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2ಅರಸುಗಳು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
1 ಅರಸುಗಳ ಮತು್ತ 2 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮೂಲತಃ

ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಾಗಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ 2ಅರಸಗಳ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನ ಾ್ನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸು ಾಗ,
ಇತಿ್ತೕಚಿನ ಸತ್ಯವೇದದ ಾಂಡಿತ್ಯವುಈ ಕೃತಿಯು ಡು್ಯಟೆರೊನೊಮಿಸ್್ಟ ್ಸ
(ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದಲ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಗ್ರಂಥಕತರ್
ಅಥ ಾ ಸಂ ಾದಕ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅ ಾಮಧೇಯ
ಗ್ರಂಥಕತರ್ರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ ಎನು್ನ ಾ್ತರೆ. 2 ಅರಸುಗಳು
ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡದ ಪ್ರ ಾನ ವಿಷಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ:
ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯು ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ,
ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಾಪಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 590-538 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ದಲನೆಯ ದೇ ಾಲಯವು ಇನೂ್ನ ಇರು ಾಗಲೇ ಇದು

ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು (1ಅರಸುಗಳು 8:8).

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರು, ಸತ್ಯವೇದದ ಎ ಾ್ಲ ಓದು ಾರರು.

ಉದೆ್ದೕಶ
2 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕವು 1 ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಂದಿನ
ಾಗ ಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಭಜಿತ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ ಅರಸರ ಕಥೆಯನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ (ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ.) 2
ಅರಸುಗಳು ಅಂತಿಮ ಅಪಜಯದೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್



2ಅರಸುಗಳು 1:1 ii 2ಅರಸುಗಳು 1:4

ಜನರು ಅಶೂ್ಯರಕೆ ್ಕ ಾಗೂ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಗಡೀ ಾರು ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆಮು ಾ್ತಯ ಾಗುತ್ತದೆ.

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಚದುರುವಿಕೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಎಲೀಷನ ಸೇವೆ— 1:1-8:29
2. ಅ ಾಬನ ವಂಶದ ಅಂತ್ಯ— 9:1-11:21
3. ಯೆಹೋ ಾಷನಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ— 12:1-
17:41

4. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಂದಯೆಹೂದದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ— 18:1-25:30

ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಯನುಮತು್ತ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು
1 ಅ ಾಬನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ ೕ ಾಬ್ಯರು

ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. 2 ಅಹಜ್ಯನು
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯ ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ಬಿದು್ದ
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾ ಾಗ ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವ ಾದ ಾಳೆ್ಜಬೂಬನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾನು
ಈ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಾಸಿ ಾಗುವೆನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.

3 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಾದ ಎಲೀಯನಿಗೆ,
“ನೀನು ಹೋಗಿ ಸ ಾಯರ್ದ ಅರಸನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವ ಾದ
ಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದೇನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲ ೕ? 4 ಅಹಜ್ಯನು ಾನು ಹತಿ್ತ
ಮಲಗಿದ ಮಂಚದಿಂದ ಇಳಿಯದೆ ಾಯಲೇ ಬೇಕು’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳು ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಎಲೀಯನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು.
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5 ದೂತರು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ, “ನೀವು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ್ದದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,
“ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ನಮ್ಮನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ನಮಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ’ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವ ಾದ ಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವುದೇನು? ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಲ್ಲ ೕ? ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹತಿ್ತದ ಮಂಚದಿಂದ
ಇಳಿಯದೆ ಾಯಲೇ ಬೇಕು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು” ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.

7 ಅರಸನು ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ, “ನಿಮಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೇಗಿದ್ದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, 8 ಅವರು,
“ಅವನು ಕಂಬಳಿ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ತೊಗಲಿನ
ನಡುಕಟು್ಟ ಇತು್ತ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಾದ ಎಲೀಯನೇ ಆಗಿರಬೇಕು” ಎಂದನು.

9 ಆಗ ಅರಸನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಪಂಚದ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ, ಅವನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿ ಾಯಿಗ ಡನೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು ಹೋಗಿ ಎಲೀಯನು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನೇ ಇಳಿದು
ಾ ಅರಸನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಯನು ಪಂಚದ ಾಧಿಪತಿಗೆ, “ ಾನು ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ” ಎಂದನು. ಕೂಡಲೆ
ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದು್ದ ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.

11 ತರು ಾಯ ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಪಂಚದ ಾಧಿಪತಿಯನೂ್ನ,
ಅವನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು
ಹೋಗಿ ಎಲೀಯನಿಗೆ “ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನೇ ಬೇಗನೆ ಇಳಿದು
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ಾ, ಅರಸನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಆಗ ಎಲೀಯನು, “ ಾನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ
ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ” ಎಂದನು. ಕೂಡಲೆ ಆ ಾಶದಿಂದ
ಬೆಂಕಿ ಬಿದು್ದ ಅವನನೂ್ನ,ಅವನ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.

13 ಆಗ ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಪಂಚದ ಾಧಿಪತಿಯನು್ನ, ಅವನ
ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು ಬಂದು
ಎಲೀಯನ ಮುಂದೆ ಣ ಾಲೂರಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ,
“ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನೇ, ನನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಈ ಐವತು್ತ
ಮಂದಿಯ ಾ್ರಣವು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಲಿ.
14 ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ ದಲು ಬಂದ ಇಬ್ಬರು
ಪಂಚದ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ,ಅವರಸಿ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತ ಾ್ಲ,
ನನ್ನ ಾ್ರಣ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದೆ್ದಂದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

15 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಇವನ
ಸಂಗಡ ಹೋಗು, ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಎದು್ದ, ಇವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
16 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀನು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವ ಾದ
ಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನು?
ಅಂಥ ವಿಚಾರ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲ ೕ?
ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹತಿ್ತದ ಮಂಚದಿಂದ ಇಳಿಯದೆ
ಾಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅರಸನು ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ
ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ
ತಮ್ಮ ಾದ ೕ ಾಮನೆಂಬವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ
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ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದನು 18 ಅಹಜ್ಯನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.

2
ಎಲೀಯನ ಸ್ವ ಾರ್ರೋಹಣ

1 ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಸುಂಟರ ಾಳಿಯ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ
ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನೊಡನೆ ಗಿ ಾ್ಗಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟನು. 2 ಆಗ
ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು, ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು” ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎನ್ನಲು,
ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ತರು ಾಯ
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋದರು.

3 ಬೇತೇಲಿನ ಪ್ರ ಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲೀಷನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ
ಯಜ ಾನನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತು್ತಂಟೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಗೊತಿ್ತದೆ
ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಿ” ಎಂದನು. 4 ಆಗ ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ,
“ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಯೆರಿಕೋವಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಎಲೀಷನು
ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲಯೆರಿಕೋವಿಗೆ ಹೋದನು.

5 ಯೆರಿಕೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರ ಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರು
ಎಲೀಷನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ
ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
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ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ನನಗೆ “ಗೊತು್ತಂಟು ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 6 ಎಲೀಯನು ತಿರುಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ದರ್ನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಷನು,
“ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಅನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಹೊರಟು ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯದಡಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

7 ಪ್ರ ಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಜನರು ಇವರ
ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಂದು ದರ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲಯೇ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 8 ಅನಂತರ ಎಲೀಯನು ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ
ಮಡಚಿ ಅದರಿಂದ ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ನೀರು ಎರಡು
ಾಗ ಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ದರ್ನನು್ನ ಾಟಿದರು.

9ಅವರು ಆಚೆ ದಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನನು್ನ,
“ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವ ದಲು, ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ
ಏನು ಾಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕ ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಎಲೀಷನು, “ನಿನಗಿರುವ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಎರಡರಷು್ಟ ಾಲನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 10 ಆಗ ಎಲೀಯನು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಕಷ್ಟಕರ ಾದುದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆದರೂ
ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡು ಾಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡುವು ಾದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ದೊರಕುವುದು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 11 ಅವರು ಾತ ಾಡು ಾ್ತ
ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಪಕ್ಕನೆ ಅಗಿ್ನಮಯ ಾದ ರಥಗಳು
ನಡುವೆ ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದವು. ಎಲೀಯನು
ಸುಂಟರ ಾಳಿಯ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿ ಹೋದನು.
12 ಎಲೀಷನು ಅದನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ
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ತಂದೆಯೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ರ ಾರ ಾಶ್ವಗ ಾಗಿದ್ದವನೇ” ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. ಎಲೀಯನು ತನಗೆ ಾಣಿಸದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದು ಎರಡು ತುಂಡು ಾಡಿದನು.

13 ಅನಂತರ ಅವನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಎಲೀಯನ
ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದರ್ನ್ ನದಿ ತೀರಕೆ್ಕ ಬಂದು,
14 “ಎಲೀಯನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಲಿ್ಲ?” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡು, ಆ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಅದು
ಎರಡು ಾಗ ಾಯಿತು. ಎಲೀಷನು ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಿಹೋದನು.
15 ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಪ್ರ ಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರು
ಇದನು್ನ ಕಂಡು, “ಎಲೀಯನಿಗಿದ್ದಆತ್ಮವುಎಲೀಷನಮೇಲೆಬಂದಿದೆ”
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು, ಅವನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದರು. 16 ಅನಂತರ ಅವರು ಅವನಿಗೆ,

“ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠಜನರಿ ಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವುಅವನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇ ಾಗಲಿ ತಗಿ್ಗನ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಟಿ್ಟರಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿರಿ” ಎಂದನು.

17 ಆದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಬೇಸರಗೊಂಡು, “ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅವರು ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರು ಮೂರು
ದಿನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಎಲೀಯನನು್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ. 18 ಇನೂ್ನ
ಯೆರಿಕೋವಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದ ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಎಲೀಷನು
ಅವರಿಗೆ, ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ೕ? ಎಂದನು.

ಎಲೀಷನು ನೀರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೋಷವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿದು್ದ
19ಯೆರಿಕೋವಿನಜನರುಎಲೀಷನಿಗೆ, “ನಮ್ಮಒಡೆಯ ಾದನಿನಗೆ

ಗೊತಿ್ತರುವಂತೆ, ಈ ಊರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಸ್ಥಳವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ನೀರು ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಂಜೆತನ ಉಂಟಾಗಿದೆ”
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ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 20 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಅವರಿಗೆ, “ಒಂದು
ಹೊಸ ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಉಪು ್ಪ ಾಕಿ ಅದನು್ನ ತಂದು ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾಗ,ಅವರು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

21 ಅವನು ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಉಪು ್ಪ ಾಕಿ,
“ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಮರಣವೂ ಬಂಜೆತನವೂ
ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಇದರಲಿ್ಲದ್ದ ದೋಷವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಕೂಡಲೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೋಷವೆ ಾ್ಲ ಪರಿ ಾರ ಾಯಿತು, ಎಲೀಷನ
ಾಕ್ಯಬಲದಿಂದ ಅದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಎಲೀಷನು ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದ ಹುಡುಗರನು್ನ ಶಪಿಸಿದು್ದ
23 ಎಲೀಷನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಅಲಿ್ಲನ ಗುಡ್ಡವನು್ನ

ಹತು್ತತಿ್ತರು ಾಗ, ಆಊರಿನ ಹುಡುಗರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು, “ಬೋಳು
ಮಂಡೆಯವನೇ ಏರಿ ಾ, ಬೋಳು ಮಂಡೆಯವನೇ ಏರಿ ಾ”
ಎಂದು ಕೂಗಿ ಅವನನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. 24 ಅವನು
ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ಶಪಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಾಡಿನಿಂದ ಎರಡು ಹೆಣು್ಣ ಕರಡಿಗಳು
ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗರಲಿ್ಲ ನಲ್ವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟವು.
25 ಎಲೀಷನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅನಂತರ
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

3
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೂ ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೂ ನಡೆದಯುದ್ಧ

1 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಮನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. 2 ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಷು್ಟ ದುಷ್ಟ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾಗಿದ್ದನು. ತನ್ನ
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ತಂದೆ ಾಳನಿಗೋಸ ್ಕರ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಕಲಿ್ಲನ ಸ್ತಂಭ, ಾ್ಮರಕಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು. 3ಆದರೂಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ
ನೆ ಾಟನಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.

4ಅನೇಕ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಮೇಷನೆಂಬುವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ
ಕುರಿಗಳ ಮತು್ತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಟಗರುಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕಪ್ಪ ಾಗಿ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಆದರೆ ಅ ಾಬನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ತಿರುಗಿಬಿದ್ದನು. 6ಆದುದರಿಂದ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಮನು ಕೂಡಲೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಹೊರಟು
ಬಂದನು.

7 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನಿಗೆ ದೂತರ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ, “ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದ ಾ್ದನೆ. ೕ ಾಬ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನೂ
ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತೕ ೕ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಾನೂ ನೀನೂ, ನನ್ನ
ಜನರೂ,ನಿನ್ನ ಜನರೂ,ನನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೂ,ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೂಒಂದೇ
ಅಲ್ಲ ೕ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 8ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು,
“ ಾವ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ
ೕ ಾಮನು, “ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ” ಎಂದನು.

9ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್, ಯೆಹೂದ್ಯ, ಎದೋಮ್ ಾಜ್ಯಗಳ ಅರಸರು
ಹೊರಟು ಸುತು್ತ ಬಳಸು ಾರಿಯಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರು. ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರ ಸೈನಿಕರಿಗೂ, ಅವರು ತಂದ

ಪಶುಗಳಿಗೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋಯಿತು. 10ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸರು,
“ಅ ್ಯೕ, ಯೆಹೋವನು ಮೂರು ಮಂದಿ ಅರಸ ಾದ ನಮ್ಮನು್ನ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ”

ಎಂದು ಗೋ ಾಡಿದರು.
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11 ಆದರೆ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು, “ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ವಿಚಾರಿಸಬಲ್ಲವ ಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ
ಸೇವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾಫಾಟನ ಮಗನು, ಎಲೀಯನ
ಕೈಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದವನೂ ಆದ ಎಲೀಷನೆಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಇಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 12 ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು,
“ಅವನು ಹೇಗೂ ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರವನು್ನ ತಿಳಿಸುವನು”
ಅಂದನು. ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್, ಎದೋಮ್ ಾಜ್ಯಗಳ ಅರಸರು
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೊಡನೆ ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.

13 ಎಲೀಷನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, “ನನಗೂ ನಿನಗೂ
ಏನು ಸಂಬಂಧ? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು,
“ ಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡ, ಯೆಹೋವನು ಈ ಮೂರು ಮಂದಿ
ಅರಸ ಾದ ನಮ್ಮನು್ನ ೕ ಾಬ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರ ಾಡಿದನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದನು. 14 ಆಗ
ಎಲೀಷನು, “ ಾನು ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ
ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು
ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲರದಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನು್ನ
ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 15 ಈಗ, ಒಬ್ಬ ಾದ್ಯ ಾರನನು್ನ ನನ್ನ
ಹತಿ್ತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾದ್ಯಗಳ
ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಎಲೀಷನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಬಲವು
ಬರುತಿ್ತತು್ತ. 16 ಅನಂತರ ಎಲೀಷನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ,
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, “ಈ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ತುಂ ಾ
ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ. 17 ‘ನೀವು ಾಳಿ,ಮಳೆಗಳನು್ನ ಾಣದಿದ್ದರೂ,
ಅದು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬುವುದು. ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳೂ,
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು’ ಎಂಬು ಾಗಿಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ.

18 “ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಈ ಾಯರ್ವೂ
ಸುಲಭ ಾಗಿರುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
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ೕ ಾಬ್ಯರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು. 19 ನೀವು
ಅವರ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ವಿಶೇಷ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಎ ಾ್ಲ ಹಣಿ್ಣನ
ಮರಗಳನೂ್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿ, ಒರತೆಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟು್ಟ, ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಾಳು ಾಡುವಿರಿ” ಎಂದು ನುಡಿದನು.
20ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಪಕ್ಕನೆ ಎದೋಮಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬಂದು ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

21 ಅರಸರು ತಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆಂಬುವುದನು್ನ ೕ ಾಬ್ಯರು ಕೇಳಿ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ೌವನಸ್ಥರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 22 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ
ನೋಡ ಾಗಿ, ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದ ನೀರು ೕ ಾಬ್ಯರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ
ಬಿದಿ್ದತು. ಸೂಯರ್ಪ್ರ ಾಶದಿಂದ ಆ ನೀರು ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂ ಾಗಿ
ಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 23 ಇವರು, “ಅದು ರಕ್ತ! ಅರಸರು ತಮ್ಮ ತ ್ಮಳಗೆ
ಜಗಳ ಾಡಿ ಸಂ ಾರ ಾಗಿರಬೇಕು. ೕ ಾಬ್ಯರೇ ಏಳಿರಿ, ಸುಲಿಗೆಗೆ
ಹೋಗೋಣ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹೋದರು.

24 ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಎದು್ದ ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
25ಅವರು ದೇಶದೊಳಗೆನುಗಿ್ಗ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದ್ದರು.
ಹೊಲಗಳನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದರು. ಒರತೆಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ,
ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿದರು. ಕೀಹರ್ರೆಷೆತ್ ಎಂಬ ಒಂದು
ಾಗರ್ಉಳಿಯಿತು. ಕವಣೆಹೊಡೆಯುವವರುಅದನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು

ಕಲೆ್ಲಸೆದರು.
26 ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಾನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲ ಾರೆನೆಂದು

ತಿಳಿದು, ಏಳು ನೂರು ಮಂದಿ ಭಟರೊಡನೆ, ಸೈನ್ಯದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ
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ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ
ಆಗದೆಹೋಯಿತು. 27ಆಗ ಅವನು ತನಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅರಸ ಾಗತಕ್ಕ
ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಹಿಡಿದು ವಧಿಸಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕೋ ೕದೆ್ರೕಕ ಉಂಟಾಗಲು* ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದರು.

4
ಬಡ ವಿಧವೆಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಾನ

1 ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರ ಾದಿ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲನ ಒಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯು
ಎಲೀಷನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನ
ಗಂಡನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯ ಾ್ಲ.
ಾಲಕೊಟ್ಟವನು, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಸರ ಾ್ನಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ರೆಯಿಟ್ಟಳು. 2 ಎಲೀಷನು ಆಕೆಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೇನು
ಾಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕ? ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏನಿರುತ್ತದೆ? ಹೇಳು ಎಂದನು.”

ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು, “ನಿನ್ನ ಾಸಿಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗೆ ಎಣೆ್ಣ
ಹೊರ ಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು.

3 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಆಕೆಗೆ, “ಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರಿಂದ
ಸಿಕು ್ಕವಷು್ಟ ಬರಿ ಾದ ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ.
4 ಅನಂತರ, ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
* 3:27 3:27 ಕೋ ೕದೆ್ರೕಕ ಉಂಟಾಗಲು “ಕೋ ೕದೆ್ರೕಕ ಉಂಟಾಗಲು” ಎಂಬ
ಅಭಿವ್ಯಕಿ್ತಯು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾನ್ಯ ಾದ ನುಡಿಗಟು್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇಂತಹ ಅ ಾಯಕರ ಾದ ಕೃತ್ಯವು ಯೆಹೋವನ
ಶಿ ಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಭಯಪಟ್ಟರು. ಅಥ ಾ ತಮ್ಮ
ಅರಸ ಾಗತಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಬಲಿಯನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ಕಂಡ ೕ ಾಬ್ಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊಡೆ ಾಡಿದರು, ಇದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಯುದ್ಧವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.
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ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದ
ತುಂಬಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5ಆಕೆಯು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಾಗಿಲನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚ, ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಾತೆ್ರಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯ್ದಳು.
6 ಾತೆ್ರಗಳೆ ಾ್ಲ ತುಂಬಿ ಾಗ ಆಕೆಯು ಮಗನಿಗೆ, “ಇನೊ್ನಂದು
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತಂದಿಡು” ಎನ್ನಲು ಅವನು, “ ಾತೆ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು
ಹೋದವು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಕೂಡಲೇ ಎಣೆ್ಣ ಉಕು ್ಕವುದು
ನಿಂತುಹೋಯಿತು.

7 ತರು ಾಯ ಆಕೆಯು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು
ನಡೆದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವನು ಆಕೆಗೆ, “ಹೋಗಿ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಾರಿ ಾಲತೀರಿಸು. ಉಳಿದ ಹಣದಿಂದ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು

ಜೀವನ ಾಡಿರಿ” ಎಂದನು.

ಶೂನೇಮ್ಯಳ ಸತು್ತಹೋದಮಗನಿಗೆ ಜೀವ ಾನ
8 ಒಂದು ಾರಿ ಎಲೀಷನು ಶೂನೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ

ಕುಲೀನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದಳು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಆ ಾಗರ್ದಿಂದ
ಹೋಗು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಊಟ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 9 ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ, “ ಾ ಾಗಲೂ ಈ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾ್ತ
ಬರು ಾ್ತ ಇರುವ ಆಮನುಷ ್ಯನು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ದೇವರಮನುಷ ್ಯನೂ
ಆಗಿರು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 10 ಆದುದರಿಂದ
ಾವು ಅವನಿ ಾಗಿ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮಂಚ, ಮೇಜು, ಕುಚಿರ್, ದೀಪಸ್ತಂಭ
ಇವುಗಳನು್ನ ಇಡೋಣ. ಅವನು ಇಲಿ್ಲ ಬಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ
ಹೋಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 11 ಒಂದು
ದಿನ ಎಲೀಷನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಆ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ದಣಿ ಾರಿಸಿಕೊಂಡನು. 12 ಅನಂತರ, “ಆ ಶೂನೇಮ್ಯಳನು್ನ
ಕರೆಯಿರಿ” ಎಂದು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಗೇಹಜಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
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ಅವನು ಹೋಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆಯಲು, ಆಕೆಯು ಬಂದು ಅವನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತಳು. 13 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ “ನೀನು ಆಕೆಗೆ
ಹೇಳು, ‘ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ನಮಗೆ ಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಉಪ ಾರ ಾಡಿರುವೆ
ಾನು ನಿನಗೆ ಾವ ಪ್ರತು್ಯಪ ಾರ ಾಡಲಿ? ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಅರಸನ
ಬಳಿ ಅಥ ಾ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿ ಾಗಲಿ ಾತ ಾಡಬೇಕೋ’
ಎಂದು ಕೇಳಲು” ಆಕೆಯು, “ ಾನು ಸ್ವಕುಲದವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.
14 ಆ ಮೇಲೆ ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ ಾವು ಆಕೆಗೆ ಾವ

ಉಪ ಾರವನು್ನ ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಆಕೆಗೆ
ಮಗನಿಲ್ಲ, ಗಂಡನುಮುದುಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”ಎಂದನು. 15ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಎಲೀಷನು, “ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು
ಹೋಗಿ ಕರೆಯಲು, ಆಕೆಯು ಬಂದು ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಳು.
16ಎಲೀಷನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ಬರುವ ವಷರ್, ಇದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಒಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಹೊಂದಿರುವಿ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಆಕೆಯು, “ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನೇ, ಒಡೆಯನೇ, ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಾಸಿಗೆ
ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹೇಳಬೇಡ” ಎಂದು ನುಡಿದಳು.

17 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದಂತೆ,
ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
18 ಹುಡುಗನು ದೊಡ್ಡವ ಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ, ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆ
ಕೊಯು್ಯವವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
19ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವನು ಪಕ್ಕನೆ, “ಅ ಾ್ಪ, ನನ್ನ ತಲೆ, ನನ್ನ ತಲೆ” ಎಂದು
ಕೂಗಲು, ತಂದೆಯು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಇವನನು್ನ
ಾಯಿಯಹತಿ್ತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

20 ಸೇವಕನು ಹುಡುಗನನು್ನ ಅವನ ಾಯಿಗೆ ತಂದು ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
ಹುಡುಗನು ಮ ಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೂ ಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
ಇದು್ದ ಅನಂತರ ಸತ್ತನು.

21 ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ ಕೋಣೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಗನನು್ನ
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ಮಲಗಿಸಿ ಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚದಳು. 22 ಗಂಡನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ, ನನಗೋಸ ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನೂ್ನ, ಒಂದು
ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸು. ಾನು ಬೇಗನೆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

23 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಇದು ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಯಲ್ಲ, ಸಬ್ಬತ್ತಲ್ಲ. ಈ
ಹೊತು್ತ ಾಕೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ?” ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು,
“ಎಲ್ಲವು ಸರಿಯೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 24 ನಂತರ ಆಕೆಯು
ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸೇವಕನಿಗೆ,
“ಬೇಗ ಓಡಿಸು, ಾನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವವರೆಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದಳು. 25 ಹೀಗೆ ಆಕೆಯು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಕಮೆರ್ಲ್
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯನು ಆಕೆಯನು್ನ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಅಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಶೂನೇಮ್ಯಳು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ” 26 ನೀನು,
ದಯವಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು, “ನಿನಗೂ,
ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ, ಮಗನಿಗೂ ೕಮ ೕ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸು
ಎಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ,
“ ೕಮ” ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಟು್ಟ,

27 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
ಅವನ ಾದಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಳು. ಗೇಹಜಿಯು ಆಕೆಯನು್ನ
ದೂರ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹತಿ್ತರ ಬರಲು, ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು
ಅವನಿಗೆ, “ಬಿಡು, ಆಕೆಯ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಬಹು ದುಃಖವಿರುವ ಾಗೆ
ತೋರುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನು ಆಕೆಯ ದುಃಖವನು್ನ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸದೆ,
ಮರೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಆಕೆಯು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಮಗನು
ಬೇಕೆಂದು ಾ್ವಮಿ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ಾನು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನೇ?
‘ವಂಚಿಸ ಾರದೆಂದು’ ರೆಯಿಟೆ್ಟನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದಳು.
29 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ನೀನು ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ನನ್ನ



2ಅರಸುಗಳು 4:30 xvi 2ಅರಸುಗಳು 4:38

ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹುಡುಗನ ಮುಖದ ಮೇಲಿಡು,
ಹೋಗು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ವಂದಿಸಬೇಡ, ಾರ ಅವರ
ವಂದನೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

30 ಆದರೂ ಹುಡುಗನ ಾಯಿ, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನಿನ್ನ
ಜೀವ ಾಣೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಎಲೀಷನು ಆಕೆಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು.
31 ಅವರ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋದ ಗೇಹಜಿಯು ಕೋಲನು್ನ ಹುಡುಗನ
ಮುಖದಮೇಲಿಟ್ಟರೂಹುಡುಗನು ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ,ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲೂ
ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲೀಷನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಹುಡುಗನು ಎಚ್ಚರ ಾಗಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು.

32ಎಲೀಷನುಆಮನೆಯನು್ನ ತಲುಪಿ ಾಗ,ಸತ್ತ ಹುಡುಗನನು್ನ ತನ್ನ
ಮಂಚದಮೇಲೆಮಲಗಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 33ಎಲೀಷನುಒಳಗೆ
ಹೋಗಿ ಕೋಣೆಯ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 34 ಅನಂತರ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಬೋರಲುಬಿದು್ದ
ತನ್ನ ಾಯಿ, ಕಣು್ಣ, ಕೈಗಳನು್ನ ಅವನ ಾಯಿ, ಕಣು್ಣ, ಕೈಗಳಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಗನ ದೇಹವು ಬೆಚ್ಚ ಾಯಿತು.

35ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎದು್ದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ತುಸುಹೊತು್ತ
ಅತಿ್ತತ್ತ ಅ ಾ್ಡಡಿ ತಿರುಗಿ ಅವನಮೇಲೆಬೋರಲು ಬೀಳಲು ಹುಡುಗನು
ಏಳು ಾರಿ ಸೀನಿ ಕಣೆ್ದರೆದನು. 36 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ,
“ಶೂನೇಮ್ಯಳನು್ನ ಕರೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕರೆದನು. ಆಕೆಯು ಬಂ ಾಗ, ಎಲೀಷನು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37 ಆಕೆಯು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು,
ಅವನ ಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದು್ದ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ, ಮಗನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು.
ತಿನ್ನಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗುವಂತೆಊಟವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿದು್ದ

38 ಎಲೀಷನು ತಿರುಗಿ ಗಿ ಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಬರವಿದಿ್ದತು. ಪ್ರ ಾದಿಮಂಡಳಿಯವರು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ
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ಸೇರಿ ಬರಲು ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ದೊಡ್ಡ ಾತೆ್ರಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಾಡು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 39 ಒಬ್ಬನು ಾವು ಾದರೊಂದು ತರ ಾರಿ
ಸಿಕಿ್ಕೕತೆಂದು ಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಡುಬಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕಂಡು
ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಉಡಿಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ತುಂಡು ತುಂಡು ಾಡಿ ಆ ಾತೆ್ರ ಳಗೆ
ಾಕಿದನು. ಅದು ಎಂಥ ಾಯಿಯೆಂಬುದು ಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
40 ಜನರಿಗೆ ಅದನೆ್ನೕ ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಅದನು್ನ
ಾ ಳಗೆ ಾಕಿದ ಕೂಡಲೆ ತಿನ್ನ ಾರದೆ, “ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನೇ
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ವಿಷ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಅದನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದೆ
ಹೋದರು. 41ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತಂದು ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ತಂ ಾಗ, ಅದನು್ನ ಆ ಾತೆ್ರ ಳಗೆ ಾಕಿ,
“ಈಗ ಇದನು್ನ ಬಡಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಇದನು್ನ ಊಟ ಾಡಲಿ”
ಎಂದನು. ಕೂಡಲೇ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಷವೆ ಾ್ಲ ಹೋಯಿತು.

ಅದು್ಭತಕರ ಾಗಿ ನೂರು ಜನರನು್ನ ೕಷಿಸಿದು್ದ
42 ಒಂದು ದಿನ ಾಳ್ ಾಲಿ ಾ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು

ಇಪ್ಪತು್ತ ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಒಂದು ಚೀಲದ ತುಂ ಾ
ಹಸೀ ತೆನೆಗಳನೂ್ನ, ಪ್ರಥಮಫಲದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ
ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಇದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡು ಅವರು ಊಟ ಾಡಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 43ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಇಷ್ಟನು್ನ ನೂರು ಮಂದಿಗೆ
ಹೇಗೆ ಬಡಿಸಲಿ” ಎಂದನು. ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಇರಲಿ, ಕೊಡು.
ಅವರು ಊಟ ಾಡಲಿ. ಅವರು ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಿ ತೃಪ್ತ ಾಗಿ
ಇನೂ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 44 ಸೇವಕರು ಬಡಿಸಲು, ಯೆಹೋವನ ಾತಿನಂತೆ
ಜನರುಊಟ ಾಡಿ, ತೃಪ್ತ ಾಗಿ, ಇನೂ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
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5
ಎಲೀಷನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಾದ ಾ ಾನನನು್ನ ಾಸಿ ಾಡಿದು್ದ

1 ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನಿಗೆ ಾ ಾನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಇವನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದದರಿಂದ ಅರಸನು ಇವನನು್ನ
ಮ ಾ ಪುರುಷನೆಂದೂ ಸ ಾ್ಮನ ೕಗ ್ಯನೆಂದೂ ೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆದರೆ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿ ಾದ ಇವನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಾಗಿದ್ದನು.
2 ಅ ಾಮ್ಯರು ಒಂದು ಾರಿ ಸುಲಿಗೆ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಬರು ಾಗ ಅಲಿ್ಲನ ಒಬ್ಬ
ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಕೆಯು ಾ ಾನನ
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೇವಕಿ ಾದಳು.

3 ಆಕೆಯು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಯಜ ಾನಿಯ ಬಳಿ, “ನಮ್ಮ
ದಣಿಯು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಅವನು ನನ್ನ ಯಜ ಾನನನು್ನ
ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಾಸಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
4 ಾ ಾನನು ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದ
ಹುಡುಗಿಯು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.

5 ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಾ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. ಾ ಾನನು ಹತು್ತ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳ,
(ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ) ಆರು ಾವಿರ ತೊಲೆ ಬಂ ಾರ, ಹತು್ತ ತೆ
ಬಟೆ್ಟಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
6 ಪತ್ರವನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದರಲಿ್ಲ, “ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಾ ಾನನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,ನೀನುಅವನ
ಕುಷ್ಠರೋಗವನು್ನ ಾಸಿ ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದಂದುಈಪತ್ರದಿಂದತಿಳಿದುಕೋ”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿತು್ತ.
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7 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿದ ಕೂಡಲೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೆ, “ಅವನು ಕಳುಹಿಸಿದ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಾಸಿ ಾಡಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಎಂಥ
ಅಪ್ಪಣೆ! ಾನೇನು ದೇವರೋ? ಜೀವ ಾನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ,
ಾಯಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನನಗೆ ಾಮಥ್ಯರ್ ಉಂಟೋ? ಇವನು
ನನೊ್ನಡನೆ ಜಗಳ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಹುಡುಕುತಿ್ತ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ ನೀವೇ
ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡನೆಂಬುದನು್ನ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಎಲೀಷನು
ಕೇಳಿ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು, ನಿನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ? ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸು, ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ಅವನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಾ ಾನನು
ರ ಾಶ್ವಗ ಡನೆ ಎಲೀಷನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತನು. 10 ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ದರ್ನ್
ನದಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಾರಿ ಮುಳುಗಿ ಾ, ಆಗ ನಿನ್ನ ದೇಹವು
ದಲಿನಂ ಾಗುವುದು; ನೀನು ಶುದ್ಧ ಾಗುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ

ಕಳುಹಿಸಿದನು.
11 ಾ ಾನನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಇದೇನು?

ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕುಷ್ಠದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಡಿಸಿ ಾಸಿ ಾಡುವನೆಂದು
ನೆನಸಿದೆನು. 12 ದಮಸ್ಕದ ಅ ಾ ಾ ಮತು್ತ ಪಪರ್ರ್ ಎಂಬ
ನದಿಗಳು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ನದಿ ಹೊಳೆಹಳ್ಳಗಳಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿವೆಯಲ್ಲ ೕ? ಾ್ನನದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಾಗುವ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಾನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಾ್ನನ ಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
ಬಲು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

13 ಆಗ ಅವನ ಸೇವಕರು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ,
ಪ್ರ ಾದಿಯು ಒಂದು ಕಠಿಣ ಾದ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಅದನು್ನ ನೀವು
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ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಲ್ಲವೇ? ಾ ಾದರೆ ‘ ಾ್ನನ ಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಾಗು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ಾಕೆ ಅದರಂತೆ ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
14ಅವನು ದರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏಳು ಾರಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ
ಎದ್ದನು. ಕೂಡಲೆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ ಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವನ
ದೇಹವು ಕೂಸಿನ ದೇಹದಂತೆ ಶುದ್ಧ ಾಯಿತು.

15ಅನಂತರ, ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರೊಡನೆ,ಹಿಂದಿರುಗಿ
ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಹೊರ ಾಗಿ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಬೇರೆ ದೇವರು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಈಗ ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.
ನೀನು ದಯವಿಟು್ಟ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 16ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಷನು, “ ಾನು ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ನನ್ನ
ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸುವ ದೇವ ಾದದರಿಂದ ನಿನಿ್ನಂದ
ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಾ ಾನನು ಎಷು್ಟ
ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದರೂ ಅವನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

17 ಆಗ ಾ ಾನನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಎರಡು ಹೇಸರಗತೆ್ತಯ
ಹೊರುವಷು್ಟ ಮಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಎ ಾ್ಲ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನಿಗೇ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
18 ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ, ನನ್ನ
ಒಡೆಯನು ಆ ಾಧನೆಗೋಸ ್ಕರ ರಿ ್ಮೕನನ ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ
ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಆ ದೇವತೆಗೆ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡು ಾಗ ಾನೂ
ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಬೇ ಾಗುವುದು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು.
19 ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಗೇಹಜಿಯದು ಾಶೆ
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20 ಾ ಾನನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕೆ್ಕ ಹೋದ ನಂತರ ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಎಲೀಷನ ಸೇವಕ ಾದ ಗೇಹಜಿಯು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ,
“ನೋಡು, ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ಆ ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ ಾ ಾನನಿಂದ
ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನನು್ನ ಾಗೆಯೇ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನ ಾ್ಲ,
ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಾನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಓಡು ಾ್ತ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು”
ಅಂದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. 21 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಓಡು ಾ್ತ ಬರುವ ಗೇಹಜಿಯನು್ನ ಕಂಡು ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು
ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು, “ಎ ಾ್ಲ ೕಮ ೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಗೇಹಜಿಯು, “ ೕಮ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರ ಾದಿಮಂಡಳಿಯವ ಾದ ಇಬ್ಬರು
ೌವನಸ್ಥರು ಬಂದಿರು ಾ್ತರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ

ಬೇಗನೇ *ಒಂದು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ, ಎರಡು ೕಡಿ
ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು
ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

23 ಾ ಾನನು, “ಎರಡು ತ ಾಂತ ಾ್ನದರೂ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿ
ಎರಡು ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ, ಆ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ
ಎರಡು ೕಡಿ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಇಟು್ಟ ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ
ಹೊರಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಗೇಹಜಿಯ ಸಂಗಡ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು. 24 ಗೇಹಜಿಯು
ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ, ಎರಡು ಚೀಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ, ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು, ಅವರು
ಹೊರಟು ಹೋದರು. 25 ನಂತರ ಗೇಹಜಿಯು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಎಲೀಷನು ಅವನನು್ನ, “ಗೇಹಜಿಯೇ, ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
* 5:22 5:22 ಸು ಾರು 34 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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“ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾನು ಎಲಿ್ಲಯೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

26 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಒಬ್ಬನು ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು
ಬಂದು, ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡದು್ದ ನನ್ನ ಾನದೃಷಿ್ಟಗೆ
ಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆ ಾ? ದ್ರವ್ಯ, ಬಟೆ್ಟಗಳು, ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ
ತೋಪುಗಳು, ಾ್ರ ತೋಟಗಳು, ಕುರಿದನಗಳು, ಾಸ ಾಸಿಯರು,
ಜನರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇದು ಸಮಯ ೕ?
27 ಾ ಾನನ ಕುಷ್ಠವು ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರನೂ್ನ ಸ ಾ ಾಲ
ಹಿಡಿದಿರುವುದು”ಎಂದನು. ಕೂಡಲೆಅವನಿಗೆ ಕುಷ್ಠ ಹತಿ್ತತು. ಗೇಹಜಿ
ಹಿಮದಂತೆಬಿಳು ಾಗಿಎಲೀಷನಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದಹೊರಟುಹೋದನು.

6
ಮುಳುಗಿದ್ದ ಕೊಡಲಿ ತೇ ಾಡಿದು್ದ

1 ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರ ಾದಿಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ ಾವು
ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟಗಿದೆ.
2 ಆದುದರಿಂದ ಾವು ದರ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಒಂದೊಂದು ತೊಲೆಯನು್ನ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊ ್ಳೕಣ” ಎಂದರು. ಎಲೀಷನು
ಅವರಿಗೆ, “ಹೋಗಿಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು,
“ದಯವಿಟು್ಟ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕು”
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಷನು, “ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವರೊಡನೆ ಹೊರಟನು.

4 ಅವರು ದರ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತರು ಾಗ,
5 ಒಬ್ಬನ ಕೊಡಲಿಯು ಕೈಜಾರಿ ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಆಗ ಅವನು,
“ಅ ್ಯೕ, ಾ್ವಮಿ ಾನು ಅದನು್ನ ಾಲ ಾಗಿ ತಂದಿದೆ್ದನು” ಎಂದು
ಕೂಗಿದನು. 6ದೇವರಮನುಷ ್ಯನು ಅವನಿಗೆ, “ಅದು ಎಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದತು?”
ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅದು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅವನು ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗ
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ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ಮರದಿಂದ ಒಂದು ತುಂಡು ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಮುರಿದು ಅಲಿ್ಲ ಾಕಿದನು, ಕೂಡಲೆ ಕೊಡಲಿಯು ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬಂದು ತೇ ಾಡಿತು. 7 ಎಲೀಷನು “ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಲು ಆಮನುಷ ್ಯನು ಕೈಚಾಚಿ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೋಲು
8 ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ

ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ,
“ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಬೇಕು”
ಎಂದನು. 9 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ,
“ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಿ, ನೀವು ಇಂಥಿಂಥ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೋಗ ಾರದು.
ಅಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

10 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ಸೂಚಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು
ಹಲವು ಾರಿ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು.
11 ಇದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಕಳವಳಗೊಂಡು ತನ್ನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಕರೆದು ಅವರನು್ನ, “ನಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನ ಪಕ್ಷದವರು ಾರು? ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

12ಆಗ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನೇ,
ಾಗಲ್ಲ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಎಲೀಷನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯಿರು ಾ್ತನೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಆಡುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಸಹ
ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ
ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು. 13 ಅರಸನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಎಲೀಷನು
ಎಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ಾನು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. “ಪ್ರ ಾದಿಯು ದೋ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಅರಸನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.
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14 ಆಗ ಅರಸನು ರಥರ ಾಶ್ವ ಸಹಿತ ಾದ ಮ ಾಸೈನ್ಯವನು್ನ
ದೋ ಾನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸೈನ್ಯದವರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರು. 15 ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯನ ಸೇವಕನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಾಗ
ರಥರ ಾಶ್ವಸಹಿತ ಾದ ಮ ಾಸೈನ್ಯವು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ, “ಅ ್ಯೕ, ಾ್ವಮಿ
ಾವು ಏನು ಾಡೋಣ?” ಎಂದನು. 16 ಆಗ ಎಲೀಷನು
ಅವನಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡ, ಅವರ ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗಿಂತಲೂ,
ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ,

17 “ಯೆಹೋವನೇ, ಇವನು ನೋಡುವಂತೆ ಇವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತೆರೆ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತೆರೆದನು. ಆಗ ಎಲೀಷನ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಸುತ್ತಣ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದು
ನಿಂತಿದ್ದ ಅಗಿ್ನಮಯ ಾದ ರ ಾರ ಾಶ್ವಗಳು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ
ಕಂಡವು. 18 ಶತು್ರಗ ಾದ ಅ ಾಮ್ಯರು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಎಲೀಷನು, “ ಾ್ವಮಿ, ಈ ಜನರನು್ನ ಕುರುಡರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನುಅವನ ರೆಯನು್ನ
ಾಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕುರುಡರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 19 ಆಗ ಎಲೀಷನು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವುಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣವೂ, ಾರಿಯೂಇದಲ್ಲ,
ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬನಿ್ನರಿ, ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

20 ಅವರು ಸ ಾಯರ್ದೊಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ಎಲೀಷನು, “ಇವರು
ನೋಡುವಂತೆ ಇವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು.
ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಾವು ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು.
21 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ,
ಾನು ಇವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಡಲೋ? ಸಂಹರಿಸಲೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
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22 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಇವರನು್ನ ನೀನು ಸಂಹರಿಸಬೇಡ,
ಕತಿ್ತಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆರೆ ಾಗಿ ತಂದವರನು್ನ
ನೀನು ಸಂಹರಿಸುವೆ ೕ? ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಕೊಡು,
ಉಂಡು ಕುಡಿದು ತಮ್ಮ ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 23 ಆಗ ಅರಸನು ಅವರಿ ಾಗಿ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅವರು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವರನು್ನ ಅವರ ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ಾಡುವ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಗುಂಪುಗಳು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾ್ರಂತ್ಯದೊಳಗೆಮತೆ್ತ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ರ ಸಿದು್ದ
24 ಆ ನಂತರ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ತನ್ನ

ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿದನು. 25 ಆಗ ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ೕರ ಾದ
ಬರವಿದಿ್ದತು. ಮುತಿ್ತಗೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅದು ಮತ್ತಷು್ಟ
ೕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ತಲೆಗೆ ಎಂಭತು್ತ

ರೂ ಾಯಿಗಳೂ, ಅಧರ್ ಸೇರು ಾರಿ ಾಳದ ಮಲವು ಐದು
ರೂ ಾಯಿಗಳಿಗೂ ಾರಲ್ಪಟ್ಟವು. 26 ಒಂದು ದಿನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನು ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ, ಒಬ್ಬ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಅರಸನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು
ರೆಯಿಟ್ಟಳು.

27 ಅರಸನು ಆಕೆಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸದಿದ್ದರೆ ಾನು
ಹೇಗೆ ರ ಸಬಹುದು? ಕಣದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಾ್ರ ಆಲೆಯ ಾ್ಲಗಲಿ
ಏ ಾದರೂ ಉಂಟೋ” ಎಂದು ಕೇಳಿ, 28 “ನಿನಗಿರುವ ದುಃಖ
ಾವುದು” ಎಂದು ಅರಸನು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಆಕೆಯು, “ಈ

ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ, ಾವು ಈ
ಹೊತು್ತ ಅವನನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡೋಣ, ಾಳೆ ನನ್ನಮಗನನು್ನ ತಿನೊ್ನೕಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, 29 ಾವಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕೊಂದು
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ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದು ಬಿಟೆ್ಟವು. ಮರುದಿನ ಾನು ಆಕೆಗೆ, “ಈ ಹೊತು್ತ
ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ, ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ತಿನೊ್ನೕಣ
ಅಂ ಾಗ ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ೕ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

30 ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಅರಸನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿದೊಡನೆ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಅವನ ಮೈ
ಮೇಲೆ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಇರುವುದು ಜನರಿಗೆ ಕಂಡಿತು. 31 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು, “ ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಷನ
ತಲೆಯನು್ನ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ದೇವರು
ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡನು.

32 ಎಲೀಷನು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅರಸನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಆಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಇನೂ್ನ ದೂರದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ ಎಲೀಷನು
ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ಆ ಕೊಲೆ ಾರನ ಮಗನು ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ
ಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆಳು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ
ಕೂಡಲೆ ನೀವು ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಅವನು ಒಳಗೆ ಾರದಂತೆ
ಅದನು್ನ ಒತಿ್ತ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತಿ್ತರುವ ಅವನ
ಒಡೆಯನ ಾಲಿನಸಪ್ಪಳವುಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆಯ ಾ್ಲ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.
33 ಅವನು ಅವರೊಡನೆ ಾತ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ, ಸೇವಕನು
ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಅರಸನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಈ
ಆಪತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬಂದದು್ದ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾನೇಕೆ
ಆತನನು್ನ ನಿರೀ ಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು” ಎಂದನು.

7
1 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವನು್ನ

ಕೇಳು, ಆತನು, ‘ ಾಳೆ ಈ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ ರೂ ಾಯಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಸೇರಿನಂತೆಯೂ,
ಜವೆಗೋದಿಯು ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಸೇರಿನಂತೆಯೂ ಾರಲ್ಪಡುವುದು’ ”



2ಅರಸುಗಳು 7:2 xxvii 2ಅರಸುಗಳು 7:8

ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸನ
ಸಮೀಪವತಿರ್ ಾದ ಸರ ಾರನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಕಿಂಡಿಗಳನು್ನ ಕೊರೆದರೂ ಇದು
ಸಂಭವಿಸ ಾರದು” ಎನ್ನಲು ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಅದು
ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನೀನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಿ, ಆದರೆ ನೀನು ಅದನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅ ಾಮ್ಯರ ಪ ಾಯನ
3 ಊರು ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿದ್ದರು.

ಅವರು ತ ್ಮಳಗೆ, “ ಾವು ಾಯುವ ತನಕ ಇಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತಿರಬೇಕೋ?
4ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆಬರವಿರುವುದರಿಂದಅಲಿ್ಲಹೋದರೂ ಾಯಬೇಕು,
ಇಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಾಯಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದಹೊರಟುಹೋಗಿ
ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯವನು್ನ ಸೇರೋಣ. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಉಳಿಸುವು ಾದರೆ ಉಳಿಸಲಿ, ಕೊಲು್ಲವು ಾದರೆ ಕೊಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
5 ಅವರು ಾಯಂ ಾಲ ಾಗಲು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ

ಹೊರಟರು. ಅವರು ಾಳೆಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನೂ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 6 ಕತರ್ನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯದವರಿಗೆ
ರಥರ ಾಶ್ವಸಹಿತ ಾದ ಮ ಾಸೈನ್ಯ ೕಷವು ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಹಿತಿ್ತಯ, ಐಗುಪ್ತ

ಇವುಗಳ ಅರಸರಿಗೆ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಕರೆದುತಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಅಂದುಕೊಂಡು, 7 ತಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳನೂ್ನ,
ಕತೆ್ತ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದು್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ
ಜೀವರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಅದೇ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. 8 ಆ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಾಳೆಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ದಲನೆಯ
ಡೇರೆಯನು್ನ ಹೊಕು ್ಕ ಉಂಡು, ಕುಡಿದು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು.
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ಇನೊ್ನಂದು ಡೇರೆಯನು್ನ ಹೊಕು ್ಕ ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು.

9ಅನಂತರ ಅವರು, “ಇದು ಶುಭ ಾತೆರ್ಯ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಾವು
ಇದನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸದಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳೕಯದಲ್ಲ. ಬೆಳ ಾಗುವವರೆಗೆ
ತಡ ಾಡಿದರೆ ಶಿ ಗೆ ಾತ್ರ ಾದೇವು. ಆದುದರಿಂದ ಹೋಗಿ
ಅರಸನಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸೋಣ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟರು. 10ಊರ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಾವಲು ಾರರಿಗೆ,
“ ಾವು ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದೆ್ದವು. ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಾರೂ
ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮನುಷ ್ಯರ ಶಬ್ದವೇ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕತೆ್ತ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಾಕ ಾಗಿತು್ತ ಡೇರೆಗಳು ಇದ್ದ ಾಗೆಯೇ ಇವೆ” ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. 11 ಾಗಿಲು ಾಯುವವರು ಕೂಡಲೆ ಅರಸನ
ಮನೆಯವರನು್ನ ಕೂಗಿ,ಅವರಿಗೆ ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

12 ಅರಸನು ಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೆ,
“ಅ ಾಮ್ಯರ ಉ ಾಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಕೇಳಿರಿ; ಾವು
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಾಯುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುವುದನು್ನ ಅವರು
ಬಲ್ಲರು. ಆದುದರಿಂದ ಾಳೆಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ
ಕೂಡಲೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು. 13 ಆಗ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು
ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾಹುತರು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಕುದುರೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲೆ್ಕ ೖದು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿ;
ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಗತಿ ಾಗಲಿ,
ಸತು್ತಹೋದವರ ಗತಿ ಾಗಲಿ, ಸಂಭವಿಸುವುದಷೆ್ಟ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14 ಕೂಡಲೆ ಅರಸನು ಎರಡು ೕಡಿ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ತರಿಸಿ, ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಎಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನು್ನ ನೋಡಿ,
ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಹುತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15ಅವರು ದರ್ನ್
ನದಿಯವರೆಗೂ ಹೋಗಿ, ಅವಸರದಿಂದ ಓಡಿಹೋದ ಅ ಾಮ್ಯರು
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ಾರಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ
ಕಂಡು, ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

16 ಆಗ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯವನು್ನ
ಸೂರೆ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನ ಾತಿನಂತೆ ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ
ರೂ ಾಯಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಸೇರಿನಂತೆಯೂ, ಜವೆಗೋದಿಯು
ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಸೇರಿನಂತೆಯೂ ಾರಲ್ಪಟ್ಟವು. 17 ಅರಸನು ತನ್ನ
ಸಹವತಿರ್ ಾದ ಸರ ಾರನನು್ನ ಊರ ಾಗಿಲು ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ,ಅವನುಜನರಿಂದತುಳಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಸತು್ತ ಹೋದನು.
ಹೀಗೆದೇವರಮನುಷ ್ಯನು ಅರಸನ ತೆಯಲಿ್ಲ, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆಬಂದಿದ್ದ
ಆ ಸರ ಾರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.

18 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ
ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ ರೂ ಾಯಿಗೆ
ಹನೆ್ನರಡು ಸೇರಿನಂತೆಯೂ ಜವೆಗೋದಿಯು ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ
ಸೇರಿನಂತೆಯೂ ಾರಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಆ
ಸರ ಾರನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಕಿಂಡಿಗಳನು್ನ ಕೊರೆದರೂ, ಇದು ಸಂಭವಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಎಲೀಷನು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು, ಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವಿ, ಆದರೆ ಅದನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನುಡಿದಿದ್ದನು. 20 ಅವನು
ಊರು ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಜನರಿಂದ ತುಳಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.
ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದಈ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.

8
ಶೂನೇಮ್ಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡದು್ದ

1 ಎಲೀಷನು ಾನು ಬದುಕಿಸಿದ ಹುಡುಗನ ಾಯಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾಮವನು್ನ
ಬರ ಾಡುವುದಕಿ್ಕ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ
ಮನೆಯವರೊಡನೆ ಾವು ಾದರೊಂದು ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
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ಾಸಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಆಕೆಯು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಮನೆಯವರೊಡನೆ ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ ಾಸ ಾಗಿದ್ದಳು.
3 ಏಳು ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ಆಕೆಯು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಿಂದ
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಪ ಾಧೀನ ಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಹೊಲಮನೆಗಳಿ ಾಗಿ
ರೆಯಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. 4 ಆ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅರಸನು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ ಸೇವಕ ಾದ
ಗೇಹಜಿ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, “ಎಲೀಷನು ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ವಿವರಿಸು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.

5 ಎಲೀಷನು ಸತ್ತ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಜೀವ ಾನ ಾಡಿದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಗೇಹಜಿಯು ಅರಸನಿಗೆ ವಿವರಿಸುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಜೀವ ಾನಹೊಂದಿದ ಹುಡುಗನ ಾಯಿಯು ತನ್ನ
ಹೊಲಮನೆಗಳಿ ಾಗಿ ರೆಯಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಳು. ಕೂಡಲೇ ಗೇಹಜಿಯು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲೀಷನು
ಬದುಕಿಸಿದ ಹುಡುಗನು ಇವನೇ; ಈಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 6ಅರಸನು ಈ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು
ಆಕೆಯು ಅದರಂತೆಯೇ ಎಲೀಷನಿಂ ಾದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ
ವಿಷಯವನು್ನ ವಿವರ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಆಗ ಅರಸನು ಒಬ್ಬ
ಕಂಚುಕಿಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಈಕೆಯ ಹೊಲಮನೆಗಳನೂ್ನ,
ಈಕೆಯು ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಈಕೆಗೆ
ಸಲ್ಲತಕ ್ಕ ಹೊಲದ ಆ ಾಯವನೂ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿ,ಅವನನು್ನ ಆಕೆಯ ತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಎಲೀಷನೂ ಹಜಾಯೇಲನೂ
7 ಒಮೆ್ಮ ಎಲೀಷನು ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಆಗ ಅ ಾಮ್ಯರ

ಅರಸ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. “ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನು
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಅರಸನು ಕೇಳಿ, 8 ಅರಸನು
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*ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಾಸಿ ಾಗುವುದೋ? ಇಲ್ಲ ೕ
ಎಂಬುದನು್ನ ಅವನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 9 ಹಜಾಯೇಲನು ದಮಸ್ಕದ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ಒಂಟೆಗಳು ಹೊರುವಷು್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು,
“ನಿನ್ನ ಮಗನೂ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನೂ ಆದ ಬೆನ್ಹದದನು ತನಗೆ
ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವದೋ, ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಹೇಗೂ
ನಿನಗೆ ಾಸಿ ಾಗುವುದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಹೇಳು;
ಆದರೂ, ಅವನು ಸತೆ್ತೕ ಹೋಗುವನೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಸಿ್ಥರ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ
ಹಜಾಯೇಲನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಅಳತೊಡಗಿದನು.
12 ಹಜಾಯೇಲನು ಅವನನು್ನ, “ನನ್ನ ಒಡೆ ಾ, ಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಎಷು್ಟ ಕೇಡು ಾಡುವಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾಯಿತು. ನೀನು
ಅವರ ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸುವಿ. ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸುವಿ. ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಿ. ಗಭಿರ್ಣಿಯರ
ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸೀಳುವಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

13 ಹಜಾಯೇಲನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾನು ಾಯಿಯಂತಿರುತೆ್ತೕನಷೆ್ಟೕ; ನನಿ್ನಂದ ಇಂ ಾ ಕೂ್ರರ
ಾಯರ್ ಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,

“ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾಗುವಿಯೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು. 14ಹಜಾಯೇಲನು ಎಲೀಷನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ
ಯಜ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋ ಾಗ ಅವನು ಇವನನು್ನ, “ಎಲೀಷನು

* 8:8 8:8ಅರಸನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು.
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ಏನು ಹೇಳಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಇವನು, “ನಿನಗೆ
ಹೇಗೂ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 15 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಇವನು ಕಂಬಳಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೋಯಿಸಿ, ಅರಸನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ
ಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸತ್ತನು. ಹಜಾಯೇಲನು ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಅರಸ ಾದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಮ್ಅಹಜ್ಯ
16 ಅ ಾಬನ ಮಗನೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಆದ
ೕ ಾಮನಆಳಿ್ವಕೆಯಐದನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೆಹೂದ ಾಜ ಾದ

ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಯೆಹೋ ಾಮನು ಆಳತೊಡಗಿದನು.
17 ಇವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಮೂವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 18 ಇವನು
ಅ ಾಬನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅ ಾಬನ
ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು. 19 ಆದರೂ,
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರ ದೀಪವನು್ನ ಎಂದೂ ನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂಬು ಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಸ್ಮರಿಸಿ ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು.

20 ಇವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ತಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. 21 ಆಗ ಯೆಹೋ ಾಮನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ರಥಬಲಸಹಿತ ಾಗಿ ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಚಾಯೀರಿಮಿಗೆ
ಹೋದನು. ಎದೋಮ್ಯರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ಅವರ ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಾ ಾದನು. ಅವನ ಸೈನ್ಯದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದರು.
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22 ಹೀಗೆ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಲಿಬ್ನದವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದರು.
23 ಯೆಹೋ ಾಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳೂ,
ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.
24 ಯೆಹೋ ಾಮನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ
ಶವವನು್ನ ಾವೀದ ನಗರದೊಳಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು
ಅರಸ ಾದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯ
25 ಅ ಾಬನ ಮಗನೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಆದ
ೕ ಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ

ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗ ಅಹಜ್ಯನು ಅರಸ ಾದನು.
26 ಅಹಜ್ಯನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾದ ಒಮಿ್ರಯ ಮ್ಮಗ ಾದ ಅತಲ್ಯ ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ
ಾಯಿ. 27 ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧವಿದು್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವರ ಾಗರ್ದಲೆ್ಲ ನಡೆದು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು.

28 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಹಜ್ಯನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಹಜಾಯೇಲನೊಡನೆಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಮನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದನು.

29 ಅ ಾಮ್ಯರು ೕ ಾಮನನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾಯಪಡಿಸಲು
ಅವನಿಗೆ ಾಮದಲಿ್ಲ ಆದ ಾಯಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಹಜಾಯೇಲನು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗ ಅಹಜ್ಯನು
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ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಮನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದನು.

9
ಯೇಹುವಿನ ಾಜಾಭಿಷೇಕ

1 ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಎಲೀಷನು ಪ್ರ ಾದಿಮಂಡಳಿಯವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದುಅವನಿಗೆ, “ಈಎಣೆ್ಣಯಕುಪಿ್ಪಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗು.” 2 ಆ ಊರನು್ನ
ತಲುಪಿದ ನಂತರ ನಿಂಷಿಯ ಮ್ಮಗನೂ, ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ
ಮಗನೂ ಆದ ಯೇಹುವು ಎಲಿ್ಲರು ಾ್ತನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಅವನು
ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಅವನನು್ನ ಅವರ ತೆ ಾರರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಒಳಗಿನ
ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 3 ತರು ಾಯ ಕುಪಿ್ಪಯಲಿ್ಲರುವ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಅವನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಹೊಯು್ದ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಾಗಿಲು ತೆರೆದು
ಓಡಿಹೋಗು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

4 ಆಗ ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಎಲೀಷನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದನು. 5 ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಂದು
ಕಡೆ ಸೇರಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವನು ಅವರನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ,
“ ಾಯಕನೇ ನಿನಗೊಂದು ಾತು ಹೇಳುವುದಿದೆ” ಎಂದನು.
ಯೇಹುವು ಅವನಿಗೆ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅವನು, “ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ನಿನಗೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
6ಯೇಹುವು ಎದು್ದ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆ ೌವನಸ್ಥನು
ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯು್ದ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು, ಆತನು ನಿನಗೆ,
‘ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ನೀನು ನಿನ್ನ ಯಜ ಾನ ಾದ ಅ ಾಬನ
ಮನೆಯವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡು;ಆಗನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದಪ್ರ ಾದಿಗಳೇ
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ದ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು
ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿದಂ ಾಗುವುದು. 8 ಅ ಾಬನ
ಕುಟುಂಬದವರೆ ಾ್ಲ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗಬೇಕು. ಅವನ ಸಂ ಾನದ
ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಲಿ, ಗು ಾಮ ಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು. 9 ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನಮನೆಗೂ ಅಹೀಯನಮಗ ಾದ ಾಷನಮನೆಗೂ

ಆದ ಗತಿಯು ಅ ಾಬನ ಮನೆಗೂ ಆಗುವುದು. 10 ಈಜೆಬೆಲಳ
ಶವವು ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಾಯಿಗಳುಅವಳ ಹೆಣವನು್ನ
ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ತಿಂದುಬಿಡುವವು’ ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದು ಓಡಿಹೋದನು.
11 ಯೇಹುವು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸೇವಕರ ಹತಿ್ತರ ಬರಲು

ಅವರು ಅವನನು್ನ, “ಶುಭ ಾತೆರ್ ೕ? ಆ ಹುಚ್ಚನು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಹುವು,
“ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಎಂಥವನು, ಅವನ ಾತು ಎಂಥದು
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೇ ಗೊತಿ್ತದೆಯ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
12 ಆದರೆ ಅವರು, “ಅದು ಸುಳು್ಳ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸು”
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಹುವು, “ನಿನ್ನನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ
ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.” 13 ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಅವನಿಗೋಸ ್ಕರ

ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಮೇಲೆತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಸಿ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನಊದಿಸಿ
ಯೇಹುವು ಅರಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ೕಷಣೆಗಳನು್ನ ಕೂಗಿದರು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಮನ ಕೊಲೆ
14 ಹೀಗೆ ನಿಂಷಿಯ ಮ್ಮಗನೂ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ

ಮಗನೂ ಆದ ಯೇಹುವು ೕ ಾಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನು
ಾ ೕತ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬರಲು ೕ ಾಮನು ಅದನು್ನ
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ಾ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಹೋಗಿ
ಅದಕೆ್ಕ ಾವಲುದಂಡುಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 15 ಅರಸ ಾದ
ೕ ಾಮನು, ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನೊಡನೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಅದನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಇಜೆ್ರೕಲ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದ್ದನು. ಯೇಹುವುತನ್ನ ತೆ ಾರರಿಗೆ, “ನೀವುನನ್ನವ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಇಜೆ್ರೕಲನು್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಅನಂತರ ಯೇಹುವು ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ
ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟನು. ಅಲಿ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾದ ೕ ಾಮನು
ಅವನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಅಹಜ್ಯನೂ ಇದ್ದನು. 17 ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಬುರುಜಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವಲು ಾರರು
ಯೇಹುವಿನ ಗುಂಪಿನವರನು್ನ ಕಂಡು, “ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು
ಬರುವುದು ಾಣಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ೕ ಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ೕ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಬ್ಬ ಾಹುತನನು್ನ ಕರೆದು

ಬರುತಿ್ತರುವವರು ಶುಭ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತರುತಿ್ತ ಾ್ದರೊ? ಎಂದು
ಕೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
18 ಾಹುತನು ಯೇಹುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು, “ಅರಸನು
ಶುಭ ಾತೆರ್ಯುಂಟೋ? ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎನ್ನಲು ಅವನು,
“ಶುಭ ಾತೆರ್ಯಿಂದ ನಿನಗೇ ಾಗಬೇಕು ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಾ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಾವಲು ಾರನು ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾಹುತನು ಆ
ಗುಂಪನು್ನ ತಲುಪಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದು ಾಣಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ”
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಾಹುತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

19 ಅವನು ಹೋಗಿ ಯೇಹುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು, “ಅರಸನು
ಶುಭ ಾತೆರ್ಯುಂಟೋ? ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎನ್ನಲು ಅವನು,
“ಶುಭ ಾತೆರ್ಯಿಂದ ನಿನಗೇ ಾಗಬೇ ಾಗಿದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಾ” ಎಂದನು. 20 ಾವಲು ಾರನು ತಿರುಗಿ ಅರಸನಿಗೆ,
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“ಎರಡನೆಯವನೂ ಆ ಗುಂಪನು್ನ ತಲುಪಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರುವುದು ಾಣಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವವನು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದವನಂತೆ ಓಡಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು
ನಿಂಷಿಯ ಮ್ಮಗ ಾದ ಯೇಹುವೇ ಇರಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 21 ೕ ಾಮನು ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದರು.
ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಮನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯನೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಯೇಹುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವು ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ
ಾಬೋತನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದರು. 22 ೕ ಾಮನು
ಅವನನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ, “ಯೇಹುವೇ, ಶುಭ ೕ?” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನಿನ್ನ ಾಯಿ ಾದ
ಈಜೆಬೆಲಳದೇವದೊ್ರೕಹವೂ,ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳೂಪ್ರಬಲ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ
ಶುಭವೆಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದು?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 23 ಕೂಡಲೆ
ೕ ಾಮನು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ, “ಅಹಜ್ಯನೇ,

ಇದು ಒಳಸಂಚು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಓಡಿಹೋದನು. 24ಯೇಹುವು
ಪೂಣರ್ಬಲದಿಂದ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿ ೕ ಾಮನ ಬೆನಿ್ನಗೆ
ಾಣವನೆ್ನಸೆದನು. ಅದು ಅವನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು.
ಅವನುಮುದುರಿ ರಥದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು.

25ಆಗಯೇಹುವು ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಿದ್ಕರನೆಂಬ ಸೇ ಾಪತಿಗೆ,
“ ೕ ಾಮನ ಶವವನು್ನ ಎತಿ್ತ ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ ಾಬೋತನ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡು. ಒಂದು ದಿನ ಾವಿಬ್ಬರೂ ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ,
ಇವನ ತಂದೆ ಾದ ಅ ಾಬನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ,
ಯೆಹೋವನು ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದನು:
26ಯೆಹೋವನು ಅ ಾಬನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು, ನೀನು ನಿನೆ್ನ
ಸುರಿಸಿದ ಾಬೋತನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತವನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ ಹೊಲದಲೆ್ಲೕ ನಿನಗೆ
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ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾದಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದು್ದ ನಿನಗೆ
ನೆನಪಿರುತ್ತದ ಾ್ಲ, ಯೆಹೋವನ ಆ ಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇವನ
ಶವವನು್ನ ಆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯನ ಕೊಲೆ
27 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕಂಡು

ಬೇತಹಗ್ಗನಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋದನು. ಯೇಹುವು ಅವನನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟ, “ಅವನನೂ್ನ ರಥದಲಿ್ಲಯೇಹೊಡೆಯಿರಿ”ಎಂದು ಕೂಗಲು,
ಅವನ ಜನರು ಇಬೆ್ಲ ಾಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಗೂರ್ ಗಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಾಯಪಡಿಸಿದರು. ಅಹಜ್ಯನು ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. 28 ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನ ಶವವನು್ನ
ರಥದಲಿ್ಲ ಾಕಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಾವೀದ
ನಗರಕೆ್ಕ ತಂದು ಅದನು್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. 29 ಅಹಜ್ಯನು ಅ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ

ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು.

ಈಜೆಬೆಲಳ ಕೊಲೆ
30 ಅನಂತರ ಯೇಹುವು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಈಜೆಬೆಲಳು

ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ನಯ ಾಗಿ ಾಚಿಕೊಂಡು, ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಾಡಿಗೆ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದಳು.
31 ಅನಂತರ ಅರಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿದ

ಯೇಹುವನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಯಜ ಾನನನು್ನ ಕೊಂದ ಜಿಮಿ್ರಗೆ
ಸ ಾ ಾನ ೕ? ೕಮ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. 32 ಅವನು
ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಕಿಟಕಿಯಕಡೆಗೆನೋಡಿ, “ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವರು ಾರಿ ಾ್ದರೆ?”
ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು, ಮೂವರು
ಕಂಚುಕಿಗಳುಅವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರು.

33 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಳಗೆ ದೊಬಿ್ಬರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಳಗೆ ದೊಬಿ್ಬಬಿಟ್ಟರು. ಆಕೆಯ
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ರಕ್ತವು ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ, ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ಸಿಡಿಯಿತು. ಅವನು
ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ತುಳಿದು ಾಕಿದನು. 34 ಅನಂತರ ಅವನು
ಅರಮನೆ ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಆ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಶವವನು್ನ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿರಿ, ಆಕೆಯು ಾಜಪುತಿ್ರ ಾಗಿರು ಾ್ತಳಲ್ಲವೇ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

35 ಸೇವಕರು ಶವವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೋದರು.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕೆಯ ತಲೆಬುರುಡೆ, ಕೈ ಾಲುಗಳ ಹೊರ ಾಗಿ
ಬೇರೇನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 36 ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಯೇಹುವಿನ
ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು, ತನ್ನ ಾಸ ಾಗಿರುವ ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಾದ ಎಲೀಯನ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ ಾತು ಈಗ ನೆರವೇರಿತು,
ಾಯಿಗಳು ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹ ಾಂಸವನು್ನ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ತಿಂದುಬಿಡುವವು. 37 ಆಕೆಯ ಶವವು ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಹೊಲಕೆ್ಕ
ಗೊಬ್ಬರ ಾಗುವುದು. ಇದು ಈಜೆಬೆಲಳ ಶವವೆಂದು ಾರಿಗೂ
ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕದ ಾ ಾಗುವುದು” ಎಂದನು.

10
ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರ ಕೊಲೆ

1 ಆಗ ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅ ಾಬನ ಸಂ ಾನದ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಮಂದಿ ಾಜಪುತ್ರರಿದ್ದರು. ಯೇಹುವು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ
ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾದ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಾಜ್ಯ ಾಲಕರಿಗೂ
ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ, “ನಿಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ಯಜ ಾನನ ಮಕ್ಕಳೂ, ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳೂ, ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ, ಯು ಾ್ಧಯುಧಗಳೂ ಇರುತ್ತವಷೆ್ಟೕ. 3 ಈ ಪತ್ರವು ಕೈ
ಸೇರಿದೊಡನೆ ಆ ಾಜ ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮನೂ, ಸಮಥರ್ನೂ ಆದ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ ಸಿಂ ಾಸನದ



2ಅರಸುಗಳು 10:4 xl 2ಅರಸುಗಳು 10:10

ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನನ ಕುಟುಂಬದವರಿ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಬರೆದಿತು್ತ.

4 ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ, “ಇಬ್ಬರೂ ಾಜರು ಅವನ
ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ ಹೋದಮೇಲೆ, ಾವು ನಿಲು್ಲವುದು ಹೇಗೆ?”
ಅಂದುಕೊಂಡರು. 5 ಅನಂತರ ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿ, ಪಟ್ಟಣದ
ಪು ಾಧಿ ಾರಿ, ಹಿರಿಯರು, ಾಜಪುತ್ರ ಾಲಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ
ಯೇಹುವಿಗೆ, “ ಾವು ನಿನ್ನ ಆ ಾ ಾಲರಕ ಾದ ಸೇವಕರು. ಾ ಾಗಿ
ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೇ
ನೆರವೇರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

6 ಆಗ ಯೇಹುವು ಇನೊ್ನಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ ಆ ಾನು ಾರ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವ
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನನ
ಸಂ ಾನದವರ ತಲೆಗ ಡನೆ ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಾಬನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಾಜಪುತ್ರರು ಪಟ್ಟಣದ
ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರ ಪ ಾಂಬರಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 7 ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರು
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಓದಿದೊಡನೆ, ಆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಾಜಪುತ್ರರನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಅವರ ತಲೆಗಳನು್ನ ಪುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ
ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೇಹುವಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

8 ಾಜಪುತ್ರರ ತಲೆಗಳನು್ನ ತಂದಿ ಾ್ದರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು
ಯೇಹುವಿಗೆ ತಲುಪಿ ಾಗ ಅವನು, “ಬೆಳ ಾಗುವ ತನಕ
ಅವುಗಳನು್ನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಎರಡು ಾಶಿಗ ಾಗಿ ಾಡಿ
ಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 9 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೇಹುವು
ಅವುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು, ಾ ಾದರೋ ನನ್ನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದವನು,
ಆದರೆ ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹತಿಸಿದವ ಾರು? 10 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯವು ಅ ಾಬನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ
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ತಪ್ಪದೆ ನೆರವೇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಎಲೀಯನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಾಡಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಅನಂತರ ಯೇಹುವು

ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಅ ಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ, ಅವನ
ಸರ ಾರರೂ, ಆಪ್ತಮಿತ್ರರೂ, ಪುರೋಹಿತರು ಇವರನೂ್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

12 ನಂತರ ಯೇಹುವು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
ಅವನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕುರುಬರು ಉಣೆ್ಣಕತ್ತರಿಸುವ ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ, 13 ಯೇಹುವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಅಹಜ್ಯನ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾರು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ಾವು ಅಹಜ್ಯನ ಸಹೋದರರು.
ಾಜಪುತ್ರರನೂ್ನ, ಾಜ ಾತೆಯಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ವಂದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 14 ಆಗ ಯೇಹುವು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಅವರನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಹಿಡಿಯಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು, ಉಣೆ್ಣ
ಕತ್ತರಿಸುವ ಮನೆಯ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ನಲ್ವತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೇಹುವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ,
ತನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದ ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾ ಾಬನನು್ನ ಕಂಡು ವಂದಿಸಿ, “ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು
ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು,
“ ೌದು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಯೇಹುವು,
“ ಾ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಕೊಡು” ಎನ್ನಲು ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಯೇಹುವು ಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು. 16 ಯೇಹುವು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಬಂದು, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡು” ಎಂದು
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ಹೇಳಿಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
17 ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅ ಾಬನ
ಸಂ ಾನದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಎಲೀಯನಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ ಾತು ನೆರವೇರಿತು.

ಾಳ್ ದೇವತೆಯಆ ಾಧಕರ ಹತೆ್ಯ
18 ತರು ಾಯ ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ,

“ಅ ಾಬನು ಾಳ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರ ಆ ಾಧಿಸಿದನು.
ಯೇಹು ಾದರೂ ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ.
19 ಆದುದರಿಂದ, ನೀವು ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ಆ ಾಧಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ, ಭಕ್ತರನೂ್ನ, ಾಜಕರನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. ಾನೂ ಾಳ್ ದೇವತೆಗೋಸ ್ಕರ
ಸ ಾರ್ಂಗಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದುದರಿಂದ
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಈ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಾರದಿರಕೂಡದು, ಾರದವನು
ಾಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೇಹುವು ಾಳ್
ದೇವತೆಯ ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಯುಕಿ್ತಯನು್ನ
ಾಡಿದನು. 20 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೇಹುವು ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ,

“ ಾಳ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಭಕ್ತರೂ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡುಉತ್ಸವಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಯೇಹುವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮಸ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ, ಾಳ್
ದೇವತೆಯನು್ನ ಸೇವಿಸುವ ಭಕ್ತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ
ಬಂದಿದ್ದರು. ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ದೇವ ಾ್ಥನವು ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅವನ
ಪೂಜಾರಿಗಳಿಂದ, ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 22 ಯೇಹುವು
ವಸ್ತ ್ರ ಾರದ ಅಧಿಪತಿಗೆ, “ ಾಳ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ಸೇವಿಸುವ
ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿಲು ಅವನು
ತಂದುಕೊಟ್ಟನು.
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23 ಅನಂತರ ಯೇಹುವು ರೇ ಾಬನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾ ಾಬನೊಡನೆ ದೇವ ಾ್ಥನವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾಳ್
ದೇವತೆಯನು್ನ ಸೇವಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಂದಿರು ಾ್ತರೋ? ವಿಚಾರಿಸಿನೋಡಿರಿ. ಾಳ್ದೇವತೆಯ
ಭಕ್ತರು ಾತ್ರ ಇಲಿ್ಲರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಆಮೇಲೆ
ಅವರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಇದಕೆ್ಕ ದಲೇ ಅವನು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಹೊರಗೆ
ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇರಿಸಿ ಯೇಹುವು
ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕು ್ಕವ ಾಗೆ ಾಡುವೆನೋ
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣವು ಹೋಗುವುದು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.

25 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಯೇಹುವು
ಾವಲು ಾರರಿಗೂ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ, “ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿರಿ. ಒಬ್ಬನೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಕೊಂದು ಅವರ ಶವಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ ಾಳ್ ದೇವತೆಯ
ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 26 ಅವರು
ಅಲಿ್ಲನ ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. 27 ಇದಲ್ಲದೆ, ಾಳ್ ದೇವತೆಯ ವಿಗ್ರಹ
ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ದೇವ ಾ್ಥನಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಿ ಾಳು ಾಡಿದರು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ೌಚಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

28 ಹೀಗೆ ಯೇಹುವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಾಳ್ ದೇವತೆಯ
ಪೂಜೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 29ಆದರೂಯೇಹುವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಾನ್ ಊರುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬಸವನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ
ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. 30ಯೆಹೋವನು
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ಯೇಹುವಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಹಿತಕರ ಾದದ್ದನು್ನ ನಡಿಸಿ
ನನ್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದಿರುವೆ. ಅ ಾಬನ ಮನೆಯವರನು್ನ
ಕುರಿತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಿ್ದೕ. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಸಂ ಾನದವರು ಾಲ್ಕನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
31 ಆದರೆ ಯೇಹುವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಕೈಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಮನಸು್ಸ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡಲೂ ಇಲ್ಲ.

ಯೇಹುವಿನಮರಣ
32 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ

ಕುಗಿ್ಗಸತೊಡಗಿದನು. ಹಜಾಯೇಲನು ಬಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇರೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು. 33 ದರ್ನ್
ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಅರೋಯೇರ್
ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೂ ಇರುವ ಗಿ ಾ್ಯದ್, ಾ ಾನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಾದ್, ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳವರನೂ್ನ,
ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನೂ್ನ ಾಧಿಸಿದನು.

34 ಯೇಹುವಿನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳ
ವಿವರವೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದು ಾಖಲಿಸಿದೆ. 35 ಯೇಹುವು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು,
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ
ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಅರಸ ಾದನು.
36 ಯೇಹುವು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು.

11
ಅತಲ್ಯ



2ಅರಸುಗಳು 11:1 xlv 2ಅರಸುಗಳು 11:8

1 ಅಹಜ್ಯನು ಮರಣಹೊಂದಿದನೆಂದು ಅವನ ಾಯಿ ಾದ
ಅತಲ್ಯಳು ಕೇಳಿ ಾಗ ಪಕ್ಕನೆ ಾಜಸಂ ಾನದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು. 2 ಆದರೆ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಮನ
ಮಗಳೂ, ಅಹಜ್ಯನ ತಂಗಿಯೂ ಆದ ಯೆಹೋಷೆಬಳೆಂ ಾಕೆಯು
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ

ಅತಲ್ಯಳಿಂದ ಹತ ಾಗಿದ್ದ ಾಜಪುತ್ರರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅವನ
ಾದಿಯರೊಡನೆ ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮಲಗುವ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು 3 ಹೀಗೆ ಅವನು ಅತಲ್ಯಳಿಂದ
ಹತ ಾಗದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಂಡು ಆರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ
ಯೆಹೋಷೆಬ ಡನೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು.
ಆ ಆರು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅತಲ್ಯಳೇ ದೇಶವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದಳು.

4 ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಾರಿಯರ
ಎಂಬ ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಮತು್ತ ಾವಲುದಂಡಿನವರ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಆಪ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಾಜಕು ಾರನನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. 5 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಅವರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸೈನ್ಯದ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಾಗವು
ಾಜರ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಾಯಬೇಕು, 6 ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು
ಾಗವು ಸೂರ್ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಮತೊ್ತಂದು ಾಗವು
ಾವಲುದಂಡಿನ ಹಿಂದಿನ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರ ಾರ
ನೀವು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಾಯಬೇಕು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ
ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವ ಸೈನ್ಯವು ಇಬ್ಬಗೆ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಾಯಬೇಕು. 8 ನೀವು ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತು, ಅವನ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ನುಗು್ಗವಂತವನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. ಅರಸನು ಹೊರಗೆ
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ಹೋಗಿ ಬರು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನೀವು ಅವನ ತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು.
ಇದೇ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾ ಾಮನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕ ಮತು್ತ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರತಕ್ಕ
ಸಿ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾಜಪುತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
10 ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಆ ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ
ಬಜಿರ್ಯನೂ್ನ, ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

11 ಾವಲುದಂಡಿನವರು ಆಯುಧ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅರಸನನು್ನ
ಾಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ದೇ ಾಲಯದ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೂಲೆಯಿಂದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯವರೆಗೂ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೂಲೆಯವರೆಗೂ
ಾ ಾಗಿ ನಿಂತರು. 12 ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಾಜಪುತ್ರನನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,ಅವನತಲೆಯಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಇಟು್ಟ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನಿಗೆ ಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ
ಾಡಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಜನರು ಚ ಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟ ಾ್ತ, “ಅರಸನು

ಚಿರಂಜೀವಿ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
13ಅತಲ್ಯಳು ಾವಲುದಂಡಿನವರಮತು್ತ ಇತರ ಜನರ ಗದ್ದಲವನು್ನ

ಕೇಳಿ ಅವರು ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದಳು.
14 ಅಲಿ್ಲ ಅರಸನು ಪದ್ದತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಸ್ತಂಭದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅಧಿಪತಿಗಳೂ, ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದುವವರೂ
ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಕೊಂಬೂದುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಅತಲ್ಯಳು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ದೊ್ರೕಹ! ದೊ್ರೕಹ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು.

15 ಆಗ ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಸೇ ಾನಿಗ ಾದ,
ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ಈಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿರಿ ಸಿ ಾಯಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಮತು್ತ ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವವರನು್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 16ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ
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ಹಿಡಿದು ಕುದುರೆಗಳ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ
ಅಲಿ್ಲ ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದರು.

ಯೆಹೋ ಾ ಾವನಿಂದ ಾಮಿರ್ಕ ಸು ಾರಣೆ
17 ಅನಂತರ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಅರಸನೂ,

ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಾವು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರುವು ಾಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಾಜಪ್ರಜೆಗಳೂ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಾಳನ
ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಾಳನ ಪೂಜಾರಿ ಾದ ಮ ಾ್ತನನನು್ನ
ಬಲಿಪೀಠಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದು, ದೇವ ಾ್ಥನವನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಬಲಿಪೀಠಗಳನೂ್ನ, ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಳು ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಯೆಹೋವನ
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಾವಲಿಟ್ಟನು.

19ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ, ಾರಿಯರು
ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೈನ್ಯಗಳ ಾವಲುದಂಡನು್ನ, ಾ ಾರಣ ಜನರನು್ನ
ಅವರೊಡನೆ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾವಲುದಂಡಿನವರ ಾಗಿಲಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾಜಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದನು. 20ದೇಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು. ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಾಜನ ಅರಮನೆಯ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 21 ಯೆಹೋ ಾಷನು
ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಏಳು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.

12
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಷನು

1ಯೆಹೋ ಾಷನು ಯೇಹುವಿನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಅರಸ ಾಗಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಬೇಷೆರ್ಬದವ ಾದ ಚಿಬ್ಯಳು ಇವನ ಾಯಿ. 2 ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಯೆಹೋ ಾಷನಿಗೆ ಬೋಧಕ ಾಗಿದ್ದ
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ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿಯೇ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಆದರೆ ಅವನು ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ
ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.

4 ಯೆಹೋ ಾಷನು ಾಜಕರಿಗೆ, “ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಎ ಾ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಜನಗಣತಿಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತಂದುಕೊಡುವ
ಹಣ, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾದ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತರುವ ಹಣ, ಜನರು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛಯಿಂದ ತಂದೊಪಿ್ಪಸುವ
ಹಣ ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 5 ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ದುರಸಿ್ತ ಾಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ
ಸರಿ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ
ತನ್ನ ಪರಿಚಿತರಿಂದಲೇ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

6 ಾಜಕರು ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆ ವಷರ್ದವರೆಗೂ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ದುರಸಿ್ತ
ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದುದರಿಂದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು

ಯೆಹೋ ಾ ಾವ, ದ ಾದ ಾಜಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಈ ವರೆಗೂ ದೇ ಾಲಯವನೆ್ನೕಕೆ ದುರಸಿ್ತ ಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಿತರಿಂದ ಹಣವನು್ನ ವಸೂಲಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ನಿಮ್ಮಲಿರುವ ಹಣದಿಂದ ದೇ ಾಲಯದ ದುರಸಿ್ತ ಾಗಿ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8ಆಗ ಾಜಕರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು

ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಜನರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಾಲಯದ
ದುರಸಿ್ತ ಾಗಿ ಕೈ ಾಕುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಾತುಕೊಟ್ಟರು.

9 ಾಜಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಒಂದು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರಮುಚ್ಚಳದಲಿ್ಲ ತೂತು ಾಡಿ, ಅದನು್ನ
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ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾಗಿಲಿನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಹತಿ್ತರ ಇಟ್ಟನು. ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲಯೇ ಾಕಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
10 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಹಣ ಇದೆಯೆಂದು ಕಂಡು ಬಂ ಾಗೆ ಾ್ಲ, ಾಜಲೇಖಕನೂ,
ಮ ಾ ಾಜಕನೂ ಬಂದು ಅದನು್ನ ಎಣಿಸಿ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ
ಇಡುವರು.

11 ಅವರು ತೂಕ ಾಡಿ ಎಣಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡಿಸುವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು.
ಅವರು ಅದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಬಡಗಿ, ಶಿಲಿ್ಪ, ಮೇಸಿ್ತ ್ರ,
ಕಲು್ಲಕುಟಿಕ ಇವರ ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿಯೂ. 12ಮರ, ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ, ಆಲಯವನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಾಡಲು ಬೇ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ವೆಚ್ಚ ಾ ್ಕಗಿಯೂಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.

13 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ತಂದ ಹಣದಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ, ಕತ್ತರಿಗಳನು್ನ, ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ, ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ,
ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ಾತೆ್ರ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 14 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣವನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಾಯರ್ ಾಡುವವರ ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

15 ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ ಸಂಬಳಕೊಡುವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ
ಾರೂ ಕೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 16 ಅಪ ಾಧ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ ್ಕಗಿಯೂ,

ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿಯೂ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣವು ಾಜಕರ ಾಲಿಗೆ
ಸೇರುತಿ್ತತು್ತ. ಅದುಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

17ಇದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರಅರಸ ಾದಹಜಾಯೇಲನುಬಂದು
ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊರಟನು.
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18ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನೂ
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನೂ, ಯೆಹೋ ಾಮನೂ,
ಅಹಜ್ಯನೂ, ಯೆಹೂದ ಾಜರೂ ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ಒಡವೆಗಳು, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ಅರಮನೆಯ
ಭಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಬಂ ಾರ ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅ ಾಮ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದನು.

19ಯೆಹೋ ಾಷನಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ
ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.
20 ಯೆಹೋ ಾಷನ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ “ಸಿ ಾ್ಲ”ಊರಿಗೆಇಳಿದುಹೋಗುವ ಾಗರ್ ಾದ
“ಮಿಲೊ್ಲೕ” ಗೃಹದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾಷನನು್ನ ಕೊಂದರು. 21 ಅವರಲಿ್ಲ
ಶಿಮೆ ಾತನ ಮಗ ಾದ ೕಜಾ ಾರ್, ಶೋಮೆರನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಜಾ ಾದ್ ಎಂಬುವವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದರು. ಅವನ ಜನರು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದ ನಗರದೊಳಗೆ
ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ್ಮ ಾನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನಮಗ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಅರಸ ಾದನು.

13
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು

1 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ, ಅಹಜ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ
ಯೆಹೋ ಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೇಹುವಿನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು.
2 ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು.
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3 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನ
ಕೈಗೂ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಕೈಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಅವರು
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದರು.
4 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದನು.ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು
ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನಿಂದಬಹಳ ಾಗಿ ಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ,
5ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ
ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಅವನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅವರು
ಅ ಾಮ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ದಲಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸಿಸುವವ ಾದರು.

6 ಆದರೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮನೆಯವರ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದರು. ಅದನು್ನ

ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವು ಇದೆ್ದೕ
ಇತು್ತ. 7ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನಿಗೆ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಾಹುತರು, ಹತು್ತ
ರಥಗಳು, ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾ ಾಳುಗಳು ಾತ್ರ ಉಳಿದರು.
ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಕಣದ ಧೂಳಿನಂತೆ
ಾಡಿದನು.
8ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳ

ವಿವರವೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 9 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನಮಗ ಾದ ೕ ಾಷನು ಅರಸ ಾದನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಷನು

10 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಷನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 11 ಇವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ
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ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಡದೆಯೆಹೋವನದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು. 12 ೕ ಾಷನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಶೂರ ಕೃತ್ಯಗಳೂ, ಇವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಎಂಬವನೊಡನೆ ನಡಿಸಿದ ಯುದ್ಧದ
ವಿವರವೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 13 ೕ ಾಷನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ
ಶವವನು್ನ ಸ ಾಯರ್ದೊಳಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಇವನ ತರು ಾಯ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
ಸಿಂ ಾಸನವನೆ್ನೕರಿದನು.

ಎಲೀಷನಮರಣ
14 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎಲೀಷನು ಮರಣಕರ ಾದ ರೋಗಕೆ್ಕ

ಗುರಿ ಾದನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಷನು ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ರಥರ ಾಶ್ವಬಲಗ ಾಗಿದ್ದವನೇ” ಎಂದು ಕೂಗು ಾ್ತ
ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತನು. 15 ಆಗ
ಎಲೀಷನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, “ಬಿಲ್ಲನೂ್ನ, ಾಣಗಳನೂ್ನ
ತರಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 16 ಆಗ
ಎಲೀಷನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, “ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೋ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಅವನ ಕೈಮೇಲಿಟ್ಟನು.

17 ಎಲೀಷನು, “ಮೂಡಣ ದಿಕಿ್ಕಗಿರುವ ಕಿಟಕಿಯನು್ನ ತೆರೆ”
ಎಂದನು. ಅವನು ತೆರೆದನು. ಅನಂತರ ಎಲೀಷನು, “ ಾಣವನು್ನ
ಎಸೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಎಸೆಯಲು ಎಲೀಷನು,
“ಇದು ಜಯಪ್ರದ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಣ; ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ
ಜಯಿಸುವ ಾಣ. ನೀನು ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಅಫೇಕದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿ
ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲೀಷನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, “ ಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದು
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ಆ ಾಪಿಸಿ ಾಗ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲೀಷನು
ಅರಸನಿಗೆ, “ಇವುಗಳಿಂದ ನೆಲವನು್ನ ಹೊಡಿ” ಎಂದನು. ಅವನು
ಮೂರು ಾರಿ ಹೊಡೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತನು. 19 ಆಗ ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ನೀನು ಐ ಾರು ಾರಿ
ಹೊಡೆಯಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದರೆ ಅ ಾಮ್ಯರು ನಿ ಾರ್ಮ ಾಗಿ
ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಜಯದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ. ನೀನು
ಮೂರೇ ಾರಿ ಹೊಡೆದದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಮೂರು ಾರಿ ಾತ್ರ
ಸೋಲಿಸುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಎಲೀಷನು ಮರಣ ಹೊಂದಲು, ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವರು
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ೕ ಾಬ್ಯರು ಪ್ರತಿ ವಷರ್ದ ಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ
ಸುಲಿಗೆ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಗುಂಪು ಗುಂ ಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
21 ಒಂದು ದಿನ ಜನರು ಒಬ್ಬ ಸತ್ತವನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋ ಾಗ, ೕ ಾಬ್ಯರ ಗುಂಪು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಶವವನು್ನ ಎಲೀಷನ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿ ಾಡಿ ಓಡಿಹೋದರು. ಸತ್ತ
ಮನುಷ ್ಯನ ದೇಹವು ಎಲೀಷನ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದ ಕೂಡಲೆ
ಅವನು ಜೀವ ಬಂದು ಎದು್ದ ನಿಂತನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೂ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೂ ನಡೆದಯುದ್ಧ

22 ಆದರೆ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನು
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಪೀಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಆದರೂ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಈ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್,
ಾಕೋಬರೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ

ಅನುಕಂಪಗೊಂಡನು.
24 ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಹಜಾಯೇಲನು ಮರಣಹೊಂದಲು

ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಅರಸ ಾದನು.
25 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ತನ್ನ
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ತಂದೆಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಜಾಯೇಲನು ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬೆನ್ಹದದನಿಂದ ತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ೕ ಾಷನು ಅವನನು್ನ ಮೂರು ಾರಿ ಸೋಲಿಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ

ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

14
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯನು

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ

ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗ ಅಮಚ್ಯ ಎಂಬವನು
ಅರಸ ಾದನು. 2 ಅವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತೆದು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಬತು್ತ ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವ ಾದ ಯೆಹೋವದಿ್ದೕನ್
ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ. 3 ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಷನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆದು ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾದನು, ಆದರೂ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ಾವೀದನಷು್ಟ ಉತ್ತಮ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
4 ಇವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ಇನೂ್ನ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ,

ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.
5ಅವನು ಾಜ್ಯವನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ಕೊಂದ ಸೇವಕರಿಗೆಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದನು.

6 ೕಶೆಯ ಧಮರ್ನಿಯಮಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ, “ಮಕ್ಕಳ ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಂದೆಗೂ, ತಂದೆಯ
ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮರಣಶಿ ಾಗ ಾರದು;
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಾಪಫಲವನು್ನ ಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು”
ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
7 ಇದಲ್ಲದೆ ಉಪಿ್ಪನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ
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ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸದೆಬಡಿದು, ಅವರಿಂದ ಸೆಲ ದುಗರ್ವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ಅದಕೆ್ಕ ಕೆ್ತಯೇಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಅದಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಇದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ.

8 ಅನಂತರ ಅಮಚ್ಯನು ಯೇಹುವಿನ ಮ್ಮಗನೂ,
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗನೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಷನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೈ ನೋಡೋಣ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದ ಅಮಚ್ಯನಿಗೆ, “ಲೆಬನೋನಿನ ಮುಳು್ಳ ಗಿಡವು ಅಲಿ್ಲನ
ದೇವ ಾರುಮರಕೆ್ಕ, ‘ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಕೊಡು’
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊ ಾ್ತದ ಮೇಲೆ ಲೆಬನೋನಿನ
ಒಂದು ಾಡು ಮೃಗವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಅದನು್ನ
ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. 10 ನೀನು ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರಿಂದ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ; ಆ ಕೀತಿರ್ಯು ಾಕೆಂದು ನೆನದು
ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೋ. ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯ ಾದ ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆಯೂ ಾಕೆ ಕೇಡನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ?” ಎಂದುಉತ್ತರ ಕೊಟು್ಟಕಳುಹಿಸಿದನು.

11 ಅಮಚ್ಯನು ಇದನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು.
ಅವರು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಎದುರುಗೊಂಡರು. 12 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ
ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

13 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಷನೂ, ಅಹಜ್ಯನ
ಮ್ಮಗನೂ, ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ

ಆದ ಅಮಚ್ಯನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಷನು
ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅವನನು್ನಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಮೂಲೆಯ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ
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ಇದ್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಾನೂರು ಳ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ
ಬಿಟ್ಟನು. 14ಇದಲ್ಲದೆಅವನುಯೆಹೋವನಆಲಯದಮತು್ತ ಾಜನ
ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ,
ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒತೆ್ತ ಾ ಾಗಿ ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 15 ಯೆಹೋ ಾಷನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಶೂರ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾದ
ಅಮಚ್ಯನೊಡನೆ ನಡಿಸಿದ ಯುದ್ಧದ ವಿವರವೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಾಖಲಿಸಿದೆ.

16ಯೆಹೋ ಾಷನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಸ ಾಯರ್ದೊಳಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಅರಸ ಾದನು.
17 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ, ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನ ಮಗನೂ ಆದ
ೕ ಾಷನು ಸತ್ತನಂತರ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂಯೆಹೋ ಾಷನ

ಮಗನೂ ಆದ ಅಮಚ್ಯನು ಇನೂ್ನ ಹದಿನೈದು ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು.
18 ಅಮಚ್ಯನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. 19ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಅವನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಾಕೀಷಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದರು.

20 ಅವನ ಜನರು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದು ಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ ಅವನಪೂವಿರ್ಕರ
ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. 21ಅಮಚ್ಯನ ಮರಣದ
ನಂತರ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೇರಿ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ದವ ಾದ
ಅಜಯರ್ನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. 22 ಅರಸ ಾದ
ಅಮಚ್ಯನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಉಜಿ್ಜೕಯನು
ಏಲತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪುನಃ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು.



2ಅರಸುಗಳು 14:23 lvii 2ಅರಸುಗಳು 14:29

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಎರಡನೆಯ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು
23 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ, ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ

ಅಮಚ್ಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೈದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಅರಸ ಾಗಿ
ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಲ್ವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 24 ಇವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ

ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು. 25 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಗತ್ ಹೇಫೆರಿನವ ಾದ
ಅಮಿತೆಯನ ಮಗನೂ ಆದ ೕ ಾ ಎಂಬ ಪ್ರ ಾದಿಯ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಹ ಾತಿನ ಾರಿಯಿಂದ
ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನ ಸಮುದ್ರದವರೆಗಿದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇರೆಯನು್ನ
ಪುನಃ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದನು.

26 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ
ೕರಕಷ್ಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರರೂ,

ಪರತಂತ್ರರೂ ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ ರ ಸುವವನು ಒಬ್ಬನೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 27 ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಭೂಲೋಕದಿಂದ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ
ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ

ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದನು.
28 ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ

ನಡಿಸಿದ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ದಮಸ್ಕ,
ಹ ಾತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಅವನಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ
ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಾಖಲಿಸ ಾಗಿದೆ.
29 ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನು
ಅರಸ ಾದನು.
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15
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಜಯರ್

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಅಜಯರ್ನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದನು. 2 ಅಜಯರ್ನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಅವನು ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಐವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವ ಾದ
ಯೆಕೊಲ್ಯ ಎಂ ಾಕೆ ಇವನ ಾಯಿ. 3ಅಜಯರ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ
ಅಮಚ್ಯನಂತೆಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ನಡೆದನು.

4 ಆದರೆ, ಇವನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಯೆಹೋವನು
ಅವನನು್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಶಿ ಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ
ಇವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಬೇ ಾಯಿತು. ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತ್ಯವನೂ್ನ,
ಪ್ರಜಾ ಾಲನೆಯನೂ್ನ ಇವನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಮನು
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

6 ಅಜಯರ್ನ ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲದ
ವೃ ಾಂತ ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 7ಅಜಯರ್ನು
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಾವೀದ ನಗರದೊಳಗೆ
ಾಜಕುಟುಂಬದ ಸ್ಮ ಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ
ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ೕ ಾಮನು ಅರಸ ಾದನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಜೆಕಯರ್

8 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೂವತೆ್ತಂಟನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾರೊ ಾ್ಬಮನಮಗ ಾದಜೆಕಯರ್
ಎಂಬುವವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆರು
ತಿಂಗಳುಆಳಿದನು. 9ಅವನುಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ
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ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು.

10 ಾಬೇಷನ ಮಗ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಒಳಸಂಚು ಾಡಿಪ್ರಜೆಗಳಮುಂದೆಯೇಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಅವನಿಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಅರಸ ಾದನು. 11ಜೆಕಯರ್ನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜ ಾಲ ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.
12 “ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನದವರು ಾಲ್ಕನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು”
ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯೇಹುವಿಗೆ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಾತು
ನೆರವೇರಿತು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು
13 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಮೂವತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾಬೇಷನ ಮಗ ಾದ
ಶಲೂ್ಲಮನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ತಿಂಗಳು ಆಳಿದನು. 14 ಾದಿಯಮಗ ಾದಮೆನಹೇಮನೆಂಬುವನು
ತಿಚರ್ದಿಂದ ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಾಬೇಷನ ಮಗ ಾದ
ಶಲೂ್ಲಮನನು್ನ ಕೊಂದು, ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಅರಸ ಾದನು.
15 ಶಲೂ್ಲಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಒಳಸಂಚಿನ
ವಿವರವೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜ ಾಲ ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದು ಾಖಲಿಸ ಾಗಿದೆ. 16 ಮೆನಹೇಮನು ತಿಚರ್ದಿಂದ
ತಿಪ್ಸಹುವಿಗೆ ಹೋ ಾಗ ಅಲಿ್ಲಯವರು ತಮ್ಮ ಊರು ಾಗಿಲನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಆ ಊರನು್ನ
ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಿ ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಗಳ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಸೀಳಿ ಾಕಿಸಿದನು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದಮೆನಹೇಮನು
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17 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ *ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೂವತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಾದಿಯ ಮಗ ಾದ
ಮೆನಹೇಮನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ
ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 18 ಇವನು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ದು ಾರ್ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ

ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು. 19 ಅಶೂ್ಶರ
ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ಪೂಲನೆಂಬವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂ ಾಗ ಮೆನಹೇಮನು ಅವನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ತನ್ನ ಅರಸುತನವನು್ನ ಜನರು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಅವನಿಗೆ † ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 20ಮೆನಹೇಮನು
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಂದ ‡ಐವತು್ತ ರೂ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ವಸೂಲಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆ ಹಣವು ಸಿಕಿ್ಕದ ನಂತರ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.

21 ಮೆನಹೇಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜ ಾಲ ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.
22ಮೆನಹೇಮನು ತನ್ನಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನಮಗ ಾದ
ಪೆಕಹ್ಯನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದನು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಪೆಕಹ್ಯ
23ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐವತ್ತನೆಯ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮೆನಹೇಮನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹ್ಯ ಎಂಬುವವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
24 ಇವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ

* 15:17 15:17 ಅಂದರೆ ಉಜಿ್ಜೕಯ. † 15:19 15:19 ಸು ಾರು 34,000
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ. ‡ 15:20 15:20 ಸು ಾರು 570 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು.

25 ಇವನ ಸರ ಾರನೂ, ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದ ಪೆಕಹನು,
ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅರಮನೆಯ
ಗಭರ್ಗೃಹದಲಿ್ಲ ಇವನನೂ್ನ ಅಗೋರ್ಬ್, ಅಯೇರ್ ಎಂಬವರನೂ್ನ
ಕೊಂದು ಇವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು ಅರಸ ಾದನು. 26 ಪೆಕಹ್ಯನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಾಜ ಾಲ ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಪೆಕಹ
27 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಐವತೆ್ತರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
28 ಇವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು.

29 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಪೆಕಹನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರ್
ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸೆರನೆಂಬುವವನು ಬಂದು ಇ ್ಯೕನ್,
ಆಬೇಲೆ್ಬೕ ಾ್ಮ ಾ, ಾನೋಹ, ಕೆದೆಷ್, ಾಚೋರ್ ದ ಾದ
ನಫಾ್ತಲಿಯಊರುಗಳನು್ನ ಗಿ ಾ್ಯದ್ಮತು್ತ ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಸೆರೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 30 ಆಗ ಏಲನ ಮಗ ಾದ
ಹೋಶೇಯನು, ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ, ಇವನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕಯನಮಗ ಾದ ೕ ಾಮನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ಇವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾನು
ಅರಸ ಾದನು. 31 ಪೆಕಹನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ



2ಅರಸುಗಳು 15:32 lxii 2ಅರಸುಗಳು 16:1

ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜ ಾಲ ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದು ಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಮನು

32 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ, ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಪೆಕಹನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಮನು ಆಳತೊಡಗಿದನು.
33 ಇವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಇವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಾದ ಯೆರೂ ಾ ಇವನ ಾಯಿ. 34 ಇವನು
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು. 35 ಆದರೆ ಇವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು
ಇನೂ್ನ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಮೇಲಣ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ಇಡಿಸಿದವನು ಇವನೇ. 36 ೕ ಾಮನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲ
ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಾಖಲಿಸಿದೆ.

37 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ರೆಚೀನನನೂ್ನ, ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸತೊಡಗಿದನು. 38 ೕ ಾಮನು
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ಾವೀದನಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆಅವನಪೂವಿರ್ಕರ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಆ ಾಜನು
ಅರಸ ಾದನು.

16
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು

1 ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಪೆಕಹನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೇಳನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾದ ೕ ಾಮನ ಮಗ ಆ ಾಜನು
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ಆಳತೊಡಗಿದನು. 2 ಆ ಾಜನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಇವನು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನ ಾಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸುಗಳ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ,
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಪೂಜಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಅಗಿ್ನಗೆ ಬಲಿಕೊಟ್ಟನು. 4 ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ದಿನೆ್ನಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಎ ಾ್ಲ ಹಸಿರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗಡೆಯೂ
ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 5 ಇವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ರೆಚೀನ್, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ, ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೂ
ಆದ ಪೆಕಹ ಎಂಬುವವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಾಜನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು. ಆದರೆ
ಅವನನು್ನ ಜಯಿಸುವುದು ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಇದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅ ಾಮ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ರೆಚೀನನು ಏಲತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅ ಾಮ್
ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಓಡಿಸಿದನು.
ಎದೋಮ್ಯರು ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸತೊಡಗಿದರು.ಅವರು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 7 ಆ ಾಜನು ಅಶೂ್ಶರ್
ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸೆರನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಾಸನೂ, ಮಗನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು
ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ, ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವ ಅ ಾಮ್ಯರ
ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸುಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸು”
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ಾಜನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ,
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಇವನ ಾತಿಗೆ
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ಒಪಿ್ಪ,ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿಹೋಗಿ ರೆಚೀನನನು್ನ ಕೊಂದು
ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಕೀರ್ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದನು.

10 ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸೆರನ
ದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಂಡು, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನೂ್ನ,
ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಅಲಂ ಾರದ ನ ಯನೂ್ನ ಬರೆಯಿಸಿ, ಾಜಕ ಾದ
ಊರೀಯನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು
ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಊರೀಯನು ಅರಸನಿಂದ
ತನಗೆ ಬಂದ ಾದರಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದನು. 12 ಅರಸನು ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ

ಮೇಲೆ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಂಡು, ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 13 ಾನು ತಂದ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯ, ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ, ಾನದ್ರವ್ಯನೈವೇದ್ಯ
ಇವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಿದ ಪಶುಗಳ
ರಕ್ತವನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಿದನು. 14ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೂ್ಕ, ತನ್ನ ವೇದಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದು್ದ ಆ ವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಾಮ್ರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ
ಆಲಯದ ಎದುರಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಿಸಿ, ತನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು. 15 ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು ಾಜಕ ಾದ
ಊರೀಯನಿಗೆ, “ಉದಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ,
ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ, ಅರಸನು ತರುವ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯ, ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಇವುಗಳನೂ್ನ, ಜನರು
ತರುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯ, ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ, ಾನದ್ರವ್ಯ
ಇವುಗಳನೂ್ನ ಈ ಮ ಾವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು ಮತು್ತ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಿ ವಧಿಸುವ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ
ಇದರ ಮೇಲೆಯೇ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. ಾಮ್ರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಕುರಿ ಾಗಿ ಾನೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು.
16 ಾಜಕ ಾದ ಊರೀಯನು ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು

ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು. 17ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನು ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು,
ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಂ ಾಳಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟನು. ಕಡಲೆನಿಸುವ
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಾಮ್ರದ ಹೋರಿಗಳ ಮೇಲಣಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಕಲು್ಲಕಟೆ್ಟಗಳ
ಮೇಲೆ ಇಡಿಸಿದನು. 18 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗೆ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಾಜರಿ ಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಮಂಟಪವನು್ನ
ಾಗೂ ಅರಮನೆಯಿಂದ ದೇವ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಹೊರಗಿನ
ಾಗಿಲನೂ್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿದವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಈ
ಆ ಾಜನೇ. 19 ಆ ಾಜನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾಜ ಾಲ ಇತಿ ಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು
ಾಖಲಿಸಿದೆ. 20 ಆ ಾಜನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ
ಶವವನು್ನ ಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಅರಸ ಾದನು.

17
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕೊನೆಯಅರಸ ಾದ ಹೋಶೇಯನು

1 ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆ ಾಜನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಏಲನ ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾಗಿ ಸ ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
2 ಹೋಶೇಯನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸರಷು್ಟ
ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಾದರೂ, ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿ ಾಗಿದ್ದನು. 3 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಶಲ್ಮನೆಸರನು
ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂ ಾಗ, ಹೋಶೇಯನು ಅವನಿಗೆ
ಅಧೀನ ಾಗಿ ಕಪ್ಪಕೊಡುವವ ಾದನು. 4 ಕೆಲವು ವಷರ್ಗ ಾದ
ನಂತರ ಅರಸ ಾದ ಹೋಶೇಯನು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಕೊಡಬೇ ಾದ
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ಕಪ್ಪವನು್ನ ಕೊಡದೆಹೋದುದರಿಂದಲೂ, ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ
ಸೋ ಎಂಬುವವನ ಬಳಿಗೆ ಾಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಇವನನು್ನ ದೊ್ರೕಹಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂಧಿಸಿ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು.
ಸ ಾಯರ್ದ ಪತನ

5 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದು ಮೂರು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. 6 ಹೋಶೇಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ದನು. ಅವರನು್ನ ಹಲಹು
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಾಬೋರ್ ಹೊಳೆಯಿರುವ ಗೋಜಾನ್
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ,ಮೇದ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸೋಲಿಗೆ ಾರಣಗಳು

7 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಈ ದುಗರ್ತಿಗೆ, ಅವರ ದುನರ್ಡತೆಯೇ ಾರಣ.
ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ
ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಅವನ ಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರತಂದ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡದೆ, ಾಪ ಾಡಿ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಸೇವಿಸಿದರು. 8ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜರ ದು ಾಚಾರಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದರು. 9ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಗುಪ್ತ ಾದ ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದರು.
ಾವಲು ಾರರ ಗೋಪುರವುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ ಊರು ದಲುಗೊಂಡು
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 10 ಎ ಾ್ಲ
ದಿನೆ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಹಸುರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಲು್ಲ
ಕಂಬ, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭ ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 11 ಅಲಿ್ಲ
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ಅವರು ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಜಡಿಸಿದ
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಂತೆ ಎ ಾ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಧೂಪವನು್ನ
ಾಕಿ, ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು. 12 “ನೀವು
ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರು ಆತನ ಅ ಯನು್ನ ಮೀರಿ
ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. 13 ಯೆಹೋವನು
ದಶರ್ಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು, ನಿಮ್ಮ
ದು ಾಚಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ, ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ
ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾನಿಯಮವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ”
ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದನು. 14 ಆದರೆ ಅವರು ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬದೆ, ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯದೆ ಇದ್ದ
ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದರು.
15 ಆತನು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಧಿನಿಬಂಧನೆಗಳನೂ್ನ,
ತಮಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ, ವ್ಯಥರ್ ಾದ
ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದರು. ಸುತ್ತಣ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸ ಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದರೂ ಅವರು ಕೇಳದೆ, ಅವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು.
16 ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮೀರಿ ಎರಡು
ಎರಕದ ಬಸವನಮೂತಿರ್ಗಳು, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭ ಇವುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಾಶಸೈನ್ಯ, ಾಳ್ ದೇವತೆ ಇವುಗಳನು್ನ

ಪೂಜಿಸಿದರು. 17 ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀಚಕೃತ್ಯಗ ಾಗಿರುವ ಕಣಿಹೇಳುವುದು,
ಾಟ ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡುವುದು ದ ಾದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಗೆ

ತಮ್ಮನು್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದರು.
18 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಈ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದುಕೊಂಡುದರಿಂದ,
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ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು,
ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಕುಲಗಳವರನು್ನ ತನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟನು. 19 ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಪದ್ಧತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 20 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದವರನೂ್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ, ಸೂರೆ ಾಡುವವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಅವರನು್ನ ಾಧಿಸಿದನು.
21 ಆತನು *ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಜ್ಯವನು್ನ † ಾವೀದ ಸಂ ಾನದವರ
ಕೈಯಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ನಂತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನೆ ಾಟನ
ಮಗ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಅವನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಬೀಳಿಸಿ ಮ ಾ
ಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದನು. 22 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾರೊ ಾ್ಬಮನ
ದು ಾರ್ಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಅವನು ಾಡಿದ ಾಪಗಳನು್ನ ತೊರೆದು
ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 23 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ತನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟನು. ಅವರು ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ
ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ.

ಸ ಾಯರ್ದವರೆನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವಮಿಶ್ರಜ ಾಂಗದವರಉತ್ಪತಿ್ತ
24 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಸ ಾಯರ್ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ

ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸೆರೆ ಾಗಿ ಒಯ್ದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಾಬೆಲ್, ಕೂ ಾ, ಅ ಾ್ವ, ಹ ಾತ್, ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್
ಎಂಬ ಊರುಗಳವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
ಸ ಾಯರ್ ದೇಶವನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದರು. 25ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕಿ್ತ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವು

* 17:21 17:21ಉತ್ತರ ಾಜ್ಯ. † 17:21 17:21 ದ ಣ ಾಜ್ಯ ಾದಯೆಹೂದ.



2ಅರಸುಗಳು 17:26 lxix 2ಅರಸುಗಳು 17:33

ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಂದವು. 26ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಸೇವಕರು
ತಮ್ಮ ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀನು ಸ ಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಆ ಾ ಊರುಗಳ ಜನರು ಆ ದೇಶದ ದೇವರಿಗೆ ನಡೆಯತಕ್ಕ
ರೀತಿಯನು್ನ ಅರಿಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು. 27 ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲಂದ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಆ ದೇಶದ
ದೇವರಿಗೆ ನಡೆಯತಕ್ಕ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 28 ಅವರು ಸ ಾಯರ್ದಿಂದ ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ
ಬಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಾಜಕನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವನು
ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ಬೋಧಿಸಿದನು. 29ಆದರೂ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಯ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾವು ಾಸಿಸುವ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ಸ ಾಯರ್ದವರು ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 30 ಾಬೆಲಿನವರು ಸುಕೊ್ಕೕತೆ್ಬನೋತ್
ನನೂ್ನ, ಕೂತದವರು ನೇಗೆರ್ಲ್ ನನೂ್ನ ಹ ಾತಿನವರು ಅಷೀಮನನು್ನ
ಾಡಿದರು. 31 ಅವಿ್ವಯರು ನಿಭಜ್ ಮತು್ತ ತತರ್ಕ್ ಎಂಬ

ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಸೆಫವರ್ಯಿಮಿನವರು
ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್, ಅನಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಕುಲ ದೇವತೆಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಪೂಜಿಸು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಲಿ ಅಗಿ್ನಪ್ರವೇಶ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
32 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದವರನು್ನ
ಉನ್ನತ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಪೂಜಾಸ್ಥಳದ ಗುಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆ
ನಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 33ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾವು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ
ದೇಶಗಳ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆಗಳ ಆ ಾಧನೆಯನೂ್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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34 ಅವರು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ರೂಢಿ ಾದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಲ್ಲ. ಆತನಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲನೆಂಬ
ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ ಾಕೋಬನ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ, ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
35 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ

ಭಯಪಡ ಾರದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯಲೂ ಾರದು,
ಆ ಾಧಿಸಲೂ ಾರದು, ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲೂ ಾರದು. 36 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮ ಾಶಕಿ್ತ, ಭುಜಬಲಪ ಾಕ್ರಮ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಯೆಹೋವ ಾದ
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೇ ಕೈಮುಗಿದು
ಯಜ್ಞವಪಿರ್ಸಬೇಕು. 37 ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ ತಪ್ಪದೇ
ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡ ಾರದು.
38 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆಯದೆ
ಇರಬೇಕು. ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು. 39 ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನೀವು ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಆಗಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಾ ಾಡುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 40ಅವರು ಅದನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ
ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 41 ಆ ಜ ಾಂಗಗಳವರು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ ಸಂ ಾನದವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಾಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

18
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
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1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಏಲನ ಮಗ ಾದ ಹೋಶೇಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾದ ಆ ಾಜನ
ಮಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಬಂದನು. 2 ಇವನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಇಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಜೆಕಯರ್ನ
ಮಗ ಾದ ಅಬೀ ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ. 3 ಇವನು
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾವೀದನಂತೆ
ಯೆಹೋವನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದನು. 4 ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿ, ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಿದನು. ೕಶೆಯು ಾಡಿಸಿದ ಾಮ್ರದ
ಸಪರ್ವನು್ನ ಚೂರು ಚೂರು ಾಡಿದನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅದಕೆ್ಕ ಆ
ವರೆಗೂ ಧೂಪವನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅದಕೆ್ಕ “ನೆಹು ಾ್ಟನ್*” ಎಂಬ
ಹೆಸರಿತು್ತ. 5ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಅರಸನು
ಹಿಂದೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 6 ಇದಲ್ಲದೆ, ಇವನು
ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ,
ೕಶೆಯಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು

ನಡೆದನು. 7 ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅವನು ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿದನು. ಇವನು
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದು್ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾದನು.
8 ಾಜ ಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ,
ಾವಲು ಾರರ ಗೋಪುರ ದಲುಗೊಂಡು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ
ಚಿಕ್ಕ ಾ್ರಮ ದಲುಗೊಂಡು ಮ ಾನಗರಗಳವರೆಗೂ ಎ ಾ್ಲ
ಊರುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.

9 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಏಲನ ಮಗನೂ ಆದ ಹೋಶೇಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

* 18:4 18:4 ನೆಹು ಾ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಾಮ್ರದ ಸಪರ್.
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ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಶಲ್ಮನೆಸರನು
ಸ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದು ಮೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೂ
ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಮೂರು
ವಷರ್ಗಳ ತರು ಾಯ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಹೋಶೇಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 11ಅಶೂ್ಶರದಅರಸನುಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವರನು್ನ ಹಲಹು, ಾಬೋರ್ ನದಿಯಿರುವ ಗೋಜಾನ್
ಾ್ರಂತ್ಯ, ಮೇದ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 12 ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಆತನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನಮೀರಿ,ಆತನಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೇ
ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯದೇ ಇದು್ದದರಿಂದಲೇ ಹೀ ಾಯಿತು.

ಅಶೂ್ಶರದವರು ಾಕಿದ ಬೆದರಿಕೆ
13 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಬಂದು
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 14 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಅಪ ಾಧಿ; ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗು. ನೀನು ನನಗೆ ವಿಧಿಸುವಷು್ಟ ದಂಡವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಮುನೂ್ನರು
ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ†, ಮೂವತು್ತ ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನೂ್ನ‡
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 15ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ

† 18:14 18:14ಮುನೂ್ನರು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ 10,000 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ. ‡ 18:14
18:14ಮೂವತು್ತ ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ಒಂದು ಾವಿರ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ
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ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅರಸನ ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಿಕಿ್ಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 16 ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಕದಗಳಿಗೂ, ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಹೊದಿಸಿದ್ದ
ಬಂ ಾರದ ತಗಡನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

17 ಆದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಾಕೀಷಿನಿಂದ ಮ ಾಸೈನ್ಯ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ತ ಾರ್ನ್, ರ ಾ್ಸರೀಸ್, ರ ಾ್ಷಕೆ ಎಂಬುವವರನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು
ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಗಸರ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ
ಹೋಗುವ ಾಜ ಾಗರ್ದ ಹತಿ್ತರ ಇರುವ ಕೆರೆಯ ಾಲುವೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಅವರು ಅರಸನನು್ನ
ಕೂಗಿ ಕರೆ ಾಗ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ, ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಶೆಬ್ನ, ಆ ಾಫನ ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರಯೂ
ಆಗಿದ್ದ ೕವ ಎಂಬುವವರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
19 ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಮ ಾ ಾಜ ಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಅವನು, “ನಿನ್ನ ಭರವಸಕೆ್ಕ ಾವ ಆ ಾರವುಂಟು? 20 ಬರೀ
ಒಂದು ಾಯಿ ಾತಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಿವೇಕವೂ,
ಬಲವೂ ಉಂಟೆಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ ೕ? ನೀನು
ಾರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ

ಬಿದಿ್ದರುವೆ? 21 ಜಜಿ್ಜದ ದಂಟಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿರುವ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ ೕ? ಒಬ್ಬನು ಅಂಥ ದಂಟಿನ ಮೇಲೆ
ಕೈಯೂರಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಅದು ಅವನ ಕೈಯನು್ನ ತಿವಿದು
ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ; ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಇದೇ ಗತಿ ಾಗುವುದು. 22 ಒಂದು ವೇಳೆ
ನೀವು, ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ’
ಎಂದು ಹೇಳುವು ಾದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, ‘ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ಆ ಾಧನೆ ಾಡಬೇಕು’ ಎಂಬು ಾಗಿ
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ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸಿ ಆ
ಯೆಹೋವನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ
ಾಳು ಾಡಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ, 23 ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಸ ಾಲು ಾಡಿನೋಡು. ಆಗ ಕುದುರೆ ಸ ಾರರನು್ನ
ಬಳಸಲು ನಿನಗೆ ಾಮಥ್ಯರ್ವಿದ್ದರೆ ಆತನು ಎರಡು ಾವಿರ
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 24 ಹೀಗಿ ಾ್ದಗ ನೀನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ ಸಣ್ಣವನ ಾ್ನದರೂ ಸೋಲಿಸುವುದು
ಾಧ್ಯವೇ? ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀನು ಐಗುಪ್ತರ ಮೇಲೆ
ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವೆ. 25 ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕ ೕ? ‘ಈ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಇದನು್ನ ಾಳು ಾಡಿಬಿಡು ಎಂದು ಯೆಹೋವನೇ
ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ’ ” ಎಂದನು.

26 ಆಗ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಶೆಬ್ನ,
ೕವ ಎಂಬುವವರು ರ ಾ್ಷಕೆಗೆ, “ನೀನು ಾತ ಾಡುವುದು

ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನ ್ಮಡನೆ ಅ ಾಮ್ಯ
ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡು, ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಯೂ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ§ ಾತ ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
27ಅದಕೆ್ಕ ರ ಾ್ಷಕೆಯು, “ನನ್ನ ಯಜ ಾನನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾಗಲಿ,
ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಸಂಗಡ ಾಗಲಿ ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಜನರ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು
ನಿ ್ಮಡನೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಂತ ಮಲವನು್ನ ತಿಂದು ಸ್ವಂತ ಮೂತ್ರವನು್ನ
ಕುಡಿಯಬೇ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 28 ನಂತರ,
ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಎದು್ದ ನಿಂತು ಯೂ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ, “ಅಶೂ್ಶರದ

§ 18:26 18:26ಯೂ ಾಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ.
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ಮ ಾ ಾಜನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 29 ಅರಸನು ನಿಮಗೆ,
‘ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಂದ ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ
ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ ಾರನು’ 30 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನ
ಮೇಲೆ ಭರವಸದಿಂದಿರಿ; ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೇಗೂ ರ ಸುವನು. ಈ
ಪಟ್ಟಣವು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ವಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ, ಒಪ್ಪಬೇಡಿರಿ”
31 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, “ನನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ
ಬನಿ್ನ ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಅಂಜೂರ ಮರ,
ಾ್ರ ಾಲತೆ ಇವುಗಳಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿಂದು ತನ್ನ ತನ್ನ ಾವಿಯನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯುವನು. 32 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ನಂತರ ಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾನ್ಯ, ಾ್ರ ಾರಸ ಆ ಾರ, ಾ್ರ ತೋಟ, ಎಣೆ್ಣಮರ, ಜೇನುತುಪ್ಪವು
ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದ ಇನೊ್ನಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು. ನೀವು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದುಕುವಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ.
33 ಾವ ಜ ಾಂಗದ ದೇವತೆಯು ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ? 34 ಹ ಾತ್,
ಅ ಾರ್ದ್, ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್, ಹೇನ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ವ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ದೇವತೆಗಳೇ ಾದವು? ಅವು ಸ ಾಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ
ತಪಿ್ಪಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತೇ? 35 ಾವ ಜ ಾಂಗದ ದೇವತೆ ಾದರೂ
ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾ ಾಡಲುಆಗದೆಹೋದ
ಮೇಲೆಯೆಹೋವನುಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಾ ಾಡುವನೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 36 ಆ ಸೇ ಾಪತಿಗಳಿಗೆ
ಾವ ಉತ್ತರವನೂ್ನ ಕೊಡ ಾರದೆಂದು ಅರಸನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ

ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
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37ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಮಗನೂ, ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿಯೂಆಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್
ಲೇಖಕ ಾದ ಶೆಬ್ನ, ಆ ಾಫನ ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿದ್ದ ೕವ
ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಅರಸ ಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ರ ಾ್ಷಕೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು.

19
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದಯೆ ಾಯನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದು್ದ

1 ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಾಜಗೃ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ಎ ಾ್ಯಕೀಮ್, ಾಯರ್ದಶಿರ್ಯೂ, ಲೇಖಕ ಾದ ಶೆಬ್ನ, ವೃದ್ಧ
ಾಜಕರು ಇವರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

ನೀವು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ,
ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಯೆ ಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. 3 ಅವರು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಈದಿನದಲಿ್ಲ ನಮಗೆಮ ಾಕಷ್ಟವು ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಾವು ಅಪ ಾನವನು್ನ, ನಿಂದೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇ ಾಗಿ
ಬಂದಿದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ಾಲ ಬಂದಿದೆ; ಆದರೆ ಹೆರುವುದಕೆ್ಕ ಬಲ
ಾಲದು. 4 ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ
ಯಜ ಾನ ಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರ ಾ್ಷಕೆಯ
ನಿಂದನೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ, ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಕೇಳಿರುವನು. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನು ಹೇಳಿದ
ಾತುಗಳನಿಮಿತ್ತಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವನು. ಆದುದರಿಂದಉಳಿದಿರುವ

ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾದರೂ ಆತನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ ಅಂದನು. 5ಅರಸ ಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಸೇವಕರುಯೆ ಾಯನಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, 6ಯೆ ಾಯನು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವುಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗಿನಿಮ್ಮ ಾಜನಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು
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ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ, ನೀನು ಕೇಳಿದ ಾತುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಹೆದರಬೇಡ, ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಸೇವಕರು ಆ ಾತುಗಳಿಂದ
ನನ್ನನೆ್ನೕ ದೂಷಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 7 ಆದುದರಿಂದ, ಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಭಯದ ಆತ್ಮವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಅವನು ಒಂದು ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಕೇಳಿಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋಗಿಅಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಯಜ ಾನನಿಗೆ

ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಅಶೂ್ಶರದವರು ಾಕಿದ ಇನೊ್ನಂದು ಬೆದರಿಕೆ
8 ರ ಾ್ಷಕೆಯು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ

ಅರಸನು ಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನ ಕೇಳಿ
ಲಿಬ್ನಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕಂಡನು. ಆಗ ಅವನು ಆ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಕೂಷಿನ ಅರಸ ಾದ ತಿ ಾರ್ಕನು ತನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೊರಟಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಕೇಳಿ ಾಗ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 10 ಅವರ ಮು ಾಂತರ,
“ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ‘ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ನಂಬಿರುವ ನಿನ್ನ
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ 11 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸುಗಳು
ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿರುವರೆಂದು
ಕೇಳಿರುವೆಯ ಾ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆ ೕ?
12ನನ್ನಪೂವಿರ್ಕರು ಗೋಜಾನ್, ಾ ಾನ್,ರೆಚೆಫ್ಎಂಬಪಟ್ಟಣಗಳ
ಜನರನೂ್ನ ತೆಲ ಾ್ಸರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಎದೆನಿನ ಜನರನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅವರ ದೇವತೆಗಳು ಅವರನು್ನ
ಾ ಾಡಿದ ೕ? 13 ಹ ಾತ್, ಅ ಾರ್ದ್, ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್, ಹೇನ,
ಇ ಾ್ವ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅರಸರು ಏ ಾದರು? ಎಂದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಯದೋ ಎಂದು ಪತ್ರವನು್ನ ದೂತರಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ.’ ”
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ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
14 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಆ ದೂತರು ತಂದ ಪತ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಓದಿದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟನು. 15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಾಗಿರು ಾತನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೇ,
ಯೆಹೋವನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಭೂ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಆಳುವ ದೇವರು
ನೀನೊಬ್ಬನೇ, ಪರಲೋಕಭೂಲೋಕಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದವನು
ನೀನೇ. 16 ಯೆಹೋವನೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು; ಯೆಹೋವನೇ,
ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ನೋಡು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಜೀವಸ್ವರೂಪದೇವ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿಂದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ತಂದುಕೋ. 17ಯೆಹೋವನೇ, ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ದೇಶಗಳನೂ್ನ
ಜ ಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಾಳು ಾಡಿದರು. 18 ಅವರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದು್ದ ನಿಜ. ಅವು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ. ಮನುಷ ್ಯರು ಕೆತಿ್ತದ
ಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಮರಗಳ ಬೊಂಬೆಗಳಷೆ್ಟೕ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಳು ಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 19 ಯೆಹೋವನೇ,
ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಭೂ ಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಇವನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಪತನವನು್ನ ಯೆ ಾಯನುಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ

20 ಆಗ ಆ ೕಚನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.’
21ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು,
“ಕನಿ್ನಕೆ ಾಗಿರುವ ಚೀ ೕನಿನ ಕು ಾತೆರ್ಯು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ

ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡು ಾ್ತಳೆ.
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕು ಾತೆರ್ಯು ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ
ತಲೆ ಾಡಿಸು ಾ್ತಳೆ.

22ನೀನು ಾರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಾರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದಿ್ದೕ?
ಾರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಯೆ್ದರೆದು ಹೀ ಾಳಿಸಿದಿ್ದ?

ನೀನು ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ನೋಡಿದು್ದ ಾರನು್ನ? ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಸದಮಲ ಾ್ವಮಿಯನ್ನಲ್ಲವೇ!

23ನೀನು ನಿನ್ನ ದೂತರಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಕತರ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ,
ರಥಸಮೂಹದೊಡನೆ ಪವರ್ತಶಿಖರಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಲೆಬನೋನಿನ ದುಗರ್ಮಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದರ
ಎತ್ತರ ಾದ ದೇವ ಾರುವೃಕ್ಷಗಳನೂ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ತು ಾಯಿಮರಗಳನೂ್ನ ಕಡಿದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಅಲಿ್ಲನ ಬಹು ದೂರ ನಿ ಾಸಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ,
ಉ ಾ್ಯನವನಗಳನೂ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

24 ಾನು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವಿಗಳನು್ನ ಅಗೆದು ನೀರು ತೆಗೆದು
ಕುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ!

ನನ್ನ ಾದಗಳಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಎ ಾ್ಲ ನದಿಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬು ಾಗಿ ನೀನು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ?”

25 ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದನೆಲ್ಲ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದವನು
ಾನಲ್ಲವೇ?

ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದನು್ನ ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಕೋಟೆ, ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ

ಾಳುದಿಬ್ಬಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು ನಿನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತೋ?
26ಅವುಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳು ಬಲವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ

ಹೆದರಿ ಆ ಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಕಳವಳಗೊಂಡರು;
ಅವರು ಹೊಲದ ಗಿಡಕೂ್ಕ ಾಯಿ ಪಲ್ಯಕೂ್ಕ

ಹಸಿರು ಹುಲಿ್ಲಗೂ, ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಾಗೂ,
ಹೊಲದ ಹುಲಿ್ಲನ ಾಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
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ದಲೇ ಸುಟು್ಟಹೋದ ಪೈರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದರು.
27 “ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದು,
ಹೋಗುವುದು, ಬರುವುದೂ ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.

ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ೌ ಾ್ರವೇಷ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು.
28ನೀನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿರುವುದೂ,

ಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೂಗಿಗೂ, ನಿನ್ನ ಾಯಿಗೂ ಕಡಿ ಾಣವನೂ್ನ

ಾಕಿ, ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

29ಈ ಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವವು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ನೀವುಈ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾನೇ ಬೆಳೆದದ್ದನೂ್ನ

ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮಿಕಿ್ಕರುವ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ,
ಮೂರನೆಯವಷರ್ ನೀವು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತ ಬೆಳೆದದ್ದನು್ನ,

ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದನೂ್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು.

30ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡುಉಳಿದಯೆಹೂದ್ಯರು
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಅಭಿವೃದಿ್ದ ಾಗುವರು.

31ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಹಬಿ್ಬ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು,
ಚೀ ೕನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರು
ಅಭಿವೃದಿ್ದಹೊಂದುವರು. ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಅನುಗ್ರಹವೇ ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದು.

32ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ವಿಷಯ ಾಗಿ,
“ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು

ಅವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದಕೆ್ಕ ಾಣವನೆ್ನಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಗು ಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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ಅದನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅದರ ಎದು ಾಗಿ ಮಣಿ್ಣನ
ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವುದಿಲ್ಲ.

33ಅವನು ಬಂದ ಾರಿಯಿಂದಲೇ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವನು.

ಈಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ
34 ನನ ಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿ ಾಗಿಯೂ ಈ

ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

35 ಅದೇ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೊರಟು ಬಂದು
ಅಶೂ್ಶಯರ್ದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತೆದು ಾವಿರ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅಶೂ್ಶಯರ್ರುಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ನೋಡಿ ಾಗ
ಾಳೆಯದ ತುಂ ಾ ಹೆಣಗಳು ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. 36 ಆಗ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ
ಅರಸ ಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದನು. 37 ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ನಿಸೊ್ರೕಕನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್,
ಸರೆಚೆರ್ ಎಂಬುವವರು ಅವನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದು ಅರ ಾಟ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಏಸರ್
ಹದೊ್ದೕನನು ಅರಸ ಾದನು.

20
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ರೋಗ ನಿ ಾರಣೆ

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನನು್ನ ಮರಣಕರ ಾದ ರೋಗವು
ಾಧಿಸಿತು. ಆಗ ಆ ೕಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ಆದ
ಯೆ ಾಯನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ ‘ನಿನ್ನ ಮನೆಯ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಾಡಿಕೋ, ನೀನು ಮರಣ
ಹೊಂದುವಿ’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 2 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಗೋಡೆಯ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ಹೀಗೆ
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ವಿ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 3 “ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ಾನು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ, ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿಯೂ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದಲೂ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದು್ದದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಕಣಿ್ಣೕರಿಟು್ಟ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

4 ಯೆ ಾಯನು ಅರಮನೆಯ ಮಧ್ಯ ಾ್ರ ಾರವನು್ನ ಾಟುವುದಕೆ್ಕ
ದಲು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಯಿತು. 5 “ನೀನು

ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಜನಗಳ ಪ್ರಭು ಾಗಿರುವ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ,
‘ನಿನ್ನ ಪಿತೃ ಾದ ಾವೀದನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನ
ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಗುಣಹೊಂದಿ ಮೂರನೆಯ
ದಿನ ನನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆ. 6 ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ ಆಯುಷ ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹದಿನೈದು ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನನೂ್ನ, ಈ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಅಶೂ್ಶರನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸುವೆನು. ನನ ಾಗಿಯೂ,
ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿ ಾಗಿಯೂ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ
ಾವೀದನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ ಎಂದು
ತಿಳಿಸು” ಅಂದನು. 7 ಅನಂತರ ಯೆ ಾಯನು, ಒಂದು
ಅಂಜೂರಹಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವನ ಾಯದ ಮೇಲೆ ಇಟಾ್ಟಗ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಗುಣಹೊಂದಿದನು.

8 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುವನೆಂಬುವುದಕೂ್ಕ, ಾನು ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಆತನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನೆಂಬುವುದಕೂ್ಕ, ಇರುವ ಗುರುತು ಏನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 9 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆ ಾಯನು, “ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಉಂಟಾದ ಗುರುತು ಕೇಳುತಿ್ತರುವೆ, ಾ ಾದರೆ ನೆರಳು ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು
ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕೋ? ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕೋ? ಹೇಳು ಹಿಂದೆ
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ಹೋಗಬೇಕೋ ಹೇಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
10ಅದಕೆ್ಕ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನು, “ನೆರಳುಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ,

ಆದುದರಿಂದ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಾಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡಲು ಆತನು ಆ ಾಜನ ಗಡಿ ಾರದ ವೇ ಾನು ಾರ ಹತು್ತ

ಮೆಟ್ಟಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೆರಳನು್ನ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದೆ
ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು.

ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಬಂದ ದೂತರು
12 ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಲ ಾನನ ಮಗನೂ, ಾಬೆಲಿನ

ಅರಸನೂ ಆದ ಬೆರೋದಕಬಲ ಾನ ಎಂಬುವವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಅಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿ, ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಅವನಿಗೆ ಪತ್ರವನೂ್ನ, ಬಹು ಾನವನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
13 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಬಂದಂಥ ದೂತರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ, ಪರಿಮಳತೈಲ, ದ ಾದ
ಪ ಾಥರ್ಗಳಿರುವ ಮನೆಯನೂ್ನ, ಆಯುಧ ಾಲೆಯನೂ್ನ,
ತನ್ನ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲದ್ದದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದಿದ್ದ
ವಸು್ತವು ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

14 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಯೆ ಾಯನು ಅರಸ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯರು ಎಲಿ್ಲಯವರು? ಏನು
ಹೇಳಿದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಅವರು ಬಹು ದೂರ
ದೇಶ ಾದ ಾಬೆಲಿನಿಂದ ಬಂದವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.
15ಯೆ ಾಯನು ತಿರುಗಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ, “ಅವರು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಏನು ನೋಡಿದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೋಡಿದರು. ನನ್ನ ಭಂ ಾರದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರಿಗೆ
ತೋರಿಸದಿದ್ದ ಒಂದು ವಸು್ತವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

16 ಆಗ ಯೆ ಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳು, 17 ‘ಆತನು ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
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ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ದಿನವು ಬರುವುದು, ಇಲಿ್ಲ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 18 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಬಂದು
ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟವಂಥಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವರನು್ನ
ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕಂಚುಕಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, “ನೀನು ತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ
ಾತು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವೂ,

ಭದ್ರತೆಯೂ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೊಂಡನು. 20ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಪ ಾಕ್ರಮಕೃತ್ಯಗಳೂ, ಅವನು
ಕೆರೆ ಾಲುವೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಊರೊಳಗೆ ನೀರನು್ನ ತಂದ
ವಿವರವೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 21ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನಿಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ಅವನಮಗ ಾದಮನಸೆ್ಸಯು ಅರಸ ಾದನು.

21
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಮನಸೆ್ಸಯು

1 ಮನಸೆ್ಸಯು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನ ಾಯಿಯ
ಹೆಸರು ಹೆಫಿ ್ಚ ಾ. 2 ಅವನು ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಾಜ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವನು
ಅನುಸರಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದನು. 3 ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತೆಗೆದು ಾಕಿದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ತಿರುಗಿ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಅ ಾಬನಂತೆ
ಾಳದೇವತೆಗೋಸ ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಕೆ್ಕ ಕೈಮುಗಿದು ಆ ಾಧಿಸಿದನು.
4 ಇದಲ್ಲದೆ, “ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವೆನು”
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ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಾವುದನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದನೋ,
ಆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 5ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಎರಡು ಾ್ರ ಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸವರ್ ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಗಳಿ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನೆ್ನೕ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟನು.
ಕಣಿಕೇಳಿಸುವುದು, ಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಾಡಿಸುವುದು, ೕತಿಷ ್ಯ,
ಮುಹೂತರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದು ಮತು್ತ ಭೂತಪೆ್ರೕತಗಳನೂ್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವುದು, ಇವೇ ದ ಾದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. 7 ಾನು ಾಡಿಸಿದ
ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇಡಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಆ ಆಲಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೂ, “ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಕಲ ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಯುಗಯುಗಕೂ್ಕ
ಇರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು 8 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮಗೆ ೕಶೆಯ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ನಿಯಮ
ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನಡೆಯುವು ಾದರೆ, ನನ್ನ ಾಮ
ಮಹತು್ತ ಈ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಗಿರುವಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಸ ಾ ಾಲ ಇರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು, ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಾಗಿ ಅಲೆ ಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡ ಾದ
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 9 ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಆತನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಮನಸೆ್ಸಯಿಂದ ಪೆ್ರೕರೇಪಿತ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇಯೆಹೋವನಿಂದ
ಸಂಹೃತ ಾದ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದುಷ್ಟ ಾದರು. 10 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ,
11 “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು ದಲು ಇದ್ದ
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ಅ ೕರಿಯರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ, 12 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮೇಲೆಯೂ,
ಯೆಹೂದದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು. ಅದನು್ನ
ಕೇಳುವವರ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳು ಬಿರಿದು ಹೋಗುವವು. 13 ನೂಲು
ಮಟ್ಟಗೋಲು ಇವುಗಳಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಸ ಾಯರ್ವನೂ್ನ,
ಅ ಾಬನ ಮನೆಯನೂ್ನ ನೆಲಸಮ ಾಡಿದಂತೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ
ಅದರಂತೆಯೇ ಾಡುವೆನು. ಒಬ್ಬನು ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಒರಸಿ
ಬೋರಲು ಾಕುವ ಾಗೆ ಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಒರಸಿ
ಬೋರಲು ಾಕುವೆನು. 14 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವವರನು್ನ
ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು
ಅವರ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಸುಲಿದು ಸೂರೆ ಾಡುವರು. 15 ಅವರು ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಲದಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದರೂ ತಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ರೇಗಿಸು ಾ್ತ ಬಂದದೆ್ದೕ ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.
16ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡಲು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿರಪ ಾಧಿಗಳ

ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದನು. 17 ಮನಸೆ್ಸಯ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ
ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಕಿ್ರಯೆಗಳೂ, ಅವನು ಾಡಿದ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳೂ
ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ.
18ಮನಸೆ್ಸಯು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ
ಅರಮನೆಯಿರುವ ಉಜ್ಜನ ವನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ
ನಂತರ ಅವನಮಗ ಾದ ಆ ೕನನು ಅರಸ ಾದನು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಆ ೕನನು

19 ಆ ೕನನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎರಡು
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಆಳಿದನು. ಟಾ್ಬ ಊರಿನವಳೂ ಾರೂಚನ
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ಮಗಳೂ ಆದ ಮೆಷುಲೆ್ಲಮೆತ್ ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ.
20 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು. 21 ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಅವನು ಪೂಜಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾನೂ

ಪೂಜಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು. 22 ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಆ ಾಧಿಸದೆ, ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆ ಾಗುವಂತೆ
ನಡೆಯುವ ಾಗರ್ವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 23ಮನಸೆ್ಸಯ ಸೇವಕರು
ಆ ೕನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಅರಸನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 24 ಆದರೆ ದೇಶದ ಜನರು
ಒಳಸಂಚು ಾಡಿದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿ, ಆ ೕನನ ಮಗ ಾದ
ೕಷೀಯನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. 25ಆ ೕನನಉಳಿದ

ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳೂಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 26ಆ ೕನನ ಶವವನು್ನ ಉಜ್ಜನ ವನದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ದಲೇ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು
ಸ ಾಧಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದನು.

22
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನು

1 ೕಷೀಯನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಎಂಟು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಬೊಚ್ಕತೂರಿನವಳೂ ಅ ಾಯನ ಮಗಳೂ ಆದ ಯೆದೀ ಾ
ಎಂ ಾಕೆಯು ಅವನ ಾಯಿ. 2 ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ
ಪೂವರ್ಜ ಾದ ಾವೀದನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ನಡೆದನು.

3 ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಚಲ್ಯನ ಮಗನೂ, ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮ್ಮಗನೂ,
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ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಲೇಖಕನೂ* ಆದ ಾಫಾನನನು್ನ ಕರೆದು
ಅವನಿಗೆ, 4 “ನೀನು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಬರುವ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು, 5 ಅದಲ್ಲದೆ
ಆಲಯದ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸು ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ದುರಸಿ್ತ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಲಿ, 6 ಬಡಗಿ, ಶಿಲಿ್ಪ, ಮೇಸಿ್ತ ್ರ
ದ ಾದವರ ಸಂಬಳ ಾ್ಕಗಿಯೂ, ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಮರ,

ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಅದನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, 7 ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಹಣದಲೆಕ್ಕವನು್ನ ಕೇಳ ಾರದು”ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗ್ರಂಥವು ದೊರೆತದು್ದ

8ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗ್ರಂಥವು
ಸಿಕಿ್ಕರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅದನು್ನ ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟನು.
ಾಫಾನನುಅದನು್ನ ಓದಿದನು. 9ಅನಂತರಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನನು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಯೆಹೋವನ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಾದ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದು ದೇ ಾಲಯದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿಸುವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನನಿಗೆ ಒಂದು

ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಮುಂದೆ
ಓದಿದನು.

11 ಅರಸನು ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗ್ರಂಥದ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ,
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. 12 ಅರಸನು ಾಜಕ ಾದ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಾಫಾನನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಮ್, ಮೀ ಾಯನ
* 22:3 22:3 ಲೇಖಕನೂ ಾಯರ್ದಶಿರ್.



2ಅರಸುಗಳು 22:13 lxxxix 2ಅರಸುಗಳು 22:19

ಮಗ ಾದ ಅಕೊ್ಬೕರ್, ಲೇಖಕ ಾದ ಾಫಾನ್, ತನ್ನ ಸ ಾಯಕ ಾದ
ಅ ಾಯ ಎಂಬುವವರಿಗೆ, 13 “ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕರುವ
ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆಯೂ,
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ಹೋದುದರಿಂದ ಾವು ಯೆಹೋವನ
ಉಗ್ರಕೋಪಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವುನನ ಾಗಿಯೂ,
ಜನರಿ ಾಗಿಯೂ, ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾಗಿಯೂಯೆಹೋವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲನ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಕ್ಯಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ
ವಿಚಾರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 14 ಆಗ ಾಜಕ ಾದ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು, ಅಹೀ ಾಮ್, ಅಕೊ್ಬೕರ್, ಾಫಾನ್, ಅ ಾಯ,
ಎಂಬುವವರು “ಹುಲ್ದ” ಎಂಬ ಪ್ರ ಾದಿನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಹಹರ್ಸನ ಮ್ಮಗನೂ,
ತಿಕ್ವನ ಮಗನೂ, ಾಜಕವ ಾ್ತ ್ರ ಾರದ† ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ
ಶಲೂ್ಲಮನು ಈಕೆಯಪತಿ. ಈಕೆಯುಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎರಡನೆಯ
ಕೇರಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 15 ಹುಲ್ದಳು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ
ತಿಳಿಸಿರಿ. 16ಯೆಹೋವನು, ‘ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಜನರ
ಮೇಲೆಯೂಯೆಹೂದದ ಅರಸನು ಓದಿಸಿದ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು. 17 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಾಕಿ ತಮ್ಮ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು
ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಉರಿಯಹತಿ್ತದೆ, ಅದು ಆರಿಹೋಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ’ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. 18 ಾನು ಕೇಳಿದ ಾಕ್ಯಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾತೇನೆಂದರೆ, 19 ‘ ಾನು ಈದೇಶವನೂ್ನ,
ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ, ಾಪವಿಸ್ಮಯಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾಡುವೆನೆಂಬುವುದನು್ನ

† 22:14 22:14 ಾಜಕವ ಾ್ತ ್ರ ಾರದ ಅಥ ಾ ಾಜವ ಾ್ತ ್ರ ಾರದ.



2ಅರಸುಗಳು 22:20 xc 2ಅರಸುಗಳು 23:4

ನೀನು ಕೇಳಿ ಾಗ, ದುಃಖಪಟು್ಟ ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಕಣಿ್ಣೕರು
ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಲ ಸಿದೆನು’ 20 ಆದುದರಿಂದ,
‘ ಾನು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡುವ ಶಿ ಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಒಂದನೂ್ನ
ನೋಡದೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿ ಸ ಾಧಿ ಸೇರುವಂತೆ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಆ ಾತುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು.

23
ಧಮರ್ಸಂ ಾ್ಥಪನೆ

1 ಅನಂತರ ಅರಸನು ದೂತರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಊರುಗಳ ಹಿರಿಯರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 2 ಅರಸನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ, ಾಜಕರನೂ್ನ,
ಪ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಚಿಕ್ಕವರು ದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಬಂಧನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಓದಿಸಿದನು. 3 ಅರಸನು ಕಂಬದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು,
ಾನು ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವು ಾಗಿಯೂ,
ಆತನ ಆ ಾನಿಯಮ, ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ,
ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ, ಕೈಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿಯೂ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ನಿಬಂಧನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವು ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ
ಎದುರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 4 ತರು ಾಯ ಅರಸನು
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ಅವನ ಕೈಕೆಳಗಿರುವ ಾಜಕರ
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ಮತು್ತ ಾ್ವರ ಾಲಕರ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಾಳ್, ಅಶೇರ್
ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳಿ ಾಗಿಯೂ, ಆ ಾಶಸೈನ್ಯಗಳಿ ಾಗಿಯೂ,
ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಿಂದ ತರಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗಿರುವ ಕಿದೊ್ರೕನ್
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿಯನು್ನ ಬೇತೇಲಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 5ಇದಲ್ಲದೆ,ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ, ಾಳನಿಗೂ, ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಆ ಾಶಸೈನ್ಯಕೂ್ಕ, ಧೂಪ ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದ
ಾಜರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದನು.

6 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೇರ್ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನು್ನ ತರಿಸಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗಿರುವ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿಸಿ ಆ ಪುಡಿಯನು್ನ
ಾ ಾನ್ಯ ಜನರ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಾಕಿಬಿಟ್ಟನು. 7 ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಾ್ರ ಾರದೊಳಗಿದ್ದ ದೇವ ಾಸ, ವೇಶ್ಯವೃತಿ್ತಯವರ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿಸಿದನು. ಆ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಅಶೇರ್ ದೇವತೆಗಳಿ ಾಗಿ ಗು ಾರದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯುತಿ್ತದ್ದರು.
8ಅನಂತರ ಗೆಬದಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿರುವಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಎ ಾ್ಲ ಾಜಕರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಧೂಪ ಾಕುತಿ್ತದ್ದ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಸಿದನು. ಪು ಾಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನ ಾಗಿಲಿನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ವರಗಳ ದೇವತೆಯ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಿಸಿದನು. 9ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದ
ಾಜಕರಿಗೆ ಇತರ ಾಜಕರೊಡನೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲುಸಿಕಿ್ಕದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.
10 ತಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ೕಲೆಕನಿಗೋಸ ್ಕರ ಆಹುತಿ
ಕೊಡದಂತೆ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲದ್ದ “ತೋಫೆತ್” ಎಂಬ
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ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿದನು. 11 ಯೆಹೂದ
ಾಜರು ಸೂಯರ್ದೇವತೆಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಅವು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ “ಪವರ್ರೀಮ್” ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಕಂಚುಕಿ ಾದ ಾ ಾನ್ಮೆಲೆಕನ ಕೋಣೆಯಹತಿ್ತರ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
12 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸರು ದೇವ ಾ್ಥನದ ಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಆ ಾಜನ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಹತಿ್ತರ ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ,
ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಎರಡು ಾ್ರ ಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಿ ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿ ಅವುಗಳ
ಧೂಳನು್ನ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದನು. 13 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಚೀದೋನ್ಯರ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆ,
ೕ ಾಬ್ಯರ ಕೆ ೕಷ್, ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮಿಲೊ್ಕೕಮ್ ಎಂಬ

ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಿ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ವಿಘ್ನಪವರ್ತದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಾ್ಥಪಿಸಿದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಅರಸನು ಹೊಲೆ ಾಡಿದನು. 14 ಕಲು್ಲ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿ
ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಟು್ಟ ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಮನುಷ ್ಯರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆ ಾಟನ ಮಗ ಾದ
ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನೂ್ನ,

ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟನು. ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಾಡಿನು.
16 ೕಷೀಯನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಅಲಿ್ಲನ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕಂಡು, ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ
ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಟು್ಟ ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.
ಹೀಗೆ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನೊಬ್ಬನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಾಕ್ಯವು
ನೆರವೇರಿತು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಒಂದು ಸ ಾಧಿಶಿಲೆಯನು್ನ
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ಕಂಡು, ಅದು ಏನು? ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಆ ಊರಿನವರು,
“ನೀನು ಈಗ ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ
ಯೆಹೂದ ದೇಶದವ ಾದ ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯನ ಸ ಾಧಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 18 ಆಗ ೕಷೀಯನು, “ಬಿಡಿರಿ, ಆ
ಮನುಷ ್ಯನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಾರೂ ಮುಟ್ಟ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಅವನಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದೇಶದ
ಪ್ರ ಾದಿಯ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. 19 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾಜರು
ಸ ಾಯರ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಗುಡಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ,
ಯೆಹೋವನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದಂಥವುಗಳನು್ನ ೕಷೀಯನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದ ಾಗೆ ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದನು. 20 ೕಷೀಯನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ
ಅವುಗಳ ಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ವಧಿಸಿ ಆ
ಮನುಷ ್ಯರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋದನು.
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ

21 ಅನಂತರ ಅರಸನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ, “ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 22 ಇಂಥ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಾಲಿಸಿದ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಾಲದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸರ ಾಲದ ಾ್ಲಗಲಿ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. 23 ಈ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಅರಸ ಾದ ೕಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
24 ಇದಲ್ಲದೆ, ೕಷೀಯನು ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರನೂ್ನ,
ಭೂತ ಪೆ್ರೕತ ಆ ಾಧಕರನೂ್ನ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಯೆಹೂದ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಇವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ತೆ ಾಫೀಮ್ ಎಂಬ ಬೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ,
ಮೂತಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ
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ಾಜಕ ಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನು.
25 ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ,
ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ಬಲದಿಂದಲೂ ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ ೕಷೀಯನಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದ
ಅರಸನು ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲೂ್ಲ ಆ ನಂತರದ ಾಲದಲೂ್ಲ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 26 ಆದರೂ ಮನಸೆ್ಸಯ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಉಗ್ರಕೋಪವು ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
27 ಯೆಹೋವನು, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದಂತೆ,
ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕುವೆನು, ಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ನನ್ನ ಾಮದ
ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇ ಾಲಯವನೂ್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ೕಷೀಯನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಎ ಾ್ಲ
ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 29 ಅವನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ
ಫರೋಹ ನೆಕೋ ಎಂಬುವವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಎದು್ದ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ೕಷೀಯನು
ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿಂದ
ಹತ ಾದನು. 30 ೕಷೀಯನ ಸೇವಕರು ಅವನ ಶವವನು್ನ
ರಥದಲಿ್ಲ ಾಕಿಕೊಂಡು ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನಿಂದಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದು
ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಜನರು ಅವನ ನಂತರ
ಅವನಮಗ ಾದಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು

31 ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ
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ಾಲ ಆಳಿದನು. ಲಿಬ್ನದವ ಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಗ ಾದ
ಹಮೂಟಲ್ ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ. 32ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದನು.
33 ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ಇವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಹು
ದಿನಗಳವರೆಗೆಆಳಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹ ಾತ ದೇಶದ ರಿ ಾ್ಲ ಎಂಬ
ಊರಲಿ್ಲ ಇವನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ನೂರು
ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ*, ಒಂದು ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನೂ್ನ† ದಂಡ
ತೆರಬೇ ಾಯಿತು. 34 ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ೕಷೀಯನಿಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನೆಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರನಿ್ನಟು್ಟ
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಯೆಹೋ ಾ ಾಜನು ಅಲಿ್ಲ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. 35 ಫರೋಹನು
ಗೊತು್ತ ಾಡಿದಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ತನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು.
ತೆರಿಗೆಕೊಡಬೇ ಾದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನಗೆ ನೇಮಕ ಾದಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಂ ಾರವನು್ನ ದೇಶದ ಜನರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಾಡಿಕೊಂಡು ಫರೋಹ
ನೆಕೋವನಿಗೆ ತಂದೊಪಿ್ಪಸಿದನು.
ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು

36 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆದು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಆಳಿದನು. ರೂಮನ ಪೆ ಾಯನಮಗ ಾದ ಜೆಬೂ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯು
ಅವನ ಾಯಿ. 37 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾಗಿದ್ದನು.

24
1 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ

* 23:33 23:33 ನೂರು ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಮೂರು ಾವಿರದ ಾಲು ್ಕ ನೂರು
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ. † 23:33 23:33 ಒಂದು ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ಮೂವತ್ತ ಾಲು ್ಕ
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಹೊರಟು ಬಂದನು. ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಗಿ ಮೂರು ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ ಅವನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ
ಾಕ್ಯದ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾಳು ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಕಸಿ್ದೕಯರ, ಅ ಾಮ್ಯರ, ೕ ಾಬ್ಯರ, ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಸುಲಿಗೆಯ
ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಯೆಹೂದ ಾಜ್ಯದ
ನಿರಪ ಾಧಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದ
ಮನಸೆ್ಸಯ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಹೋದನು.
4 ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸದೆ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಶಿ ಾಯಿತು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ
ನಡೆಯಿತು. 5 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ,
ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ (ಇತಿ ಾಸ)
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತ ಾಗಿದೆ. 6 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಅರಸ ಾದನು. 7 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು
ಐಗುಪ್ತದ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿವರೆಗೂ ಇದ್ದ, ಎ ಾ್ಲ
ಭೂಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸನು ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಾಜ್ಯ ಾ್ಯಪಿ್ತ ಾಗಿ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಖೀನನು
8 ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಅರಸ ಾ ಾಗ ಅವನು ಹದಿನೆಂಟು

ವಷರ್ದವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ
ಾಲ ಆಳಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ನ ಾನನ ಮಗ ಾದ
ನೆಹು ಾ್ಟ ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ. 9 ಇವನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿ ಾಗಿದ್ದನು.
10 ಇವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಸೈನ್ಯದವರು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಬಂದು
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ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದರು. 11 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೈನ್ಯದವರು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೂ ಬಂದನು. 12 ಆಗ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ತನ್ನ ಾಯಿಯಪರಿ ಾರದವರು,
ಸೇ ಾಪತಿಗಳು, ಕಂಚುಕಿಗಳು ಇವರೊಡನೆ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಇವನನು್ನ ತನ್ನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಯೆಹೋವನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಸನ ಅರಮನೆಯ ಭಂ ಾರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿಸಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ ಎ ಾ್ಲ
ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟನು. 14ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಪ್ರಭುಗಳನೂ್ನ, ಭಟರನೂ್ನ, ಕ ಾ್ಮರರನೂ್ನ, ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಾ ಾನ್ಯ
ಜನ ಾಗಿದ್ದ ಬಡವರು ಹೊರ ಾಗಿ ಾರನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
15 ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋ ಾಕೀನನನೂ್ನ,
ಅವನ ಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಕಂಚುಕಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ದೇಶದ ಪ್ರ ಾನ
ಪುರುಷರನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದನು. 16 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಏಳು ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಭಟರನೂ್ನ, ಾವಿರ ಮಂದಿ ಕ ಾ್ಮರರನೂ್ನ, ಬಡಗಿಗಳನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳೂ ಯುದ್ಧವೀರರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
17 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಾದ ಮತ್ತನ್ಯ ಎಂಬುವವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
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18 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ವಷರ್ ತುಂಬಿದ
ಮೇಲೆ ಅರಸ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ಗಳ
ಾಲ ಆಳಿದನು. ಲಿಬ್ನ ಪಟ್ಟಣದವ ಾದ, ಯೆರೆಮೀಯನ
ಮಗ ಾದ ಹಮೂಟಲ್ ಎಂ ಾಕೆಯು ಇವನ ಾಯಿ.
19 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿ ಾಗಿದ್ದನು. 20 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ
ಮೇಲೆಯೂ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಬರ ಾಡಿ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ಾಶ ಾಡುವಷು್ಟ ರೋಷವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದನು.

25
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪತನ

1 ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ, ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸವರ್ಸೈನ್ಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣಿ್ಣನ
ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಾಡಿದನು. 2 ಅವನು ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೆ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು.
3 ೕರ ಾಮದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಆ ಾರ
ಸಿಕ್ಕದೇ ಹೋಯಿತು. 4ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದ್ದ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಅದೇ
ವಷರ್ದ ಾಲ್ಕನೆಯತಿಂಗಳಿನಒಂಭತ್ತನೆಯದಿನ ೌಳಿಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾ್ವರವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಿದ್ದ ಅರಸನೂ ಅವನ
ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರೂ ಅದೇ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅರಸನ ತೋಟದ ಗೋಡೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. ಆ ಾಗಿಲು ಎರಡು
ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ. ಅರಸನು ಅ ಾ ಾ ಎಂಬ ತ ಾ್ಗದ
ಪ್ರದೇಶದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋದನು. 5 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನ್ಯದವರು
ಅರಸ ಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
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ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಚದರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. 6 ಅನಂತರ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನನು್ನ ಹಿಡಿದು ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಅರಸನಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದರು. 7 ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಇಬ್ಬರು
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದರಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ
ಬೇಡಿ ಾಕಿ, ಅವನ ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

8 ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಹತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸೇವಕನೂ, ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯೂ
ಆಗಿದ್ದ ನೆಬೂಜರ ಾನ್ ಎಂಬುವವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದನು. 9 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ, ಅರಸನ
ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳನೂ್ನ
ಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 10 ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನ್ಯದವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ

ಸುತು್ತಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದರು. 11 ಾವಲುದಂಡಿನ
ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೂ್ನ
ದಲೇ ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಮರೆಹೊಕ್ಕವರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟರೆ

ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದೊಯ್ದನು. 12 ಹೊಲಗಳನೂ್ನ, ಾ್ರ
ತೋಟಗಳನೂ್ನ, ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೇಶದ ಜನರಲಿ್ಲ
ಕೇವಲ ಬಡವರನು್ನ ಾತ್ರ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. 13 ಕಸಿ್ದೕಯರು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಮ್ರದ ಕಂಬಗಳನು್ನ, ಪೀಠಗಳನೂ್ನ,
ಕಡಲಿನ ಆ ಾರದ ಾತೆ್ರಯನೂ್ನ ಒಡೆದು ಅವುಗಳ ಾಮ್ರವನೂ್ನ
ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 14 ದೇ ಾಲಯದ
ಸೇವೆ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೋಗುಣಿ, ಸಲಿಕೆ, ಕತ್ತರಿ,
ಧೂ ಾರತಿ ದ ಾದ ಾಮ್ರದ ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 15 ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆ, ಬಟ್ಟಲು ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
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16ಸೊಲೊ ೕನನುಯೆಹೋವನಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿಸಿದಎರಡು
ಕಂಬಗಳು, ಕಡಲೆನಿಸಿಕೊಂಡ* ಾತೆ್ರಯು, ಪೀಠಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಾಮ್ರವನು್ನ ಬಳಸ ಾಗಿತು್ತ. 17ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಂಬವು
ಹದಿನೆಂಟು ಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಂದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು
ಳ ಎತ್ತರ ಾದ ಒಂದು ಾಮ್ರದ ಕುಂಭವಿತು್ತ. ಆ ಕುಂಭಗಳ

ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಾಮ್ರದ ಜಾಲರಿಯೂ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳೂ
ಇದ್ದವು. 18 ಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಾದ ನೆಬೂಜರ ಾನನು
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ
ಸೆ ಾಯನು, ಎರಡನೆಯ ಾಜಕ ಾದ ಚೆಫನ್ಯನು ಮೂರು ಮಂದಿ
ಾ್ವರ ಾಲಕರು, 19 ಸೈನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕಂಚುಕಿ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅರಸನಿಗೆ ಆಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ

ಐದು ಮಂದಿ ಮಂತಿ್ರಗಳು, ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗತಕ್ಕವರ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಡುವ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಲೇಖಕನು, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರುವತು್ತ

ಮಂದಿ ಜನರೂ ಇದ್ದರು. 20ನಂತರ ನೆಬೂಜರ ಾನನು, ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹ ಾತ್ ಪ್ರದೇಶದ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲು, 21 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಹ ಾತ್ ಪ್ರದೇಶದ
ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು.
ದೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಗೆದಲ್ಯನು

22 ಾಬೆಲಿನ ಅರಸ ಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಾನು
ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಿದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಹೀ ಾಮನ
ಮಗನೂ, ಾಫಾನನ ಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯ ಎಂಬುವನನು್ನ
ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 23 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದ
ಯೆಹೂದ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಗೆದಲ್ಯನು ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಂದ
ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ, ತಮ್ಮ
ಜನರೊಡನೆ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗೆದಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.
* 25:16 25:16 ಕಡಲೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಕಡಲಿ ಾಕರದ.



2ಅರಸುಗಳು 25:24 ci 2ಅರಸುಗಳು 25:30

ಅವರು ಾರೆಂದರೆ, ನೆತನ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು,
ಾರೇಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನ್, ನೆಟೋಫದವ ಾದ,
ತನು್ಹಮೆತನ ಮಗ ಾದ ಸೆ ಾಯನು, ಾ ಾ ಊರಿನವ ಾದ
ಾಜನ್ಯನು ಇವರೇ. 24 ಗೆದಲ್ಯನು ಇವರಿಗೂ ಇವರ ಜನರಿಗೂ,

“ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನ್ಯದವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಸೇವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡಿರಿ. ಆಗ
ನಿಮಗೆ ಒಳಿ ಾಗು ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಆದರೆ
ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಾಜವಂಶದವನೂ, ಎಲೀ ಾಮನ
ಮ್ಮಗನೂ, ನೆತನ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಹತು್ತ ಮಂದಿ

ಆಳುಗ ಡನೆ ಬಂದು ಗೆದಲ್ಯನನೂ್ನ, ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ, ಕಸಿ್ದೕಯರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. 26 ಆಗ ಎ ಾ್ಲ
ಚಿಕ್ಕವರೂ, ದೊಡ್ಡವರೂ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ಹೆದರಿ
ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು.
ಯೆಹೋ ಾಖೀನನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದು್ದ

27 ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಾನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದ ದಲನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾದಯೆಹೋ ಾಖೀನನು
ಸೆರೆ ಾಗಿದ್ದ ಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋ ಾಖೀನನನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ
ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ತಂದನು.
28 ಅಲ್ಲದೆ ಅವನೊಡನೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿ ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 29 ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಯೆಹೋ ಾಖೀನನ ಸೆರೆಯ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ, ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಅರಸನ
ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿದನು. 30 ಅವನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ
ಅವನಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ
ಅರಸನಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
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