d9cf-b1ac-5226-925b-8989cef38e01

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/kan
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	2 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ

