
1 രാജാക്കന്മാർ 1:1 i 1 രാജാക്കന്മാർ 1:5

രാജാക്കന്മാരുെട
ഒന്നാംപുസ്തകം

അേദാനിയാവു തെന്നത്തെന്ന രാജാവായി
ഉയർത്തുന്നു

1 ദാവീദുരാജാവു വേയാധികനായി;
േസവകർ അേദ്ദഹെത്ത കമ്പിളികൾെകാണ്ടു
പുതപ്പിെച്ചങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കുളിരുമാറിയിരുന്നില്ല. 2അതുെകാണ്ട് േസവകർ
അേദ്ദഹേത്താട:് “യജമാനനായ രാജാേവ!
അടിയങ്ങൾ കന്യകയായ ഒരു യുവതിെയ
അേന്വഷിക്കെട്ട! അവൾ രാജസന്നിധിയിൽ
തിരുേമനിെയ ശു്രശൂഷിക്കുകയും അവിടേത്തക്ക്
കുളിരുമാറത്തക്കവണ്ണം േചർന്നുകിടക്കുകയും
െചയ്യെട്ട”എന്നുനിർേദശിച്ച .

3 അങ്ങെന അവർ ഇ്രസാേയലിെലല്ലാം
സുന്ദരിയായ ഒരു കന്യകെയ അേന്വഷിച്ച ,
ശൂേനംകാരിയായ അബീശഗിെന കെണ്ടത്തി.
അവെള രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു.
4 ആ യുവതി അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു;
അവൾ രാജാവിെന്റ പരിചാരികയായി
ശു്രശൂഷെചയ്തു. എന്നാൽ രാജാവ് അവള മായി
ശാരീരികബന്ധത്തിൽഏർെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.

5 ഇേതസമയം ദാവീദിന് ഹഗ്ഗീത്തിൽ
ജനിച്ച മകനായ അേദാനിയാവ:് “ഞാൻ
രാജാവായിത്തീരും” എന്നു നിഗളേത്താെട
പറഞ്ഞു. തെന്റ മുമ്പിൽ ഓടുന്നതിന്
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രഥങ്ങേളാടും കുതിരകേളാടുംകൂെട
അൻപത് അകമ്പടിക്കാെരയും അേദ്ദഹം
ഒരുക്കിനിർത്തി. 6 എന്നാൽ പിതാവായ ദാവീദ്
അേദ്ദഹെത്ത ഒരിക്കലും ശാസിക്കുകേയാ,
“നീ ഇങ്ങെന െചയ്യന്നത് എന്തിന?്” എന്നു
േചാദിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല. അേദാനിയാവ,്
അബ്ശാേലാമിനുേശഷം ദാവീദിനു ജനിച്ച മകനും
അതിേകാമളനുംആയിരുന്നു.

7 അേദാനിയാവ് െസരൂയയുെട മകനായ
േയാവാബിേനാടും പുേരാഹിതനായ
അബ്യാഥാരിേനാടും സ്വകാര്യമായി ആേലാചന
നടത്തിേപ്പാന്നു; അവർ അേദ്ദഹത്തിനു പിന്തുണ
നൽകിയിരുന്നു. 8 എന്നാൽ പുേരാഹിതനായ
സാേദാക്കും െയേഹായാദായുെട മകനായ
െബനായാവും ്രപവാചകനായ നാഥാനും
ശിെമയിയും േരയിയും ദാവീദിെന്റ ്രപേത്യക
അംഗരക്ഷകേസനയും അേദാനിയാവിെന്റ
പക്ഷംേചർന്നിരുന്നില്ല.

9 ഒരു ദിവസം അേദാനിയാവ് ഏൻ-േരാേഗൽ
അരുവിക്കരിെകയുള്ള േസാേഹെലത്ത്
പാറയ്ക്കു സമീപത്തുെവച്ച് ആടുമാടുകെളയും
െകാഴുപ്പിച്ച കാളക്കിടാങ്ങെളയും
യാഗമർപ്പിച്ച . രാജകുമാരന്മാരായ തെന്റ
സകലസേഹാദരന്മാെരയും െയഹൂദ്യേദശത്തുള്ള
രാജകീയ ഉേദ്യാഗസ്ഥരായ സകലെരയും
അേദ്ദഹം യാഗവിരുന്നിനു ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.
10 എന്നാൽ ്രപവാചകനായ നാഥാെനേയാ
െബനായാവിെനേയാ രാജാവിെന്റ ്രപേത്യക
അംഗരക്ഷകെരേയാ തെന്റ സേഹാദരനായ
ശേലാേമാെനേയാഅേദ്ദഹംക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല.
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11 അേപ്പാൾ ്രപവാചകനായ നാഥാൻ
ശേലാേമാെന്റ അമ്മയായ േബത്ത-്
േശബേയാടു േചാദിച്ച : “നമ്മുെട യജമാനനായ
ദാവീദ് അറിയാെത ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ മകനായ
അേദാനിയാവ്തെന്നത്താൻരാജാവായിരിക്കുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ േകട്ടിേല്ല? 12 അതുെകാണ്ട്
വരിക; സ്വന്തജീവെനയും നിങ്ങള െട
മകനായ ശേലാേമാെന്റ ജീവെനയും എങ്ങെന
രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് ഞാൻ ആേലാചന
പറഞ്ഞുതരാം. 13 നിങ്ങൾ ദാവീദുരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽെച്ചന്ന് അേദ്ദഹേത്താട് ഈ വിധം
പറയണം: ‘എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ,
“തീർച്ചയായും നമ്മുെട മകനായ ശേലാേമാൻ
എനിക്കുേശഷം രാജാവായിരിക്കും; അവൻ
എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും,”
എന്ന് അങ്ങ് ഈ ദാസിേയാട് ആണയിട്ട
പറഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ? പിെന്ന, ഇേപ്പാൾ
അേദാനിയാവ് രാജാവായിരിക്കുന്നെതങ്ങെന?’
14 നീ അവിെട രാജാവിേനാടു
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ഞാൻ
അകത്തുവന്ന് നീ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ
പൂർത്തിയാക്കി ഉറപ്പിച്ച െകാള്ളാം.”

15 അങ്ങെന േബത്ത-്േശബ രാജാവിെന
കാണുന്നതിന് പള്ളിയറയിൽെച്ചന്നു. അവിെട
ശൂേനംകാരിയായ അബീശഗ് രാജാവ്
വേയാവൃദ്ധനാകുകയാൽ അേദ്ദഹെത്ത
പരിചരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
16 േബത്ത-്േശബ കുനിഞ്ഞ് രാജാവിെന
നമസ്കരിച്ച .

“നിനെക്കന്താണു േവണ്ടത്?” രാജാവു േചാദിച്ച .
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17 അവൾ രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു: “എെന്റ
യജമാനനായ രാജാേവ, ‘അങ്ങയുെട
മകനായ ശേലാേമാൻ അേങ്ങക്കുേശഷം
രാജാവായി വാഴുെമന്നും അവൻ അങ്ങയുെട
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുെമന്നും ഈ
ദാസിേയാട് അങ്ങയുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ആണയിട്ട
പറഞ്ഞിരുന്നേല്ലാ!’ 18എന്നാൽ, ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
അേദാനിയാവ് രാജാവായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിന് അേതക്കുറിച്ച്
യാെതാരറിവുമില്ല. 19 അേദ്ദഹം അേനകം
കാളകെളയും െകാഴുപ്പിച്ച കാളക്കിടാങ്ങെളയും
ആടുകെളയും യാഗമർപ്പിക്കുകയും
സകലരാജകുമാരന്മാെരയും പുേരാഹിതനായ
അബ്യാഥാരിെനയും അങ്ങയുെട
ൈസന്യാധിപനായ േയാവാബിെനയും
യാഗത്തിനു ക്ഷണിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ, അങ്ങയുെട ദാസനായ ശേലാേമാെന
അേദ്ദഹം ക്ഷണിച്ചതുമില്ല. 20 ഇേപ്പാൾ,
യജമാനനായ രാജാേവ!അങ്ങയുെട കാലേശഷം
ആരാണ് അങ്ങയുെട സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നത് എന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ള
്രപഖ്യാപനത്തിനായി എല്ലാ ഇ്രസാേയലും
കാത്തിരിക്കുന്നു. 21 അതു െചയ്യാത്തപക്ഷം
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല, യജമാനനായ
രാജാവ് നാടുനീങ്ങിയേശഷം ഞാനും എെന്റ
മകൻ ശേലാേമാനും കുറ്റവാളികളായി
കണക്കാക്കെപ്പടും.”

22 േബത്ത-്േശബ രാജാവിേനാടു
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന,
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്രപവാചകനായ നാഥാൻ െകാട്ടാരത്തിെലത്തി.
23 “്രപവാചകനായ നാഥാൻ വന്നിരിക്കുന്നു,”
എന്നവിവരം രാജാവിെന അറിയിച്ച . അേദ്ദഹം
രാജവിെന്റമുമ്പാെക എത്തി സാഷ്ടാംഗം
നമസ്കരിച്ച .

24 നാഥാൻ രാജാവിേനാട:് “യജമാനനായ
രാജാേവ! അേങ്ങക്കുേശഷം അേദാനിയാവ്
രാജാവായിരിക്കുെമന്നും അങ്ങയുെട
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുെമന്നും
അങ്ങ് ്രപഖ്യാപിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 25 ഇന്ന്
അയാൾ െചന്ന് അനവധി കാളകെളയും
െകാഴുപ്പിച്ച കാളക്കിടാങ്ങെളയും
ആടുകെളയും യാഗമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
സകലരാജകുമാരന്മാെരയുംൈസന്യാധിപന്മാെരയും
പുേരാഹിതനായ അബ്യാഥാരിെനയും
അയാൾ ക്ഷണിച്ച ; അവർ അയാേളാെടാപ്പം
തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും, ‘അേദാനിയാരാജാവ്
നീണാൾ വാഴെട്ട!’ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 26 എന്നാൽ
അങ്ങയുെട ദാസനായ അടിയെനേയാ
പുേരാഹിതനായ സാേദാക്കിെനേയാ
െയേഹായാദായുെടമകനായെബനായാവിെനേയാ
അങ്ങയുെട ദാസനായ ശേലാേമാെനേയാ
അയാൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. 27 യജമാനനായ
രാജാേവ! അങ്ങയുെട കാലേശഷം
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിേക്കണ്ടത് ആെരന്ന്
അടിയങ്ങെള അങ്ങ് അറിയിക്കാതിരിെക്ക,
അങ്ങയുെട കൽപ്പനയാലാേണാ ഈ കാര്യം
സംഭവിച്ചിട്ട ള്ളത്?”

ദാവീദ് ശേലാേമാെന രാജാവാക്കുന്നു
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28 അേപ്പാൾ ദാവീദുരാജാവ് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: “േബത്ത-്േശബെയ അകേത്തക്കു
വിളിക്കുക.” അവൾ രാജസന്നിധിയിേലക്ക് വന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽനിന്നു.

29അേപ്പാൾരാജാവ് ഇ്രപകാരംശപഥംെചയ്തു:
“എെന്ന എെന്റ സകലകഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും
വിടുവിച്ചവനായ യേഹാവയാെണ,
30 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ നിേന്നാടു ശപഥംെചയ്തു
പറഞ്ഞകാര്യംഞാൻഇന്നുനിർവഹിക്കുന്നതാണ.്
നിെന്റ മകനായ ശേലാേമാൻ എനിക്കുേശഷം
രാജാവായിരിക്കും; അവൻ എനിക്കുപകരം
എെന്റസിംഹാസനത്തിൽഇരിക്കുന്നതുമാണ.്”

31അേപ്പാൾ േബത്ത-്േശബ രാജസന്നിധിയിൽ
സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച്,
“എെന്റ യജമാനനായ ദാവീദുരാജാവ്
ദീർഘായുേസ്സാടിരിക്കെട്ട!”എന്നുപറഞ്ഞു.

32 “പുേരാഹിതനായ സാേദാക്കിെനയും
നാഥാൻ ്രപവാചകെനയും െയേഹായാദായുെട
മകനായ െബനായാെവയും വിളിക്കുക,”
എന്നു ദാവീദുരാജാവു കൽപ്പിച്ച . അവർ
രാജസന്നിധിയിൽ വന്നേപ്പാൾ, 33 അേദ്ദഹം
അവേരാട് ഇ്രപകാരം ആജ്ഞാപിച്ച :
“നിങ്ങള െട യജമാനെന്റ അംഗരക്ഷകരുെട
അകമ്പടിേയാെട എെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന
എെന്റ േകാവർക്കഴുതപ്പ റത്തിരുത്തി
താേഴ ഗീേഹാനിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുക.
34 അവിെടെവച്ച് പുേരാഹിതനായ സാേദാക്കും
നാഥാൻ്രപവാചകനും അവെന ഇ്രസാേയലിനു
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രാജാവായി അഭിേഷകംെചയ്യണം. പിെന്ന
കാഹളം ഊതി: ‘ശേലാേമാൻരാജാവ,്
നീണാൾ വാഴെട്ട!’ എന്ന് ആർപ്പിടുക.
35 അതിനുേശഷം നിങ്ങൾ അവെന
അകമ്പടിയായി ഇവിെട െകാണ്ടുവരിക. അവൻ
എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും; അവൻ
എനിക്കുപകരം രാജാവായി വാഴും. ഞാൻ
അവെന ഇ്രസാേയലിനും െയഹൂദയ്ക്കും
ഭരണാധികാരിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.”

36 അതിന് െയേഹായാദായുെട മകനായ
െബനായാവ് രാജാവിേനാട:് “ആേമൻ,
യജമാനനായ രാജാവിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയും ഇതുതെന്ന സംഭവിക്കാൻ
കൽപ്പിക്കുമാറാകെട്ട! 37 യേഹാവ
എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിേനാടുകൂെട
ഇരുന്നതുേപാെല ശേലാേമാേനാടുകൂെടയും
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട! യേഹാവ ശേലാേമാെന്റ
ഭരണെത്ത എെന്റ യജമാനനായ
ദാവീദുരാജാവിെന്റ ഭരണെത്തക്കാള ം
മഹത്തരമാക്കിത്തീർക്കെട്ട!”എന്നുപറഞ്ഞു.

38 അങ്ങെന പുേരാഹിതനായ
സാേദാക്കും ്രപവാചകനായ നാഥാനും
െയേഹായാദായുെട മകനായ െബനായാവും
ശേലാേമാെന ദാവീദുരാജാവിെന്റ
േകാവർക്കഴുതപ്പ റത്തു കയറ്റി െകരീത്യരും
പ്േളത്യരും േചർന്ന ദാവീദിെന്റ അംഗരക്ഷകരുെട
അകമ്പടിേയാെട ഗീേഹാനിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 39 പുേരാഹിതനായ സാേദാക്ക്
വിശുദ്ധകൂടാരത്തിൽനിന്ന്ൈതലെക്കാെമ്പടുത്ത്
ശേലാേമാെനഎണ്ണെകാണ്ട്അഭിേഷകംെചയ്തു.
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അതിനുേശഷം അവർ കാഹളമൂതി.
സകലജനവും “ശേലാേമാൻരാജാവ് നീണാൾ
വാഴെട്ട!” എന്ന് ആർപ്പിട്ട . 40 അവർ
കുഴലൂതിയും അത്യന്തം ആഹ്ലാദിച്ച ംെകാണ്ട്
അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ച . അവരുെട
ആഹ്ലാദാേഘാഷങ്ങള െട ആരവം ഭൂമി
കുലുങ്ങുമാറ് ഉച്ചത്തിൽമുഴങ്ങി.

41 വിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ
അേദാനിയാവും കൂെടയുള്ള അതിഥികള ം ഈ
ശബ്ദേഘാഷം േകട്ട . കാഹളനാദം േകട്ടേപ്പാൾ,
“നഗരത്തിൽ ഈ ശബ്ദേഘാഷത്തിെന്റ
കാരണെമന്ത?്”എന്ന് േയാവാബു േചാദിച്ച .

42അേദ്ദഹംസംസാരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന
അബ്യാഥാർപുേരാഹിതെന്റ മകനായ
േയാനാഥാൻ വെന്നത്തി. ഉടെനതെന്ന
അേദാനിയാവു പറഞ്ഞു: “വരൂ! കയറിവരൂ!
നിെന്നേപ്പാെല ആദരണീയനായ ഒരുവൻ
െകാണ്ടുവരുന്നതു തീർച്ചയായും നല്ല
വാർത്തയായിരിക്കും.”

43 േയാനാഥാൻ അേദാനിയാവിേനാടു മറുപടി
പറഞ്ഞു: “നമ്മുെട യജമാനനായ ദാവീദുരാജാവ്
ശേലാേമാെന രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു.
44 രാജാവ് അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം പുേരാഹിതനായ
സാേദാക്കിെനയും ്രപവാചകനായ നാഥാെനയും
െയേഹായാദായുെട മകനായ െബനായാെവയും
െകരീത്യെരയും പ്േളത്യെരയും അയച്ച .
അവർ അേദ്ദഹെത്ത രാജാവിെന്റ
േകാവർക്കഴുതപ്പ റത്തു കയറ്റി. 45 സാേദാക്ക്
പുേരാഹിതനും നാഥാൻ ്രപവാചകനുംകൂടി
അേദ്ദഹെത്ത ഗീേഹാനിൽെവച്ച് രാജാവായി
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അഭിേഷകംെചയ്തു. അവിെടനിന്നും അവർ
ആഹ്ലാദപൂർവം ആർത്തുവിളിച്ച െകാണ്ടു
കടന്നുേപായി. ഇതാണ് നഗരത്തിൽ
മാെറ്റാലിെകാള്ളന്ന േഘാഷം. അങ്ങു
േകൾക്കുന്ന ശബ്ദവും അതുതെന്ന.
46 അതിനുപുറേമ, ശേലാേമാൻ ഇേപ്പാൾ
രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.
47 കൂടാെത, രാജാവിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥവൃന്ദവും
നമ്മുെട യജമാനനായ ദാവീദുരാജാവിെന
അനുേമാദിക്കാനായി വന്നു. ‘അങ്ങയുെടൈദവം
ശേലാേമാെന്റനാമംഅങ്ങയുെട നാമെത്തക്കാൾ
അധികം വിഖ്യാതമാക്കിത്തീർക്കെട്ട;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിംഹാസനെത്ത
അങ്ങയുെട സിംഹാസനെത്തക്കാൾ
മഹത്തരമാക്കിത്തീർക്കെട്ട,’ എന്ന് അവർ
ആശംസിച്ച . രാജാവ് കിടക്കയിൽെവച്ച തെന്ന
യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ച് ആരാധിച്ച :
48 ‘ഇന്ന് എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ എെന്റ
അനന്തരാവകാശി ഇരിക്കുന്നത് എെന്റ കണ്ണിനു
കാണുമാറാക്കിയ ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട!’ എന്ന്
അേദ്ദഹം ്രപാർഥിച്ച .”

49 ഇതു േകട്ട് അേദാനിയാവിെന്റ
അതിഥികെളല്ലാം ഭയന്നുവിറച്ച െകാണ്ട,്
എഴുേന്നറ്റ തങ്ങള െട വഴിക്കുേപായി. 50എന്നാൽ
അേദാനിയാവ,് ശേലാേമാെന ഭയെപ്പട്ട്,
ഓടിെച്ചന്ന് യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ
പിടിച്ച . 51 “അേദാനിയാവ് ശേലാേമാൻ
രാജാവിെന ഭയെപ്പട്ട് യാഗപീഠത്തിെന്റ
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െകാമ്പുകൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘തെന്റ ദാസനായ
എെന്ന വാൾെകാണ്ടു െകാല്ല കയിെല്ലന്ന്
ശേലാേമാൻരാജാവ് ഇന്ന് എേന്നാടു
ശപഥംെചയ്യെട്ട,’ എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു,”
എന്നിങ്ങെന ആള കൾ ശേലാേമാെന േവഗം
അറിയിച്ച .

52 “അയാൾ േയാഗ്യെനന്നു െതളിയുന്നപക്ഷം
അയാള െട തലയിെല ഒരു േരാമംേപാലും
നിലത്തു വീഴുകയില്ല; മറിച്ച് അയാളിൽ
തിന്മകെണ്ടത്തിയാൽ അയാൾ തീർച്ചയായും
മരിക്കും,” എന്നു ശേലാേമാൻ കൽപ്പിച്ച .
53അതിനുേശഷം ശേലാേമാൻരാജാവ് ആളയച്ച്
അേദാനിയാവിെന യാഗപീഠത്തിൽനിന്ന്
ഇറക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു. അേദാനിയാവു
വന്ന് ശേലാേമാൻ രാജാവിെന നമസ്കരിച്ച .
“താങ്കള െട ഭവനത്തിേലക്കു െപായ്െക്കാള്ള ,”
എന്ന്ശേലാേമാൻഅയാേളാടു കൽപ്പിച്ച .

2
ശേലാേമാനു ദാവീദിെന്റനിേയാഗം

1 ദാവീദ് മരണാസന്നനായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
തെന്റ പു്രതനായ ശേലാേമാേനാട് ഇ്രപകാരം
കൽപ്പിച്ച :

2 “ഭൂമിയിലുള്ള സകലരും േപാേകണ്ട
വഴിയിലൂെട ഞാനും േപാകുന്നു. നീ
ശക്തനായിരിക്കുക; പൗരുഷം കാണിക്കുക.
3 നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
്രപമാണങ്ങൾ പാലിക്കുക; അവിടെത്ത
അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ള
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അവിടെത്ത ഉത്തരവുകള ം കൽപ്പനകള ം
നിയമങ്ങള ംഅനുശാസനകള ംഅനുസരിക്കുക.
എന്നാൽ നിെന്റ എല്ലാ ്രപവൃത്തികളിലും
എല്ലാ വഴികളിലും നീ വിജയം ൈകവരിക്കും.
4 ‘നിെന്റ പിൻഗാമികൾ തങ്ങള െട ജീവിതം
സ്രശദ്ധം നയിക്കുകയും പൂർണഹൃദയേത്താടും
പൂർണാത്മാേവാടുംകൂടി എെന്റമുമ്പാെക
വിശ്വസ്തതേയാെട ജീവിക്കുകയും െചയ്താൽ
ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജസിംഹാസനത്തിലിരിക്കാൻ
നിനെക്കാരു പുരുഷൻ ഇല്ലാെതേപാകുകയില്ല,’
എന്ന് യേഹാവ എനിക്കു നൽകിയ വാഗ്ദാനം
അവിടന്നു പാലിക്കുകതെന്നെചയ്യ ം.

5 “െസരൂയയുെട മകനായ േയാവാബ്
എേന്നാടു െചയ്തത് എന്താെണന്നു നിനക്ക്
അറിവുള്ളതാണേല്ലാ: ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈസന്യാധിപന്മാരായ േനരിെന്റ മകൻ
അബ്േനരിേനാടും േയെഥരിെന്റ മകൻ
അമാസേയാടും െചയ്തവതെന്ന! അവൻ
സമാധാനകാലത്ത് യുദ്ധരക്തം െചാരിഞ്ഞ്
അവെര വധിച്ച . അയാള െട അരപ്പട്ടയിലും*
കാലിെല െചരിപ്പിലും ആ രക്തംെകാണ്ട്
കറപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 നിനക്കു
ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനമനുസരിച്ച്
അയാേളാടു െപരുമാറുക; അയാള െട
തല നരയ്ക്കുന്നതിനും സമാധാനേത്താെട
ശവക്കുഴിയിേലക്കിറങ്ങുന്നതിനും
അനുവദിക്കരുത.്

7 “എന്നാൽ, ഗിെലയാദിെല ബർസില്ലായിയുെട
പു്രതന്മാേരാടു കരുണ കാണിക്കുക; നിെന്റ

* 2:5 അതായത്, െബൽറ്റ്
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േമശയിൽനിന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുെട
കൂട്ടത്തിൽഅവർഎന്നും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട! നിെന്റ
സേഹാദരനായ അബ്ശാേലാമിെന്റമുമ്പിൽനിന്ന്
ഞാൻ ഓടിേപ്പായേപ്പാൾ അവർ എേന്നാെടാപ്പം
ഉണ്ടായിരുന്നു.

8 “ബഹൂരീമിൽനിന്നുള്ളെബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാരനായ
േഗരയുെട മകൻ ശിെമയി ഇവിെട
നിേന്നാെടാപ്പമുണ്ടേല്ലാ! ഞാൻ മഹനയീമിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായ ദിവസം എെന്റേമൽ കഠിനമായ
ശാപവാക്കുകൾ െചാരിഞ്ഞവനാണ്
അയാൾ എന്ന് ഓർക്കുക. എെന്ന
എതിേരൽക്കുന്നതിനായി അയാൾ
േയാർദാൻനദിയിേലക്ക് വന്നേപ്പാൾ, ‘ഞാൻ
നിെന്ന വാളാൽ െകാല്ല കയില്ല’ എന്ന്
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞാൻ അയാേളാടു
ശപഥംെചയ്തിരുന്നു. 9 എന്നാൽ, ആ
ശപഥംനിമിത്തം അയാെള നിഷ്കളങ്കനായി
കണക്കാക്കരുത.് നീ ജ്ഞാനിയേല്ലാ!
അയാേളാട് എന്തു െചയ്യണെമന്ന് നിനക്കറിയാം.
അയാള െട നരച്ചതലെയ രക്തേത്താെട
ശവക്കുഴിയിേലക്കയയ്ക്കുക!”

10 ഇതിനുേശഷം, ദാവീദ് നി്രദ്രപാപിച്ച്
തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു; “ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ” അേദ്ദഹെത്ത സംസ്കരിച്ച .
11 ദാവീദ് നാൽപ്പതുവർഷം ഇ്രസാേയലിൽ
ഭരണംനടത്തി—ഏഴുവർഷം െഹേ്രബാനിലും
മുപ്പത്തിമൂന്നുവർഷം െജറുശേലമിലും.

12 അങ്ങെന, ശേലാേമാൻ തെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
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ആരൂഢനായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാജത്വം ഏറ്റവും
സുസ്ഥിരമായിത്തീർന്നു.

ശേലാേമാൻതെന്റസിംഹാസനം ഉറപ്പിക്കുന്നു
13 ഒരു ദിവസം ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ മകനായ
അേദാനിയാവ് ശേലാേമാെന്റ അമ്മയായ
േബത്ത-്േശബെയ െചന്നുകണ്ടു. “നീ
സമാധാനേത്താെടേയാ വരുന്നത?്” എന്ന്
േബത്ത-്േശബഅേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ച .

“അേത, സമാധാനേത്താെടതെന്ന,” അേദ്ദഹം
മറുപടി പറഞ്ഞു. 14 “എനിക്ക് ഒരു കാര്യം
പറയാനുണ്ട,്”അേദ്ദഹംതുടർന്നു.

“നിനക്കുപറയാം,”അവൾഉത്തരംപറഞ്ഞു.
15 അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “രാജത്വം
എനിക്കു ലഭിേക്കണ്ടതായിരുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ. സകല
ഇ്രസാേയലും എെന്ന അവരുെട അടുത്ത
രാജാവായി ്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ
കാര്യങ്ങൾക്കു മാറ്റംവന്നു. രാജ്യം എെന്റ
സേഹാദരേന്റതായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
അത് യേഹാവയിൽനിന്ന് അവനു
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 16 ഇേപ്പാൾ, ഞാെനാരു
കാര്യം അേപക്ഷിക്കുകയാണ;് അെതനിക്കു
നിരസിക്കരുത.്”

“പറഞ്ഞുെകാള്ള ,”അവൾ ്രപതിവചിച്ച .
17അേദാനിയാവ് പറഞ്ഞത:് “ശൂേനംകാരിയായ
അബീശഗിെന എനിക്കു ഭാര്യയായിത്തരണെമന്ന്
ശേലാേമാൻ രാജാവിേനാടു ദയവായി
പറഞ്ഞാലും! നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അേദ്ദഹം
മുഖംതിരിച്ച കളയുകയില്ല.”
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18 “ശരി, നിനക്കുേവണ്ടി ഞാൻ രാജാവിേനാടു
സംസാരിക്കാം,” എന്ന് േബത്ത-്േശബ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

19 അേദാനിയാവിനുേവണ്ടി സംസാരിക്കാൻ
േബത്ത-്േശബ ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റ്
വണങ്ങി വന്ദനംെചയ്ത് മാതാവിെന സ്വീകരിച്ച .
പിെന്ന അേദ്ദഹം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു.
രാജമാതാവിനും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
സിംഹാസനം നൽകി. അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വലതുഭാഗത്ത് ഇരുന്നു.

20 േബത്ത-്േശബ രാജാവിേനാട്: “എനിെക്കാരു
െചറിയ കാര്യം അേപക്ഷിക്കാനുണ്ട;് അതു
നിരസിക്കരുത”്എന്നുപറഞ്ഞു.

“എെന്റ അേമ്മ, േചാദിച്ചാലും, ഞാനതു
നിരസിക്കുകയില്ല,” രാജാവു മറുപടിെകാടുത്തു.

21 അേപ്പാൾ, േബത്ത-്േശബ പറഞ്ഞത:്
“ശൂേനംകാരിയായ അബീശഗിെന നിെന്റ
സേഹാദരനായ അേദാനിയാവിനു ഭാര്യയായി
െകാടുത്താലും.”

22 ശേലാേമാൻ രാജാവു തെന്റ
മാതാവിേനാട്: “അേദാനിയാവിനുേവണ്ടി
ശൂേനംകാരിയായ അബീശഗിെന
േചാദിക്കുന്നെതന്തിന?് രാജ്യംതെന്ന
അയാൾക്കുേവണ്ടി േചാദിക്കരുേതാ? അയാൾ
എെന്റ മൂത്ത സേഹാദരനുമാണേല്ലാ!
അയാൾക്കുേവണ്ടിമാ്രതമല്ല, പുേരാഹിതനായ
അബ്യാഥാരിനും െസരൂയയുെട മകനായ
േയാവാബിനുംകൂെട രാജ്യം േചാദിക്കരുേതാ?”
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23 അേപ്പാൾ, ശേലാേമാൻരാജാവ്
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ശപഥംെചയ്തു
പറഞ്ഞത:് “അേദാനിയാവ് ഇത് ആവശ്യെപ്പട്ടത്
അയാള െട ജീവനാശത്തിനെല്ലങ്കിൽ
ൈദവം എെന്ന കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കെട്ട!
24 അതുെകാണ്ട,് എെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽഎെന്നസ്ഥിരെപ്പടുത്തുകയും,
തെന്റ വാഗ്ദാന്രപകാരം എനിക്കായി ഒരു
രാജവംശം സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്ത ജീവനുള്ള
യേഹാവയാെണ, അേദാനിയാവ് ഇന്നുതെന്ന
വധിക്കെപ്പടും.” 25 ഉടെന, ശേലാേമാൻരാജാവ്
െയേഹായാദായുെട മകനായ െബനായാവിനു
കൽപ്പനെകാടുത്തു;അേദ്ദഹംഅേദാനിയാവിെന
െവട്ടിെക്കാന്നു.

26 അതിനുേശഷം, പുേരാഹിതനായ
അബ്യാഥാരിേനാടു രാജാവു കൽപ്പിച്ചത:്
“അനാേഥാത്തിെല നിെന്റ ജന്മഭൂമിയിേലക്കു
തിരിച്ച േപാകുക. നീ മരണേയാഗ്യനാണ്;
എന്നാൽ നീ എെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിെന്റ മുമ്പാെക കർത്താവായ
യേഹാവയുെട േപടകം ചുമന്നതുെകാണ്ടും
എെന്റ പിതാവിെന്റ കഷ്ടതകളിെലല്ലാം
പങ്കുേചർന്നതുെകാണ്ടും ഞാൻ നിെന്ന ഇേപ്പാൾ
െകാല്ല ന്നില്ല.” 27 ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
പൗേരാഹിത്യത്തിൽനിന്ന് അബ്യാഥാരിെന
നീക്കംെചയ്തു. ഇ്രപകാരം, ഏലിയുെട
പിൻഗാമികെളക്കുറിച്ച് ശീേലാവിൽെവച്ച്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തവാക്കുകൾനിറേവറി.

28 േയാവാബ് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞേപ്പാൾ,
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അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട കൂടാരത്തിേലക്ക്
ഓടിെച്ചന്ന് യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ
പിടിച്ച . അേദ്ദഹം അബ്ശാേലാമിെന്റ പക്ഷത്തു
േചർന്നിരുന്നിെല്ലങ്കിലും അേദാനിയാവിെന്റ
പക്ഷംേചർന്നു ്രപവർത്തിച്ചിരുന്നു. 29 േയാവാബ്
യേഹാവയുെട കൂടാരത്തിേലക്ക് ഓടിെച്ചന്ന്
യാഗപീഠത്തിെന്റ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന്
ശേലാേമാൻ രാജാവിന് അറിവുെകാടുത്തു. “നീ
െചന്ന് അവെന വധിക്കുക!” എന്ന് ശേലാേമാൻ
െയേഹായാദായുെട മകനായ െബനായാവിനു
കൽപ്പനെകാടുത്തു.

30 െബനായാവ് യേഹാവയുെട കൂടാരത്തിങ്കൽ
വന്ന് േയാവാബിേനാട്: “ ‘നീ പുറത്തുവരിക,’എന്ന്
രാജാവു കൽപ്പിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, “ഇല്ല,ഞാൻഇവിെടത്തെന്നമരിക്കും”
എന്ന്അേദ്ദഹം മറുപടി നൽകി.

“ഇ്രപകാരം േയാവാബ് മറുപടി നൽകി,” എന്ന്
െബനായാവ് രാജാവിെനഅറിയിച്ച .

31 അേപ്പാൾ രാജാവ് െബനായാവിേനാട:്
“അയാൾ പറഞ്ഞതുേപാെലതെന്ന െചയ്യ ക.
അയാെള െവട്ടിെക്കാന്നു കുഴിച്ച മൂടുക.
അങ്ങെന േയാവാബു കാരണംകൂടാെത ചിന്തിയ
നിഷ്കളങ്കരക്തത്തിെന്റ പാതകത്തിൽനിന്ന്
എെന്നയും എെന്റ പിതാവിെന്റ ഭവനെത്തയും
േമാചിപ്പിക്കുക. 32അയാൾ ചിന്തിയ രക്തത്തിന്
യേഹാവ പകരം നൽകെട്ട! കാരണം, എെന്റ
പിതാവായദാവീദിെന്റഅറിവുകൂടാെതയാണേല്ലാ
അയാൾഇ്രസാേയൽൈസന്യത്തിെന്റഅധിപനും
േനരിെന്റ മകനുമായ അബ്േനരിെനയും,
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െയഹൂദാ ൈസന്യത്തിെന്റ അധിപനും
േയെഥരിെന്റ മകനുമായ അമാസെയയും
വാളിനിരയാക്കിയത.് അവർ ഇരുവരും
അയാെളക്കാൾ ഉത്തമന്മാരും നീതിമാന്മാരും
ആയിരുന്നു. 33 അവരുെട രക്തത്തിെന്റ
പാതകം എെന്നേന്നക്കും േയാവാബിെന്റ
തലേമലും അയാള െട പിൻഗാമികള െട
തലേമലും ഇരിക്കെട്ട! എന്നാൽ ദാവീദിൻേമലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിൻഗാമികളിൻേമലും
ഭവനത്തിൻേമലും സിംഹാസനത്തിൻേമലും
യേഹാവയുെട സമാധാനം എെന്നേന്നക്കും
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട!”

34 അങ്ങെന, െയേഹായാദായുെട മകനായ
െബനായാവു തിരിെകെച്ചന്ന് േയാവാബിെന
െവട്ടിെക്കാന്നു; അയാെള മരുഭൂമിയിൽ
അയാള െട സ്വന്തംഭൂമിയിൽ അടക്കംെചയ്തു.
35 രാജാവ് േയാവാബിെന്റ സ്ഥാനത്ത്
െയേഹായാദായുെട മകനായ െബനായാവിെന
ൈസന്യാധിപനാക്കി, അബ്യാഥാരിനുപകരം
സാേദാക്കിെനപുേരാഹിതനായും നിയമിച്ച .

36 അതിനുേശഷം രാജാവ് ആളയച്ച
ശിെമയിെയ വരുത്തി, “നീ െജറുശേലമിൽ ഒരു
വീട് പണിത് അവിെട പാർക്കുക, എന്നാൽ,
മെറ്റങ്ങും േപാകരുത.് 37 െജറുശേലംവിട്ട്
കിേ്രദാൻേതാടു കടക്കുന്നനാളിൽ നീ മരിക്കും
എന്നു തീർച്ചയാക്കിെക്കാള്ള ക. നിെന്റ രക്തം
നിെന്റ തലേമൽത്തെന്ന ഇരിക്കും” എന്നു
കൽപ്പിച്ച .

38 ശിെമയി രാജാവിേനാട:് “അതു
നല്ലവാക്ക്; എെന്റ യജമാനനായ രാജാവു
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കൽപ്പിച്ചതുേപാെലഅങ്ങയുെട ദാസൻ െചയ്യാം”
എന്നു പറഞ്ഞു.അങ്ങെന,ശിെമയി കുെറക്കാലം
െജറുശേലമിൽതാമസിച്ച .

39 എന്നാൽ, മൂന്നുവർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ശിെമയിയുെട രണ്ട് അടിമകൾ
െജറുശേലമിൽനിന്ന് ഗത്തിെല രാജാവും
മയഖായുെട മകനുമായ ആഖീശിെന്റ
അടുേത്തക്ക് ഓടിേപ്പായി. “താങ്കള െടഅടിമകൾ
ഗത്തിലുണ്ട്,” എന്ന് ശിെമയിക്ക് അറിവുകിട്ടി.
40 ശിെമയി തെന്റ കഴുതയ്ക്കു േകാപ്പിട്ട്
അടിമകെളത്തിരക്കി, ഗത്തിൽ ആഖീശിെന്റ
അടുേത്തക്കുേപായി. ഗത്തിൽനിന്ന് അയാൾ
തെന്റഅടിമകെളതിരിെകെക്കാണ്ടുവന്നു.

41 ശിെമയി െജറുശേലമിൽനിന്ന് ഗത്തിേലക്കു
േപായി എന്നും തിരിച്ച വന്നു എന്നും
ശേലാേമാന് അറിവുകിട്ടി. 42 രാജാവു
ശിെമയിെയ വിളിച്ച വരുത്തി: “ ‘െജറുശേലംവിട്ട
മെറ്റവിെടെയങ്കിലും േപാകുന്നനാളിൽ നീ
മരിക്കും എന്നു തീർച്ചയാക്കിെക്കാള്ള ക,’ എന്നു
ഞാൻ നിനക്കു മുന്നറിയിപ്പ നൽകുകയും
നിെന്നെക്കാണ്ട് യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ശപഥംെചയ്യിക്കുകയും െചയ്തതേല്ല?
‘അങ്ങു കൽപ്പിക്കുന്നതു നല്ലവാക്ക്; ഞാൻ
അനുസരിച്ച െകാള്ളാം,’എന്ന്അന്നുനീഎേന്നാടു
പറഞ്ഞേല്ലാ? 43 പിെന്ന, നീ യേഹാവേയാടു
െചയ്ത ശപഥം പാലിക്കാെതയും ഞാൻ നിനക്കു
നൽകിയ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും
െചയ്തത്എന്തുെകാണ്ട?്”

44 രാജാവു പിെന്നയും ശിെമയിേയാടു
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പറഞ്ഞത:് “എെന്റ പിതാവായ ദാവീദിേനാടു
നീ െചയ്ത തിന്മകെളല്ലാം നിെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ നിനക്ക് അറിയാമേല്ലാ! നിെന്റ
ദുഷ്ടതയ്െക്കല്ലാം യേഹാവ നിനക്കുപകരം
നൽകും. 45 എന്നാൽ, ശേലാേമാൻരാജാവ്
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവനായിരിക്കും. ദാവീദിെന്റ
സിംഹാസനം യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
എെന്നേന്നക്കുംസുസ്ഥിരമായിരിക്കും.”

46അതിനുേശഷം, രാജാവ് െയേഹായാദായുെട
മകനായ െബനായാവിനു കൽപ്പനെകാടുത്തു.
അയാൾെചന്ന് ശിെമയിെയ െവട്ടിെക്കാന്നു.
അങ്ങെന രാജ്യം ശേലാേമാെന്റ കരങ്ങളിൽ
സുസ്ഥിരമായി.

3
ശേലാേമാൻജ്ഞാനം േചാദിക്കുന്നു

1 ശേലാേമാൻ ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ
ഫറേവാെന്റ മകെള വിവാഹംകഴിച്ച്
അേദ്ദഹവുമായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച .
തെന്റ അരമനയും യേഹാവയുെട ആലയവും
െജറുശേലമിനു ചുറ്റ മുള്ള മതിലും
പണിതുതീരുന്നതുവെര ശേലാേമാൻ അവെള
െകാണ്ടുവന്ന് ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
പാർപ്പിച്ച . 2 യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഒരു
ആലയം അന്നുവെരയും പണിയെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ട,് ഇ്രസാേയൽജനം അേപ്പാഴും
മലകളിൽ യാഗമർപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു.
3 ശേലാേമാനും മലകളിൽ ബലികൾ
അർപ്പിക്കുകയും ധൂപാർച്ചന നടത്തുകയും
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െചയ്തിരുന്നു. അെതാഴിെക മെറ്റല്ലാ
കാര്യത്തിലും അേദ്ദഹം തെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിെന്റ നിർേദശങ്ങൾ പാലിച്ച്
യേഹാവേയാടുള്ളസ്േനഹം ്രപകടമാക്കി.

4 ഒരിക്കൽ, ശേലാേമാൻരാജാവ് യാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കാനായി ഗിെബേയാനിേലക്കു േപായി.
ആ കാലത്ത് ജനം യാഗമർപ്പിച്ചിരുന്ന മലകളിൽ
ഏറ്റവും ്രപാധാന്യമുള്ളത് അവിെടയായിരുന്നു.
അവിെടയുള്ള യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ശേലാേമാൻ
ആയിരം േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച .
5 ഗിെബേയാനിൽെവച്ച് ആ രാ്രതിയിൽ
ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ യേഹാവ ശേലാേമാനു
്രപത്യക്ഷനായി. “നിനക്കുേവണ്ടത് എന്തായാലും
േചാദിച്ച െകാള്ള ക,ഞാൻനിനക്കുതരും,”എന്നു
ൈദവംഅരുളിെച്ചയ്തു.

6 ശേലാേമാൻ അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞത:്
“എെന്റ പിതാവും അവിടെത്ത ദാസനുമായ
ദാവീദ്അങ്ങയുെടമുമ്പാെകസത്യസന്ധതേയാടും
നീതിേയാടും ഹൃദയപരമാർഥതേയാടുംകൂെട
ജീവിച്ച .അതുെകാണ്ട,്അവിടന്ന്അേദ്ദഹേത്താട്
വലിയ ദയ കാണിക്കുകയും അവിടെത്ത ആ
വലിയദയഇന്നുവെരതുടരുകയും,ഇന്ന്അവെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽഇരിക്കാൻഅവന്ഒരുമകെന
നൽകുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

7 “എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ,
അവിടന്ന് ഇേപ്പാൾ ഈ ദാസെന,
അടിയെന്റ പിതാവായ ദാവീദിനു പകരം
രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഞാേനാ
ഒരു ബാലനേ്രത. കർത്തവ്യങ്ങൾ എങ്ങെന
നിർവഹിേക്കണം എെന്നനിക്കറിവില്ല. 8അങ്ങു
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െതരെഞ്ഞടുത്തതും എണ്ണിത്തിട്ടെപ്പടുത്താൻ
കഴിയാത്തവിധം അസംഖ്യവുമായ ഒരു
മഹാജനതയുെട മേധ്യ അവിടെത്ത ഈ ദാസൻ
ആയിരിക്കുന്നു. 9 അതുെകാണ്ട,് നന്മയും
തിന്മയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങയുെട ജനെത്ത
ഭരിക്കാൻ വിേവകമുള്ള ഒരു ഹൃദയംഅവിടെത്ത
ഈ ദാസനു തരണേമ! അതില്ലാെത അങ്ങയുെട
ഈമഹാജനതെയ ഭരിക്കാൻആർക്കുകഴിയും?”

10 ശേലാേമാൻ ഈ കാര്യം േചാദിച്ചതിൽ
കർത്താവ് സം്രപീതനായി. 11 ൈദവം
അേദ്ദഹേത്താട് ്രപതിവചിച്ചത:് “നീദീർഘായുേസ്സാ
സമ്പേത്താ ശ്രതുസംഹാരേമാ അേപക്ഷിക്കാെത
നീതിനിർവഹണത്തിനുള്ള വിേവകംമാ്രതം
അേപക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാൽ, 12 ഞാൻ നിെന്റ
അേപക്ഷേപാെല ്രപവർത്തിക്കും. ജ്ഞാനവും
വിേവകവുമുള്ളഹൃദയംഞാൻനിനക്കു നൽകും.
നിനക്കു സമനായവൻ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല;
നിനക്കുേശഷം ഇനി ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. 13 ഇതു
കൂടാെത,നീഅേപക്ഷിക്കാത്തവയായസമ്പത്തും
ബഹുമതിയുംകൂെട ഞാൻ നിനക്കു നൽകും.
അതുമൂലം, രാജാക്കന്മാരിൽ നിനക്കു സമനായി
യാെതാരുവനും നിെന്റ ആയുഷ്കാലത്ത്
ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 14നിെന്റ പിതാവായ ദാവീദ്
ജീവിച്ചതുേപാെല നീ എെന്റ ഉത്തരവുകള ം
കൽപ്പനകള ം അനുസരിച്ച് എെന്റ വഴികളിൽ
ജീവിച്ചാൽ ഞാൻ നിനക്കു ദീർഘായുസ്സ ം
നൽകും.” 15 ശേലാേമാൻ ഉറക്കമുണർന്നേപ്പാൾ
അത് ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്ന് സ്വയം
മനസ്സിലാക്കി.
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അേദ്ദഹം െജറുശേലമിൽ മടങ്ങിവന്നു;
കർത്താവിെന്റഉടമ്പടിയുെടേപടകത്തിനുമുമ്പാെക
നിന്ന് േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ച . അതിനുേശഷം, തെന്റ സകല
ഉേദ്യാഗസ്ഥവൃന്ദങ്ങൾക്കുംഅേദ്ദഹം ഒരു വിരുന്നു
നൽകി.
ജ്ഞാനപൂർവമായ ഒരു വിധി

16 അതിനുേശഷം, േവശ്യകളായ
രണ്ടു സ്്രതീകൾ ഒരു പരാതിയുമായി
രാജസന്നിധിയിെലത്തി. 17 അവരിൽ ഒരുവൾ
പറഞ്ഞത:് “യജമാനേന, അടിയനും ഈ
സ്്രതീയും ഒരു വീട്ടിൽത്തെന്ന താമസിക്കുന്നു.
ഇവൾ എെന്റകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നേപ്പാൾത്തെന്ന
എനിെക്കാരു കുഞ്ഞുജനിച്ച . 18 എനിക്കു
കുഞ്ഞു ജനിച്ചതിെന്റ മൂന്നാംദിവസം ഇവൾക്കും
ഒരു കുഞ്ഞുജനിച്ച . വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ
ഒരുമിച്ചാണ് താമസിച്ചിരുന്നത.് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ
രണ്ടുേപരുമല്ലാെത മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

19 “എന്നാൽ, രാ്രതിയിൽ ഈ സ്്രതീ
തെന്റ കുഞ്ഞിെന്റേമൽ അറിയാെത
കിടന്നുേപായതിനാൽ അതു മരിച്ച േപായി.
20 അവിടെത്ത ദാസിയായ അടിയൻ
ഉറക്കത്തിലായിരുന്നേപ്പാൾ, രാ്രതിയിൽ ഇവൾ
എഴുേന്നറ്റ് അടിയെന്റ അരികിൽനിന്നും
കുഞ്ഞിെന എടുത്ത് അവള െട വശത്തും
തെന്റ മരിച്ച കുഞ്ഞിെന അടിയെന്റ
വശത്തും കിടത്തി. 21 ്രപഭാതത്തിൽ
അടിയൻ കുഞ്ഞിനു മുല െകാടുക്കാനായി
എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ അതു മരിച്ച കിടക്കുന്നതായി
കണ്ടു. എന്നാൽ, പുലർകാലെവളിച്ചത്തിൽ
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സൂക്ഷിച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ അത് അടിയെന്റ
കുഞ്ഞെല്ലന്ന് മനസ്സിലായി.”

22 അേപ്പാൾ മേറ്റ സ്്രതീ പറഞ്ഞത:്
“അങ്ങെനയല്ല;ജീവനുള്ളത്എെന്റകുഞ്ഞ;്മരിച്ച
കുഞ്ഞാണുനിേന്റത.്”
എന്നാൽ, ആദ്യെത്ത സ്്രതീ പറഞ്ഞത:് “അല്ല!
മരിച്ച കുഞ്ഞാണു നിേന്റത;് ജീവനുള്ള കുഞ്ഞ്
എേന്റതാണ”് ഇങ്ങെന, അവർ രാജാവിെന്റ
മുമ്പിൽതർക്കിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

23അേപ്പാൾ രാജാവു പറഞ്ഞത:് “ ‘ജീവനുള്ളത്
എെന്റ കുഞ്ഞ,് മരിച്ചത് നിെന്റ കുഞ്ഞ,്’ എന്ന്
ഇവൾ പറയുന്നു; അല്ല, ‘മരിച്ചത് നിെന്റ കുഞ്ഞ്,
ജീവനുള്ളത് എെന്റ കുഞ്ഞ്,’ എന്ന് മറ്റവള ം
പറയുന്നു.”

24 അേപ്പാൾ, “ഒരു വാൾ െകാണ്ടുവരിക!”
എന്നു രാജാവു കൽപ്പിച്ച . പരിചാരകർ
രാജാവിനുേവണ്ടി ഒരു വാൾ െകാണ്ടുവന്നു.
25 അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ആജ്ഞാപിച്ചത:്
“ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിെന രണ്ടായി പിളർക്കുക;
ഒരുപകുതി ഒരുവൾക്കും മേറ്റപകുതി മറ്റവൾക്കും
െകാടുക്കുക.”

26 ഉടെന, ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിെന്റ യഥാർഥ
മാതാവ,്കുഞ്ഞിേനാടുള്ളആർ്രദസ്േനഹത്താൽ
രാജാവിേനാട് വിളിച്ച പറഞ്ഞത:് “അേയ്യാ! എെന്റ
യജമാനേന, ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിെന െകാല്ലരുേത!
അതിെനഅവൾക്കു െകാടുത്താലും!”
എന്നാൽ, മേറ്റസ്്രതീ: “േവണ്ട,എനിക്കും േവണ്ട
നിനക്കും േവണ്ട. അതിെന രണ്ടായി പിളർക്കെട്ട!”
എന്നുപറഞ്ഞു.
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27 ഉടെന, രാജാവു വിധി ്രപസ്താവിച്ചത:്
“ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിെന െകാല്ലരുത;് അതിെന
ഒന്നാമെത്ത സ്്രതീക്കു െകാടുക്കുക; അവളാണ്
അതിെന്റഅമ്മ.”

28 രാജാവു കൽപ്പിച്ച വിധി ഇ്രസാേയെലല്ലാം
അറിഞ്ഞു. നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിന്ൈദവത്തിെന്റ
ജ്ഞാനം അേദ്ദഹത്തിനുെണ്ടന്ന് അവർക്കു
േബാധ്യമായി. അതുെകാണ്ട,് ജനം അേദ്ദഹെത്ത
വളെരആദരേവാടുകൂടിയാണുകണ്ടത.്

4
ശേലാേമാെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും

ഭരണകർത്താക്കള ം
1 അങ്ങെന ശേലാേമാൻ സമസ്ത
ഇ്രസാേയലിേന്മലും രാജാവായി വാണു.

2 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപമുഖ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർഇവരായിരുന്നു:

സാേദാക്കിെന്റ മകനായ അസര്യാവായിരുന്നു
പുേരാഹിതൻ;

3 ശീശയുെട പു്രതന്മാരായ എലീേഹാെരഫും
അഹീയാവുംആയിരുന്നു േലഖകന്മാർ;*
അഹീലൂദിെന്റ പു്രതനായ െയേഹാശാഫാത്ത്
രാജകീയ േരഖാപാലകൻ;

4 െയേഹായാദായുെട പു്രതനായ െബനായാവ്
സർവൈസന്യാധിപൻ;
സാേദാക്കുംഅബ്യാഥാരും പുേരാഹിതന്മാർ;

* 4:3 അതായത്, ഭരണസംബന്ധമായ കണക്കുകള ം
സംഭവങ്ങള ംഎഴുതിസൂക്ഷിക്കുന്നയാൾ.
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5 നാഥാെന്റ പു്രതനായ അസര്യാവ്
്രപാേദശികഭരണാധിപന്മാരുെട േമലധികാരി;
നാഥാെന്റ മെറ്റാരു പു്രതനായ
സബൂദ് പുേരാഹിതനും രാജാവിെന്റ
ഉപേദശകനുമായിരുന്നു;

6അഹീശാർ രാജെകാട്ടാരം ഭരണാധിപൻ;
അബ്ദയുെട പു്രതനായ അേദാനിരാം
നിർബന്ധിതേവലക്കാരുെട േമധാവി.

7 രാജാവിനും രാജകുടുംബത്തിനും
ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ എത്തിച്ച െകാടുക്കാൻ
ഇ്രസാേയലിൽ എല്ലായിടത്തുമായി പ്രന്തണ്ടു
്രപാേദശികഭരണാധിപന്മാർ ശേലാേമാന്
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഓേരാരുത്തരും
വർഷത്തിൽ ഓേരാ മാസം അവ
എത്തിച്ച െകാടുക്കും.

8അവരുെട േപരുകൾഇവയാണ്:

എ്രഫയീം മലനാട്ടിൽ, െബൻ-ഹൂർ;
9 മാക്കസ,് ശാൽബീം, േബത-്േശെമശ്,
ഏേലാൻ-േബത്ത-്ഹാനാൻ എന്നീ
സ്ഥലങ്ങളിൽ, െബൻേദെക്കർ;

10 അരുേബ്ബാത്തിൽ, െബൻ-
േഹെസദ്; േസാേഖാവും േഹെഫർ
േദശംമുഴുവനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അധികാരപരിധിക്കുള്ളിലായിരുന്നു.

11 നാഫത്ത-്േദാറിൽ, െബൻ-അബീനാദാബ;്
ഇേദ്ദഹംശേലാേമാെന്റമകളായതാഫത്തിെന
വിവാഹംകഴിച്ചിരുന്നു.

12 താനാക്കിലും, െമഗിേദ്ദാവിലും,
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േബത്-ശയാൻ േദശത്തുമുഴുവനും,
അഹീലൂദിെന്റ മകനായ ബാനാ; േബത്-
ശയാൽേദശം െയ്രസീലിനു താെഴയുള്ള
സാേരഥാേനാടു േചർന്നുകിടക്കുന്നതും
േയാക്െമയാമിനു കുറുെക േബത്ത-്
െശയാൻമുതൽ ആേബൽ-െമേഹാലാവെര
വ്യാപിച്ച കിടക്കുന്നതുംആയിരുന്നു.

13 ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിൽ, െബൻ-
േഗെബർ; ഗിെലയാദുേദശത്തിൽ
മനെശ്ശയുെട പു്രതനായ യായീർ
താമസിച്ചിരുന്ന േദശവും െകട്ടിയുറപ്പിച്ചതും
െവങ്കലേയാടാമ്പലുകള ള്ള അറുപതു
നഗരങ്ങൾ ഉൾെപ്പട്ട ബാശാൻ േദശത്തിെല
അർേഗാബുേദശവും ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ
കീഴിലായിരുന്നു.

14 മഹനയീമിൽ, ഇേദ്ദായുെട പു്രതനായ
അഹീനാദാബ്;

15 നഫ്താലിയിൽ, അഹീമാസ;് ശേലാേമാെന്റ
മകളായ ബാസമത്തിെന ഇേദ്ദഹം
വിവാഹംകഴിച്ചിരുന്നു.

16 ആേശരിലും െബയാേലാത്തിലും
ഹൂശായിയുെട പു്രതനായബാനാ;

17 യിസ്സാഖാരിൽ, പാരൂഹിെന്റ പു്രതൻ
െയേഹാശാഫാത്ത്;

18െബന്യാമീനിൽ,ഏലയുെട പു്രതൻശിെമയി;
19 അേമാര്യരാജാവായ സീേഹാെന്റയും
ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെന്റയും രാജ്യമായ
ഗിെലയാദിൽ, ഹൂരിെന്റ പു്രതൻ േഗെബർ.
ഇവർ കൂടാെത െയഹൂദാേദശത്തും ഒരു
്രപാേദശിക ഭരണകർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
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ശേലാേമാെന്റൈദനംദിന ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ
20 െയഹൂദ്യയിെലയും ഇ്രസാേയലിെലയും
ജനം കടൽക്കരയിെല മണൽേപാെല
അസംഖ്യമായിരുന്നു. അവർ
ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്ത്വളെരആനന്ദേത്താെടയാണു
കഴിഞ്ഞിരുന്നത.് 21 യൂ്രഫട്ടീസ് നദിമുതൽ
െഫലിസ്ത്യരുെടേദശവും ഈജിപ്റ്റിെന്റ
അതിരുവെരയുള്ള സകലരാജ്യങ്ങള ം
ശേലാേമാൻ ഭരിച്ചിരുന്നു. അവർ ശേലാേമാനു
കപ്പം† െകാണ്ടുവരികയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതകാലംമുഴുവൻ കീഴടങ്ങിപ്പാർക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു.

22 ശേലാേമാെന്റ ഒരു ദിവസെത്ത
ഭക്ഷണെച്ചലവ:് മുപ്പതുേകാർ‡ േനരിയമാവ,്
അറുപതുേകാർ§ സാധാരണമാവ,് 23 മാനുകൾ,
കലമാനുകൾ, ആൺപുള്ളിമാനുകൾ,
പുഷ്ടിവരുത്തിയ പക്ഷികൾ എന്നിവകൂടാെത,
പത്തു വളർത്തുമാടുകൾ, േമച്ചിൽപ്പ റത്തു
േമഞ്ഞുനടക്കുന്ന ഇരുപതുകാളകൾ,
നൂറ് െചമ്മരിയാടുകള ം േകാലാടുകള ം,
ഇവെയല്ലാമായിരുന്നു. 24 യൂ്രഫട്ടീസ് നദിക്കു
പടിഞ്ഞാറ് തിപ്സഹുമുതൽ ഗസ്സാവെരയുള്ള
സകലരാജ്യങ്ങള ം അേദ്ദഹം ഭരിച്ച . എല്ലാ
അതിർത്തിയിലും സമാധാനം നിലനിന്നിരുന്നു.
25 ശേലാേമാെന്റ ഭരണകാലെത്തല്ലാം
െയഹൂദയും ഇ്രസാേയലും ദാൻമുതൽ േബർ-
േശബാവെര ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട
† 4:21 ച്രകവർത്തിയുെട ഭരണത്തിൻകീേഴയുള്ള
രാജ്യങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാർ വർഷംേതാറും ച്രകവർത്തിക്ക്

െകാടുത്തുവന്നിരുന്ന നികുതി. ‡ 4:22 ഏക. 5.5 ടൺ. § 4:22
ഏക. 11 ടൺ.
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മുന്തിരിവള്ളിയുെടയും അത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റയും
തണലിൽഎന്നേപാെലസുരക്ഷിതരായി ജീവിച്ച .

26 ശേലാേമാന് പന്തീരായിരം കുതിരപ്പട്ടാളവും
കുതിരകെള െകട്ട ന്നതിന് നാലായിരം*
കുതിരലായങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.

27 ്രപാേദശികഭരണാധിപന്മാർ ഓേരാരുത്തരും
താന്താങ്ങള െട തവണയനുസരിച്ച ള്ള
മാസങ്ങളിൽ ശേലാേമാൻരാജാവിനുേവണ്ടിയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റതീൻേമശയിങ്കലുള്ളവർക്കുേവണ്ടിയും
ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ യാെതാരുവിധ
കുറവുംകൂടാെത എത്തിച്ച െകാടുത്തിരുന്നു.
28 രഥക്കുതിരകൾക്കും മറ്റ കുതിരകൾക്കും
ആവശ്യമായ യവവും ൈവേക്കാലും
അവരവരുെട മുറ്രപകാരം അവ
നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ
എത്തിച്ച െകാടുക്കുമായിരുന്നു.

ശേലാേമാെന്റജ്ഞാനം
29 ൈദവം ശേലാേമാന് ജ്ഞാനവും
അതിമഹത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചയും
കടൽത്തീരംേപാെല പരേപ്പറിയ
പരിജ്ഞാനവും ്രപദാനംെചയ്തു.
30 സകലപൗരസ്ത്യേദശവാസികള െട
ജ്ഞാനെത്തക്കാള ം ഈജിപ്റ്റിെന്റ
ജ്ഞാനെത്തക്കാള ം ശേലാേമാെന്റ
ജ്ഞാനം േ്രശഷ്ഠതരമായിരുന്നു.
31 സകലമനുഷ്യെരക്കാള ം എ്രസാഹ്യനായ
ഏഥാൻ, മാേഹാലിെന്റ പു്രതന്മാരായ േഹമാൻ,
കൽേക്കാൽ, ദർദ എന്നിവെരക്കാള ം

* 4:26 2 ദിന. 9:25കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. നാൽപ്പതിനായിരം
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അേദ്ദഹം കൂടുതൽ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു.
അയൽരാജ്യങ്ങളിെലല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കീർത്തി വ്യാപിച്ച . 32 മൂവായിരം
സദൃശ്യവാക്യങ്ങള ം ആയിരത്തഞ്ചു
ഗീതങ്ങള ം അേദ്ദഹം രചിച്ച .
33 െലബാേനാനിെല േദവദാരുമുതൽ
മതിലിേന്മൽ കിളിർക്കുന്ന ഈേസാപ്പ വെരയുള്ള
സസ്യജാലങ്ങെളക്കുറിച്ച ം അേദ്ദഹം
്രപതിപാദിച്ച . മൃഗങ്ങെളയും പക്ഷികെളയും
ഇഴജന്തുക്കെളയും മത്സ്യങ്ങെളയും
അേദ്ദഹം പരാമർശവിഷയമാക്കി.
34 ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനെത്തപ്പറ്റി േകട്ടറിഞ്ഞ
സകലരാഷ്്രടത്തലവന്മാരുെടയുംഅടുക്കൽനിന്ന്
അനവധി സ്ഥാനപതികൾ ശേലാേമാെന്റ
ജ്ഞാനവചനങ്ങൾേകൾക്കാൻഎത്തിയിരുന്നു.

5
ൈദവാലയം നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള

ഒരുക്കങ്ങൾ
1 ശേലാേമാൻ തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ
പിൻതുടർച്ചാവകാശിയായി വാഴുന്നതിന്
അഭിേഷകം െചയ്യെപ്പട്ട എന്ന് േസാരിെല
രാജാവായ ഹീരാമിന് അറിവുകിട്ടി.
അേദ്ദഹം എേപ്പാഴും ദാവീദുരാജാവുമായി
സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ട് ഹീരാം
ശേലാേമാെന്റ അടുക്കൽ സ്ഥാനപതികെള
അയച്ച് അേദ്ദഹെത്ത അനുേമാദിച്ച .
2 ശേലാേമാൻ ഹീരാംരാജാവിന് ഇ്രപകാരം ഒരു
സേന്ദശംതിരിെകഅയച്ച :
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3 “എെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ
ശ്രതുക്കെള യേഹാവ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാൽക്കീഴാക്കുന്നതുവെര അേദ്ദഹത്തിന്
ചുറ്റ മുള്ള സകലരാജ്യങ്ങേളാടും യുദ്ധത്തിൽ
ഏർെപ്പേടണ്ടിവന്നതിനാൽ, തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു ആലയം
നിർമിക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല
എന്നു താങ്കൾക്കറിയാമേല്ലാ! 4 എന്നാൽ,
എനിക്കിേപ്പാൾ ഒരു ്രപതിേയാഗിേയാ
വിഘ്നേമാ ഇല്ല. എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ എനിക്ക് എല്ലാഭാഗത്തും സ്വസ്ഥത
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 5 ‘നിനക്കുപകരം നിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഞാൻ അവേരാധിക്കുന്ന
നിെന്റ മകൻ എെന്റ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം
നിർമിക്കും,’ എന്ന് യേഹാവ എെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിേനാട് അരുളിെച്ചയ്ത്രപകാരം ഞാൻ
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന്
ഒരുആലയംനിർമിക്കാൻആേലാചിക്കുന്നു.

6 “ആകയാൽ, െലബാേനാനിൽനിന്ന്
എനിക്കുേവണ്ടി േദവദാരുക്കൾ മുറിക്കാൻ
കൽപ്പന െകാടുത്താലും! എെന്റ
േസവകരും താങ്കള െട േസവകേരാെടാപ്പം
േജാലിെചയ്യന്നതായിരിക്കും. താങ്കള െട
ആള കൾക്ക് താങ്കൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന
േവതനവും ഞാൻ നൽകുന്നതായിരിക്കും.
മരം മുറിക്കുന്നതിൽ സീേദാന്യെരേപ്പാെല
ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവർ ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന്
അേങ്ങക്കറിയാമേല്ലാ.”

7 ശേലാേമാൻ അയച്ച സേന്ദശം
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വായിച്ച േകട്ടേപ്പാൾ ഹീരാം അത്യധികം
സേന്താഷിച്ച . “ഈ മഹാജനതെയ ഭരിക്കാൻ
ഇ്രത ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പു്രതെന ദാവീദിനു
നൽകിയ യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട,”
എന്ന്അേദ്ദഹം ്രപതികരിച്ച .

8 ഹീരാം ഇ്രപകാരെമാരു മറുപടിയും
ശേലാേമാന് െകാടുത്തയച്ച :

“അങ്ങ് െകാടുത്തയച്ച സേന്ദശം
എനിക്കു ലഭിച്ച . േദവദാരുക്കള ം
സരളമരങ്ങള ം തരുന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങ്
ആ്രഗഹിക്കുന്നതുേപാെലെയല്ലാം ഞാൻ
െചയ്യാം. 9 എെന്റ േജാലിക്കാർതെന്ന
െലബാേനാനിൽനിന്നു തടികൾ
െമഡിറ്റേറനിയൻ കടലിേലക്ക് ഇറക്കി
അവിെടനിന്ന് ചങ്ങാടങ്ങളാക്കി അങ്ങു
പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കടൽവഴിയായി എത്തിച്ച്
അതിെന്റ െകട്ട് അഴിച്ച തരുന്നതുവെരയുള്ള
്രപവർത്തനങ്ങൾ െചയ്യ ം. തുടർന്ന്
അവരിൽനിന്ന് അങ്ങ് അവ ഏറ്റ വാങ്ങുമേല്ലാ.
എെന്റ രാജഗൃഹത്തിനുേവണ്ട
ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എത്തിച്ച തരുന്ന
കാര്യത്തിൽ എെന്റ ആ്രഗഹവും
സാധിച്ച തന്നാലും.”
10 ഇ്രപകാരം, ഹീരാം ശേലാേമാന്
ആവശ്യമായിരുന്ന േദവദാരുക്കള ം
സരളമരങ്ങള ംനൽകിവന്നു. 11ശേലാേമാനാകെട്ട,
ഹീരാമിെന്റ ഗൃഹത്തിന് 20,000 േകാർ* േഗാതമ്പും

* 5:11 ഏക. 3600 ടൺ
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ആട്ടിെയടുത്ത 20,000 േകാർ†‡ ഒലിെവണ്ണയും
ഭക്ഷണത്തിനായി െകാടുത്തുേപാന്നു.
ശേലാേമാൻ വർഷംേതാറും ഇവ ഹീരാമിന്
െകാടുത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 12 യേഹാവ, താൻ
വാഗ്ദാനം െചയ്തിരുന്ന്രപകാരം ശേലാേമാനു
ജ്ഞാനം നൽകി. ഹീരാമും ശേലാേമാനുംതമ്മിൽ
സമാധാനത്തിൽ തുടരുകയും ഇരുവരും ഒരു
ഉടമ്പടിയിൽഏർെപ്പടുകയും െചയ്തു.

13അതിനുേശഷം, ശേലാേമാൻരാജാവ് സകല
ഇ്രസാേയലിൽനിന്നും നിർബന്ധിതേവലയ്ക്കായി
മുപ്പതിനായിരം ആള കെള നിേയാഗിച്ച .
14അേദ്ദഹം അവെര പതിനായിരംേപർവീതമുള്ള
ഓേരാ സംഘമായി മാസംേതാറും
െലബാേനാനിേലക്ക്മാറിമാറിഅയച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
അവർ ഒരുമാസം െലബാേനാനിൽ
േജാലിെചയ്തേശഷം രണ്ടുമാസം
സ്വഭവനങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു.
നിർബന്ധിതമായി േവലെചയ്യന്നവരുെട േമധാവി
അേദാനിരാം ആയിരുന്നു. 15 ശേലാേമാന്
മലകളിൽ എഴുപതിനായിരം ചുമട്ട കാരും
എൺപതിനായിരം കല്ല െവട്ട കാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 16 മൂവായിരത്തി മുന്നൂറു§
്രപധാനകാര്യസ്ഥന്മാർ ഇവർക്കു േമൽേനാട്ടം
വഹിച്ചിരുന്നു. 17 രാജകൽപ്പന്രപകാരം
െചത്തിെയാരുക്കിയ കല്ല െകാണ്ട്
ൈദവാലയത്തിന് അടിത്തറ പണിയുന്നതിന്
അവർ വിലപിടിപ്പ ള്ള വലിയ കല്ല കൾ

† 5:11 2 ദിന. 2:10 കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. ഇരുപതുേകാർ
‡ 5:11 ഏക. 4,44,000 ലി.; ചി.ൈക.്രപ. ഇരുപതുേകാർ § 5:16
ചി.ൈക.്രപ. 3,600
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പാറമടയിൽനിന്നു െവട്ടിെയടുത്തു.
18 ശേലാേമാെന്റയും ഹീരാമിെന്റയും
ശില്പികള ം, ഗിബലിൽനിന്നുള്ളവരും*
ൈദവാലയനിർമാണത്തിനുള്ള കല്ല കള ം
തടികള ം െചത്തിമിനുക്കി.

6
ശേലാേമാൻൈദവാലയം നിർമിക്കുന്നു

1 ഇ്രസാേയൽജനം ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
യാ്രതപുറെപ്പട്ട വന്നതിെന്റ നാനൂറ്റി
എൺപതാംവർഷം*—ശേലാേമാൻ ഇ്രസാേയലിൽ
ഭരണേമറ്റതിെന്റ നാലാംവർഷം—രണ്ടാംമാസമായ
സീവുമാസത്തിൽ അേദ്ദഹം യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
ആലയംനിർമിക്കാൻആരംഭിച്ച .

2 ശേലാേമാൻരാജാവ് യേഹാവയ്ക്കു നിർമിച്ച
ൈദവാലയംഅറുപതുമുഴംനീളവുംഇരുപതുമുഴം
വീതിയും മുപ്പതുമുഴം ഉയരവും† ഉള്ളതായിരുന്നു.
3 ആലയത്തിെന്റ വിശാലമായ മുറിക്കു
മുമ്പിലുള്ള മണ്ഡപത്തിന്, ആലയത്തിെന്റ
വീതിെക്കാത്തവണ്ണം, ഇരുപതുമുഴം
നീളവും മുൻവശേത്തക്കു പത്തുമുഴം
വീതിയിൽ തള്ളിനിൽക്കുന്നതുമായിരുന്നു.
4 ൈദവാലയഭിത്തിക്കിണങ്ങിയ
ജനാലകള ം അേദ്ദഹം പണിയിച്ച .
5 ൈദവാലയത്തിെന്റ വിശാലമായ
മുറിയുെടയും അന്തർമന്ദിരത്തിെന്റയും ഇടയ്ക്ക്

* 5:18 പൗരാണിക ്രഗീക്കു സാഹിത്യത്തിൽബിേബ്ലാസ് എന്നാണ്
ഈ സ്ഥലം അറിയെപ്പട്ടിരുന്നത.് * 6:1 ചി.ൈക.്രപ. നാനൂറ്റി
നാൽപ്പതാംവർഷം † 6:2 ഏക. 27 മീ. നീളം, 9 മീ. വീതി, 14 മീ.
ഉയരം.
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ആലയത്തിെന്റ ഭിത്തിേയാടുേചർത്ത് ചുറ്റ ം
മൂന്നു നിലകളിലായി അേനകം മുറികൾ
നിർമിച്ച . 6 പുറേമയുള്ള ഭിത്തിയുെട ഒന്നാംനില
അഞ്ചുമുഴവും‡ രണ്ടാംനില ആറുമുഴവും
മൂന്നാംനില ഏഴുമുഴവും§ വീതിയുള്ളതായിരുന്നു.
ൈദവാലയഭിത്തിക്കുള്ളിേലക്ക് തുലാങ്ങൾ
തുളച്ച കടക്കാതിരിക്കുന്നതിനായി ചുറ്റ ം
ഗളങ്ങൾനിർമിച്ച്അവഅതിൽഘടിപ്പിച്ച .

7 ൈദവാലയനിർമാണത്തിന്
പാറമടയിൽെവച്ച തെന്ന െചത്തിെയാരുക്കിയ
കല്ല കൾമാ്രതമാണ് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നത.്
അതുെകാണ്ട,് പണിസ്ഥലത്ത്
ചുറ്റികയുെടേയാ മഴുവിെന്റേയാ മറ്റ് യാെതാരു
ഇരുമ്പായുധങ്ങള െടേയാ ശബ്ദവും
േകൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

8 താഴെത്ത നിലയിേലക്കുള്ള*
്രപേവശനം ൈദവാലയത്തിെന്റ
െതക്കുവശത്തായിരുന്നു. അവിെടനിന്ന്
േഗാവണിവഴി രണ്ടാംനിലയിേലക്കുംഅവിെടനിന്ന്
മൂന്നാംനിലയിേലക്കും ്രപേവശിക്കാമായിരുന്നു.
9 ഇവ്വിധത്തിൽ അേദ്ദഹം ആലയനിർമാണം
പൂർത്തീകരിക്കുകയും േദവദാരുത്തുലാങ്ങള ം
പലകകള ംെകാണ്ട് മച്ചിടുകയും െചയ്തു.
10 ആലയത്തിനുചുറ്റ ം അേദ്ദഹം നിർമിച്ച
വശേത്താടുേചർന്ന അറകൾ ഓേരാന്നിെന്റയും
ഉയരം അഞ്ചുമുഴംവീതമായിരുന്നു.
േദവദാരുത്തുലാങ്ങൾെകാണ്ട് അവ
ആലയേത്താടു പരസ്പരംബന്ധിച്ചിരുന്നു.
‡ 6:6 ഏക. 2.3 മീ. § 6:6 ഏക. 3.2 മീ. * 6:8 ചി.ൈക.്രപ.
നടുവിലെത്ത
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11ഈ സമയത്ത് ശേലാേമാന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായി: 12 “നീ നിർമിക്കുന്ന
ഈ ൈദവാലയെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
നീ എെന്റ ഉത്തരവുകൾ പിൻതുടരുകയും
എെന്റ നിയമങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുകയും
എെന്റ കൽപ്പനകെളല്ലാം പാലിച്ച് അവ
അനുസരിക്കുകയും െചയ്യ െമങ്കിൽ,ഞാൻനിെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിേനാടു െചയ്ത വാഗ്ദാനം
ഞാൻ നിന്നിലൂെട നിവർത്തിക്കും. 13 ഞാൻ
ഇ്രസാേയലിെന്റ മേധ്യ വസിക്കും;എെന്റ ജനമായ
ഇ്രസാേയലിെനഞാൻ ഉേപക്ഷിക്കുകയുമില്ല.”

14അങ്ങെനശേലാേമാൻൈദവാലയനിർമാണം
പൂർത്തിയാക്കി. 15 ൈദവാലയഭിത്തിയുെട
ഉൾവശം, തറമുതൽ മച്ച വെര, അേദ്ദഹം
േദവദാരുപ്പലകകൾെകാണ്ട് പാകിമറച്ച ;
തറമുഴുവനും സരളമരപ്പലകകൾെകാണ്ട്
പാകിയുറപ്പിച്ച . 16 ൈദവാലയത്തിനുള്ളിലായി
ഒരു അന്തർമന്ദിരം—അതിവിശുദ്ധസ്ഥലം—
നിർമിക്കുന്നതിനായി ആലയത്തിെന്റ
പിൻഭാഗത്ത് ഇരുപതുമുഴം നീളത്തിലുള്ളസ്ഥലം
തറമുതൽ മച്ച വെര േദവദാരുപ്പലകകൾെകാണ്ട്
അേദ്ദഹം േവർതിരിച്ച . 17അന്തർമന്ദിരത്തിെന്റ
മുൻഭാഗത്തുള്ള ആലയത്തിെന്റ
വിശാലമായ മുറിക്ക് നാൽപ്പതുമുഴം†
അവേശഷിച്ചിരുന്നു. 18 ൈദവാലയത്തിെന്റ
ഉൾഭാഗം േദവദാരുപ്പലകകൾെകാണ്ട്
െപാതിഞ്ഞിരുന്നു. അവയിൽ കായ്കള െടയും
വിടർന്ന പുഷ്പങ്ങള െടയും രൂപങ്ങൾ
െകാത്തിെവച്ചിരുന്നു. സകലതും
† 6:17 ഏക. 18 മീ.
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േദവദാരുെകാണ്ടായിരുന്നു; കല്ല് അേശഷം
ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല.

19 യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട
േപടകം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അേദ്ദഹം
ൈദവാലയത്തിനുള്ളിൽ അന്തർമന്ദിരം ഒരുക്കി.
20 അതിന് ഇരുപതുമുഴം നീളവും ഇരുപതുമുഴം
വീതിയും ഇരുപതുമുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതിെന്റ ഉൾഭാഗം സ്വർണംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു. േദവദാരുനിർമിതമായ
ധൂപപീഠവും സ്വർണംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു.
21 ൈദവാലയത്തിെന്റ അന്തർഭാഗം
ശേലാേമാൻ സ്വർണംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു.
അന്തർമന്ദിരത്തിനുമുമ്പിൽ കുറുെക
അേദ്ദഹം സ്വർണച്ചങ്ങല െകാളത്തിയിട്ട .
22 അങ്ങെന, ൈദവാലയത്തിെന്റ
ഉൾഭാഗംമുഴുവൻ സ്വർണംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു. അന്തർമന്ദിരത്തിെല യാഗപീഠവും
സ്വർണംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു.

23 അന്തർമന്ദിരത്തിനുള്ളിൽ, ഓേരാന്നിനും
പത്തുമുഴംവീതം ഉയരമുള്ള, രണ്ടു
െകരൂബുകെള‡ ശേലാേമാൻ ഒലിവുമരംെകാണ്ടു
നിർമിച്ച് ഉറപ്പിച്ച നിർത്തി. 24 െകരൂബിെന്റ ഒരു
ചിറകിന് അഞ്ചുമുഴം നീളം, മേറ്റ ചിറകിനും
അഞ്ചുമുഴം നീളം; ചിറകിെന്റ ഒരു അ്രഗംമുതൽ
മേറ്റ ചിറകിെന്റ അ്രഗംവെര പത്തുമുഴം
നീളം. 25 രണ്ടാമെത്ത െകരൂബിെന്റ അളവും

‡ 6:23 െകരൂബുകൾ െപാതുേവ ൈദവദൂതന്മാർക്കു സമം എന്നു
കരുതെപ്പടുെന്നങ്കിലും,ഏെതന്നുവ്യക്തമായിപറയാൻകഴിയാത്ത
ചിറകുകള ള്ള ജീവികളാണ.് മൃഗത്തിെന്റേയാ മനുഷ്യെന്റേയാ
ശരീരഭാഗം ഇതിനുള്ളതായും കരുതെപ്പടുന്നു.
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പത്തുമുഴംതെന്ന ആയിരുന്നു. കാരണം
ആകൃതിയിലും അളവിലും രണ്ടു െകരൂബുകള ം
ഒരുേപാെലതെന്ന ആയിരുന്നു. 26 ഓേരാ
െകരൂബിെന്റയും ഉയരവും പത്തുമുഴംതെന്ന
ആയിരുന്നു. 27 ൈദവാലയത്തിെന്റ
അന്തർമന്ദിരത്തിനുള്ളിൽ അേദ്ദഹം അവ
സ്ഥാപിച്ച ; െകരൂബുകള െട ചിറകുകൾ
വിടർന്നിരുന്നു. ഒരു െകരൂബിെന്റ ഒരു ചിറക് ഒരു
ഭിത്തിയിൽ െതാട്ടിരുന്നു; മേറ്റ െകരൂബിെന്റ മേറ്റ
ചിറക് മേറ്റ ഭിത്തിയിലും. അന്തർമന്ദിരത്തിെന്റ
ഒത്തമധ്യത്തിൽ ഇരുെകരൂബുകള െടയും
ചിറകുകൾതമ്മിൽ െതാട്ടിരുന്നു. 28 അേദ്ദഹം
െകരൂബുകെളസ്വർണം െപാതിഞ്ഞു.

29 ആലയത്തിെന്റ ചുേറ്റാടുചുറ്റ മുള്ള
ഭിത്തികളിെലല്ലാം—അകെത്ത മുറികള െടയും
പുറെത്ത മുറികള െടയും ഭിത്തികളിെലല്ലാം—
െകരൂബുകൾ, ഈന്തപ്പന, വിടർന്ന പൂക്കൾ
ഇവയുെട രൂപങ്ങൾ അേദ്ദഹം െകാത്തിച്ച .
30 ആലയത്തിെന്റ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള
മുറികള െടെയല്ലാം തറയും അേദ്ദഹം
സ്വർണംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു.

31അന്തർമന്ദിരത്തിേലക്കു ്രപേവശിക്കുന്നതിന്
അേദ്ദഹം ഒലിവുമരംെകാണ്ടു വാതിലുകൾ
നിർമിച്ച . കട്ടിളകൾക്ക് പഞ്ചഭുജാകൃതിയാണ്
ഉണ്ടായിരുന്നത.് 32ഒലിവുപലകകൾെകാണ്ടുതെന്നയുള്ള
ഇരുകതകുകളിലുംഅേദ്ദഹംെകരൂബുകള െടയും
ഈന്തപ്പനകള െടയും വിടർന്ന പൂക്കള െടയും
രൂപങ്ങൾ െകാത്തിച്ച . െകരൂബുകെളയും
ഈന്തപ്പനകെളയും കാച്ചിെത്തളിച്ച
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സ്വർണംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു. 33 ഈ
വിധത്തിൽത്തെന്നവിശാലമായ മുറിയിേലക്കുള്ള
്രപേവശനത്തിന് ചതുർഭുജാകൃതിയിലുള്ളതും
ഒലിവുമരത്തിൽ തീർത്തതുമായ
കട്ടിളക്കാലുകൾ അേദ്ദഹം നിർമിച്ച . 34അതിന്
അേദ്ദഹം സരളമരപ്പലകകൾെകാണ്ടു
കതകു നിർമിച്ച . കതകിെന്റ രണ്ടു
പാളികൾക്കും ഈരണ്ടു മടക്കുപാളി
ഉണ്ടായിരുന്നു. 35 അവയുെടേമലും അേദ്ദഹം
െകരൂബുകള െടയും ഈന്തപ്പനകള െടയും
വിടർന്ന പൂക്കള െടയും രൂപങ്ങൾ െകാത്തിച്ച .
ആ െകാത്തുപണികള െടേമലും ഒരുേപാെല
സ്വർണം അടിച്ച പതിച്ച് അവെയല്ലാം
സ്വർണംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു.

36 െചത്തിെയാരുക്കിയ മൂന്നുവരി കല്ല ം
മിനുക്കിയ ഒരുവരി േദവദാരുത്തുലാനുംെകാണ്ട്
അേദ്ദഹംഅകെത്തഅങ്കണംപണിയിച്ച .

37 നാലാമാണ്ടിൽ സീവുമാസത്തിൽ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനം
ഇട്ടിരുന്നു. 38 പതിെനാന്നാമാണ്ടിൽ
എട്ടാംമാസമായ ബൂൽമാസത്തിൽ ൈദവാലയം,
അതിെന്റ സകലഭാഗങ്ങള മായി, അതിെന്റ
മാതൃക അനുസരിച്ച തെന്ന, പണിതുതീർത്തു.
അങ്ങെനആലയംപണിയുന്നതിന്അേദ്ദഹത്തിന്
ഏഴുവർഷം േവണ്ടിവന്നു.

7
ശേലാേമാൻതെന്റഅരമനനിർമിക്കുന്നു

1 എന്നാൽ, ശേലാേമാൻ തെന്റ അരമനയുെട
നിർമാണത്തിനായി പതിമ്മൂന്നുവർഷം



1 രാജാക്കന്മാർ 7:2 xxxix 1 രാജാക്കന്മാർ 7:7

െചലവഴിച്ച . 2 അേദ്ദഹം െലബാേനാൻ
വനസൗധവും പണികഴിപ്പിച്ച . അത്
നൂറുമുഴം നീളവും അൻപതുമുഴം വീതിയും
മുപ്പതുമുഴം ഉയരവും ഉള്ളതായിരുന്നു.*
പണിതുമിനുക്കിയ േദവദാരുെകാണ്ടുള്ള
തുലാങ്ങെള താങ്ങിനിർത്താൻ തക്കവിധത്തിൽ
േദവദാരുെകാണ്ടു നിർമിച്ച നാലുനിര
തൂണുകളിേന്മലാണ് അതു പണിതുറപ്പിച്ചിരുന്നത.്
3 ആ സൗധത്തിന് ഓേരാ നിരയിലും
പതിനഞ്ചുവീതം ആെക നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു
തൂണുകളിേന്മൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന തുലാങ്ങളിൽ
േദവദാരുെകാണ്ടുതെന്നയാണ് മച്ചിട്ടത.് 4അതിനു
മൂന്നുനിര ജനാലകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. മൂന്നു
നിരയിലും അവ േനർക്കുേനേര ആയിരുന്നു.
5 അതിെന്റ വാതിലുകള ം കട്ടിളകള ം
സമചതുരാകൃതിയിലായിരുന്നു. ജനാലകൾ
മൂന്നുനിലകളായും ഒേന്നാെടാന്ന് അഭിമുഖമായും†
സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.

6അേദ്ദഹം അൻപതുമുഴം നീളവും മുപ്പതുമുഴം
വീതിയുമുള്ള‡ ഒരു സ്തംഭനിര നിർമിച്ച .
അതിനുമുമ്പിൽ ഒരു പൂമുഖവും അതിെന്റ
മുൻഭാഗത്ത് സ്തംഭങ്ങള ം മീേത വിതാനവും
നിർമിച്ച .

7 കൂടാെത, ഇരുന്നു ന്യായംവിധിക്കുന്നതിനായി
അേദ്ദഹം സിംഹാസനമണ്ഡപവും
പണിയിച്ച . അത് തറമുതൽ

* 7:2 ഏക. 45 മീറ്റർ നീളം, 23 മീറ്റർ വീതി, 14മീറ്റർ ഉയരം. † 7:5
ഈവാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം വ്യക്തമല്ല.
‡ 7:6 ഏക. 23 മീറ്റർ നീളം 14 മീറ്റർ വീതി.



1 രാജാക്കന്മാർ 7:8 xl 1 രാജാക്കന്മാർ 7:12

മച്ച വെര§ േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ട് മറച്ച .
8 കുെറക്കൂെട പിന്നിലായി തനിക്കു
വസിക്കുന്നതിനു പണിയിച്ച അരമനയും
ഇേത രൂപകൽപ്പനേയാടുകൂടിയതായിരുന്നു.
ഫറേവാെന്റ പു്രതിയായ തെന്റ
പത്നിക്കുേവണ്ടിയുംഇേതശില്പസംവിധാനങ്ങേളാടുകൂടിയ
മെറ്റാരു െകാട്ടാരവും ശേലാേമാൻ പണി
കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു.

9 ഒേര ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലും
െവട്ടിെയടുത്ത,് അകവും പുറവും
വാൾെകാണ്ട് മിനുസെപ്പടുത്തിയ
വിേശഷതരം കല്ല കൾെകാണ്ടാണ്,
ബാഹ്യഭാഗംമുതൽ മുഖ്യാങ്കണംവെരയുള്ള ഈ
സൗധങ്ങെളല്ലാം—അവയുെട അടിസ്ഥാനംമുതൽ
േമൽക്കൂരവെര—പണിതീർത്തത.്
10 അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വിലപിടിപ്പ ള്ള വലിയ
കല്ല കൾെകാണ്ടാണ് പണിയിച്ചത;് അവയിൽ
ചിലതിെന്റ അളവു പത്തുമുഴവും മറ്റ
ചിലതിേന്റത് എട്ട മുഴവും ആയിരുന്നു.*
11 അടിസ്ഥാനക്കല്ല കൾക്കുമുകളിൽ കൃത്യമായ
അളവിൽ െവട്ടിെയടുത്ത വിേശഷതരം
കല്ല കള ം േദവദാരുത്തുലാങ്ങള ം ഉപേയാഗിച്ച .
12 അകെത്ത അങ്കണംേപാെലതെന്ന
മുഖ്യാങ്കണവും മൂന്നുവരി െചത്തിമിനുക്കിയ
കല്ല കള ം ഒരുവരി പണിതുമിനുക്കിയ
േദവദാരുത്തുലാനുംെകാണ്ട് പൂമുഖം ഉൾെപ്പെട
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ ചുേറ്റാടുചുറ്റ ം
െകട്ടിയിരുന്നു.
§ 7:7 മൂ.ഭാ. തറമുതൽതറവെര * 7:10 യഥാ്രകമം,ഏക. 4.5
മീ., 3.6 മീ.
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ൈദവാലയസജ്ജീകരണം
13ശേലാേമാൻരാജാവ് േസാരിൽനിന്നും ഹീരാം†
എെന്നാരാെള വരുത്തി. 14 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അമ്മ നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽെപ്പട്ട ഒരു
വിധവയായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവ്
േസാർ േദശക്കാരനും െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള
കരകൗശലേവലയിൽ വിദഗ്ദ്ധനുമായിരുന്നു.
െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള എല്ലാത്തരം
ശില്പേവലകളിലും ഹീരാം അതിവിദഗ്ദ്ധനും
പരിചയസമ്പന്നനുമായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ അടുക്കൽവന്നു;
ശേലാേമാൻരാജാവ് ഏൽപ്പിച്ച പണികെളല്ലാം
അേദ്ദഹം െചയ്തുെകാടുത്തു.

15 പതിെനട്ട മുഴം ഉയരവും പ്രന്തണ്ടുമുഴം
ചുറ്റളവുമുള്ള‡ രണ്ടു െവങ്കലസ്തംഭങ്ങൾ,
ഒേരനിരയിൽ ഹീരാം വാർത്തുണ്ടാക്കി.
16 സ്തംഭങ്ങള െട മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ
അേദ്ദഹം രണ്ടു െവങ്കലമകുടങ്ങള ം
വാർത്തുണ്ടാക്കി. ഓേരാ മകുടത്തിനും
അഞ്ചുമുഴം§ ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു.
17ചി്രതപ്പണികേളാടുകൂടിയതും വലക്കണ്ണികള െട
ആകൃതിയിലുള്ളതും കണ്ണികൾ പരസ്പരം
േകാർത്തുേചർത്തിട്ട ള്ളതുമായ ഏേഴഴു
ചങ്ങലവീതം ഓേരാ സ്തംഭത്തിനും മുകളിലുള്ള
മകുടങ്ങൾക്കും േതാരണം ചാർത്തിയിരുന്നു.
18സ്തംഭങ്ങളിെല മകുടങ്ങൾക്ക് അലങ്കാരമായി
ഓേരാ േതാരണെത്തയും വലയംെചയ്തുെകാണ്ട്
രണ്ടുവരി മാതളപ്പഴങ്ങള ം അേദ്ദഹം

† 7:13 ഹൂരാം,ഹീരാം എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം. ‡ 7:15 ഏക.
8.1 മീ. ഉയരം, 5.4 മീ. ചുറ്റളവ.് § 7:16 ഏക. 2.3 മീ.
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വാർത്തുണ്ടാക്കി ഘടിപ്പിച്ച . രണ്ടുമകുടങ്ങള ം
അേദ്ദഹം ഒേരവിധത്തിൽത്തെന്ന അലങ്കരിച്ച .
19 പൂമുഖത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള സ്തംഭങ്ങളിെല
മകുടങ്ങൾക്ക് േശാശന്നപ്പ ഷ്പങ്ങള െട*
ആകൃതിയായിരുന്നു. അവയുെട
ഉയരം നാലുമുഴം† വീതമായിരുന്നു.
20 രണ്ടുസ്തംഭങ്ങള െടയും മകുടങ്ങളിൽ
മുകളിൽ പുറേത്തക്ക് ഉന്തിനിൽക്കുന്ന
ഭാഗത്ത് ചുറ്റ പാടും വരിവരിയായി ഇരുനൂറു
മാതളപ്പഴങ്ങൾവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു.
21ൈദവാലയത്തിെന്റ പൂമുഖത്തിങ്കൽ അേദ്ദഹം
സ്തംഭങ്ങൾ രണ്ടും സ്ഥാപിച്ച ; വലതുഭാഗെത്ത
സ്തംഭത്തിന് യാഖീൻ‡ എന്നും ഇടതുഭാഗെത്ത
സ്തംഭത്തിന് േബാവസ§് എന്നും അേദ്ദഹം
േപരിട്ട . 22 സ്തംഭങ്ങള െട അ്രഗങ്ങളിലുള്ള
മകുടങ്ങൾക്ക് േശാശന്നപ്പ ഷ്പങ്ങള െട
ആകൃതിയായിരുന്നു. ഇ്രപകാരം, അേദ്ദഹം
സ്തംഭങ്ങള െട നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ച .

23 പിന്നീട്, അേദ്ദഹം െവങ്കലംെകാണ്ടു
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വലിെയാരു ജലസംഭരണി*
വാർത്തുണ്ടാക്കി. അതിനു വേക്കാടുവക്ക്
പത്തുമുഴം വ്യാസവും അഞ്ചുമുഴം
ഉയരവുമുണ്ടായിരുന്നു. അതിെന്റ ചുറ്റളവ്
മുപ്പതുമുഴം† ആയിരുന്നു. 24 വക്കിനുതാേഴ
ചുേറ്റാടുചുറ്റ ം ഒരു മുഴത്തിനു പത്തുവീതം
അലങ്കാരക്കായ്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ

* 7:19 അതായത്, ഒരുതരം ലില്ലിപ്പ വ്. † 7:19 ഏക. 1.8 മീ.
‡ 7:21 അവിടന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നുഎന്നർഥം. § 7:21 അങ്ങയിലാണ്
ശക്തിഎന്നർഥം. * 7:23 മൂ.ഭാ. കടൽ † 7:23 ഏക. 14 മീ.
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ജലസംഭരണി വാർത്തേപ്പാൾത്തെന്ന ഈ
കായ്കള ം രണ്ടു നിരയായി േചർത്തു
വാർത്തിരുന്നു.

25 പ്രന്തണ്ടു കാളകള െട പുറത്താണ് ഈ
വലിയ ജലസംഭരണി സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നത.്
മൂെന്നണ്ണംവടേക്കാട്ട ംമൂെന്നണ്ണംപടിഞ്ഞാേറാട്ട ം
മൂെന്നണ്ണം െതേക്കാട്ട ം മൂെന്നണ്ണം കിഴേക്കാട്ട ം
പരസ്പരം പുറംതിരിഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു.
അവയുെട പുറത്തായിരുന്നു ജലസംഭരണി
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നത.് ആ കാളകള െട
പൃഷ്ഠഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളിേലക്കായിരുന്നു
തിരിഞ്ഞിരുന്നത.് 26 ജലസംഭരണിയുെട
ഭിത്തി ഒരു ൈകപ്പത്തിേയാളം‡
ഘനമുള്ളതായിരുന്നു. അതിെന്റ അ്രഗം
പാനപാ്രതത്തിെന്റ അ്രഗംേപാെല ഒരു വിടർന്ന
േശാശന്നപ്പ ഷ്പത്തിെന്റ ആകൃതിയിലായിരുന്നു.
അതിൽരണ്ടായിരംബത്ത്§ െവള്ളംസംഭരിക്കാം.

27 ഹീരാം െവങ്കലംെകാണ്ട് ചലിപ്പിക്കാവുന്ന
പത്തു പീഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാന്നും നാലുമുഴം
നീളവും നാലുമുഴം വീതിയും മൂന്നുമുഴം*
ഉയരവുമുള്ളതായിരുന്നു. 28 പീഠങ്ങള െട
നിർമാണം ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: അവയുെട
പാർശ്വത്തിെല പലകകൾ ലംബമായുള്ള
ചട്ടങ്ങളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 29ചട്ടങ്ങൾക്കകത്തു
ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന പലകകളിൽ സിംഹങ്ങള െടയും
കാളകള െടയും െകരൂബുകള െടയും ചി്രതങ്ങൾ
െകാത്തിെവച്ചിരുന്നു. ചട്ടങ്ങളിലും ഈ വിധം

‡ 7:26 ഏക. 7.5 െസ.മീ. § 7:26 44,000 ലി.; ചി.ൈക.്രപ. ഈ
വാക്യഭാഗം കാണുന്നില്ല. * 7:27 ഏക. 1.8 മീ. നീളവും വീതിയും
1.4 മീ. ഉയരവും.
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ഇവയുെട ചി്രതങ്ങൾ ആേലഖനംെചയ്തതു
കൂടാെത, സിംഹങ്ങള െടയും കാളകള െടയും
താെഴയും മുകളിലുമായി പുഷ്പച്രകങ്ങള ം
െകാത്തിയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 30 ഓേരാ
പീഠത്തിനും െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള നന്നാലു
ച്രകവും െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള അച്ച തണ്ടും
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓേരാ പീഠത്തിനും ഓേരാ
ക്ഷാളനപാ്രതവും നന്നാലു കാലുകളിൽ
ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവയുെട ഓേരാ വശത്തും
പുഷ്പമാല്യങ്ങൾ വാർത്തുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
31 പീഠത്തിെന്റ ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ മുകൾഭാഗത്ത്
വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചട്ടത്തിനുള്ളിൽ
ഒരുമുഴം† ആഴം വരത്തക്കവിധം മുകളിേലക്കു
തള്ളിനിൽക്കുന്ന ഒരു വായ് അതിനു
ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ വക്ക് പീഠത്തിെന്റ
പണിേപാെല വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതും അതിെന്റ
ഉയരം ഒന്നരമുഴവും‡ആയിരുന്നു. വക്കിനുചുറ്റ ം
െകാത്തുപണികള ം െചയ്തിരുന്നു. ഇതിെന്റ
ചട്ടത്തിനുള്ളപലകകൾവൃത്താകാരമായിരുന്നില്ല;
പകരം, ചതുരാകൃതിയായിരുന്നു.
32 പീഠത്തിെന്റ ച്രകങ്ങൾ നാലും
പലകകള െട അടിഭാഗത്തായിരുന്നു;
ച്രകങ്ങള െട അച്ച തണ്ടുകൾ പീഠേത്താടു
ഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ഓേരാ
ച്രകത്തിെന്റയും വ്യാസം ഒന്നരമുഴമായിരുന്നു.
33 ച്രകങ്ങൾ പണിയെപ്പട്ടിരുന്നത്
രഥച്രകങ്ങൾേപാെലയായിരുന്നു;
അച്ച തണ്ടുകള ം ച്രകത്തിെന്റ വക്കുകള ം
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ആരക്കാലുകള ം ച്രകത്തിെന്റ േക്രന്ദഭാഗങ്ങള ം
എല്ലാം വാർത്തുണ്ടാക്കിയവയായിരുന്നു.

34 പീഠങ്ങൾ ഓേരാന്നിനും നാലുേകാണിലും
നാലു ൈകപ്പിടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലുകൾ
പീഠത്തിെന്റ തുടർച്ചയായിത്തെന്ന പണിതിരുന്നു.
35 പീഠത്തിെന്റ മുകൾഭാഗത്ത് അരമുഴം§
ഉയരത്തിൽ ഒരു ചുറ്റ വളയം ഉണ്ടായിരുന്നു.
പീഠത്തിെന്റ അ്രഗത്തിെല താങ്ങുകള ം
പലകകള ം എല്ലാം മുകൾഭാഗേത്താടുേചർത്ത്
ഒന്നായിത്തെന്ന വാർെത്തടുത്തിരുന്നു.
36 താങ്ങുകള െട ഉപരിതലങ്ങളിലും
പലകകളിലും, ലഭ്യമായിരുന്ന എല്ലാ
ഇടങ്ങളിലും അേദ്ദഹം െകരൂബുകള െടയും
സിംഹങ്ങള െടയും ഈന്തപ്പനകള െടയും
രൂപങ്ങള ം അവയ്ക്കുചുറ്റ ം പുഷ്പമാല്യങ്ങള ം
െകാത്തിയുണ്ടാക്കി. 37 പത്തുപീഠങ്ങള ം ഈ
വിധത്തിലാണ്അേദ്ദഹം നിർമിച്ചത.് അവെയല്ലാം
ഒേര അച്ചിൽ വാർത്തതും ആകൃതിയിലും
അളവിലും ഒേരേപാെലയുള്ളതുംആയിരുന്നു.

38 അതിനുേശഷം, അേദ്ദഹം െവങ്കലംെകാണ്ട്
പത്തു ക്ഷാളനപാ്രതങ്ങള ം നിർമിച്ച .
ഓേരാന്നും നാൽപ്പതുബത്ത*് വീതം െവള്ളം
െകാള്ളന്നതും നാലുമുഴംവീതം വ്യാസമുള്ളതും
ആയിരുന്നു. പത്തു പീഠങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിനും
ഓേരാ ക്ഷാളനപാ്രതം വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു.
39 അേദ്ദഹം, പീഠങ്ങളിൽ അെഞ്ചണ്ണം
ൈദവാലയത്തിെന്റ െതക്കുവശത്തും
അെഞ്ചണ്ണം വടക്കുവശത്തും സ്ഥാപിച്ച .

§ 7:35 23 െസ.മീ. * 7:38 ഏക. 880ലി.
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െവങ്കലംെകാണ്ട് നിർമിച്ച വലിയ ജലസംഭരണി
ൈദവാലയത്തിെന്റ െതക്കുകിഴേക്ക
മൂലയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത.് 40 പാ്രതങ്ങൾ,
േകാരികകൾ, സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ംമറ്റ ം
േകാരിത്തളിക്കുന്നതിനുള്ള കുഴിഞ്ഞപാ്രതങ്ങൾ
മുതലായവയുംഹീരാം നിർമിച്ച .

അങ്ങെന, യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ശേലാേമാൻ രാജാവിനുേവണ്ടി തെന്ന
ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന േജാലികെളല്ലാം ഹീരാം
പൂർത്തീകരിച്ച :

41രണ്ടുസ്തംഭങ്ങൾ;
സ്തംഭാ്രഗങ്ങളിൽ േഗാളാകൃതിയിലുള്ള രണ്ടു
മകുടങ്ങൾ;
സ്തംഭാ്രഗങ്ങളിെല രണ്ടുമകുടങ്ങള ം
അലങ്കരിക്കുന്നരണ്ടുകൂട്ടം വലപ്പണികൾ;

42 സ്തംഭങ്ങള െട മുകളിെല
േഗാളാകൃതിയിലുള്ള മകുടങ്ങെള
അലങ്കരിക്കാൻ ഓേരാ വലപ്പണിയിലും
ഈരണ്ടുനിര മാതളപ്പഴങ്ങൾ; രണ്ടുകൂട്ടം
വലപ്പണികൾക്കുംകൂടി നാനൂറു
മാതളപ്പഴങ്ങൾ;

43 പത്തു ക്ഷാളനപാ്രതങ്ങേളാടുേചർന്നുള്ള
പത്തുപീഠങ്ങൾ;

44 വലിയ ജലസംഭരണിയും അതിെന്റ
അടിയിലായി പ്രന്തണ്ടുകാളകള ം;

45 കലങ്ങൾ, േകാരികകൾ,
േകാരിത്തളിക്കുന്നതിനുള്ള
കുഴിഞ്ഞപാ്രതങ്ങൾ.
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യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ഉപേയാഗത്തിനായി, ശേലാേമാൻ
രാജാവിനുേവണ്ടി ഹൂരാം നിർമിച്ച
ഈ ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം മിനുക്കിയ
െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ളവയായിരുന്നു. 46 േയാർദാൻ
സമതലത്തിൽ, സൂേക്കാത്തിനും സാേരഥാനും
മേധ്യ, കളിമൺ അച്ച കളിൽ രാജാവ്
ഇവെയല്ലാം വാർപ്പിച്ച . 47 ശേലാേമാൻ
ഉപകരണങ്ങെളാന്നും തൂക്കിേനാക്കിയില്ല;
കാരണം അവ അ്രതയധികമായിരുന്നു.
െമാത്തം െചലവായ െവങ്കലത്തിെന്റ കണക്കും
കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല.

48 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല സകലവിധ
ഉപകരണങ്ങള ംശേലാേമാൻ ഉണ്ടാക്കിച്ച :

സ്വർണയാഗപീഠം;
കാഴ്ചയപ്പം െവക്കുന്നതിനുള്ളസ്വർണേമശ;
49അന്തർമന്ദിരത്തിനുമുമ്പിൽ െതക്കുഭാഗത്തു
അഞ്ചും വടക്കുഭാഗത്തു അഞ്ചുമായി
തങ്കംെകാണ്ടുള്ളവിളക്കുകാലുകൾപത്ത,്
സ്വർണംെകാണ്ടുള്ളപുഷ്പങ്ങൾ, വിളക്കുകൾ,
ക്രതികകൾ,

50 സ്വർണനിർമിതമായ ക്ഷാളനപാ്രതങ്ങൾ,
തിരികൾ െവടിപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള
ക്രതികകൾ, േകാരിത്തളിക്കുന്നതിനുള്ള
കുഴിയൻപാ്രതങ്ങൾ, തളികകൾ,
ധൂപപാ്രതങ്ങൾ,
അന്തർമന്ദിരത്തിെന്റ—അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റ—
വാതിലുകൾക്കും ആലയത്തിെന്റ
വിശാലമായമുറിയുെടവാതിലുകൾക്കുംേവണ്ടി
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സ്വർണംെകാണ്ടു നിർമിച്ചവിജാഗിരികൾ.

51 ഇ്രപകാരം, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിനുേവണ്ടി ശേലാേമാൻരാജാവ്
െചയ്ത പണികെളല്ലാം പൂർത്തിയായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം, തെന്റ പിതാവായ ദാവീദ്
സമർപ്പിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളായ െവള്ളിയും
സ്വർണവും ഇതര ഉപകരണങ്ങള ം
ആലയത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു. അവ
അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളിൽസംഭരിച്ച െവച്ച .

8
േപടകം ൈദവാലയത്തിേലക്കു

െകാണ്ടുവരുന്നു
1 ഇതിനുേശഷം, യേഹാവയുെട
ഉടമ്പടിയുെട േപടകം ദാവീദിെന്റ നഗരമായ
സീേയാനിൽനിന്നു െകാണ്ടുവരുന്നതിനായി
ശേലാേമാൻരാജാവ് ഇ്രസാേയലിെല എല്ലാ
േഗാ്രതത്തലവന്മാെരയും കുലത്തലവന്മാെരയും
പിതൃഭവനേനതാക്കന്മാെരയും െജറുശേലമിൽ
തെന്റ സന്നിധിയിൽ വിളിച്ച വരുത്തി.
2 ഏഴാംമാസമായ ഏഥാനീം മാസത്തിെല
ഉത്സവദിവസങ്ങളിൽ ഇ്രസാേയൽജനം
മുഴുവനും ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ സന്നിധിയിൽ
സേമ്മളിച്ച .

3 ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതത്തലവന്മാെരല്ലാവരും
എത്തിേച്ചർന്നേപ്പാൾ പുേരാഹിതന്മാർ േപടകം
എടുത്തു. 4 േലവ്യരും പുേരാഹിതന്മാരും
േചർന്നായിരുന്നു യേഹാവയുെട േപടകവും
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സമാഗമകൂടാരവും അതിലുള്ള സകലവിശുദ്ധ
ഉപകരണങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്നത.് 5എണ്ണകേയാ
തിട്ടെപ്പടുത്തുകേയാ െചയ്യാൻ കഴിയാത്തവിധം
ആടുകെളയും കാളകെളയും യാഗമായി
അർപ്പിച്ച െകാണ്ട് ശേലാേമാൻരാജാവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ വെന്നത്തിയ
ഇ്രസാേയൽജനം മുഴുവനും േപടകത്തിനുമുമ്പിൽ
സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

6 അതിനുേശഷം, പുേരാഹിതന്മാർ
യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട േപടകം
ൈദവാലയത്തിെന്റ അന്തർമന്ദിരത്തിൽ
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത,്അതിനു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന
സ്ഥാനത്തു, െകരൂബുകള െട ചിറകുകൾക്കു
കീഴിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ച . 7 െകരൂബുകൾ
േപടകത്തിനു മുകളിൽ ചിറകുകൾ വിരിച്ച്,
േപടകെത്തയും അതിെന്റ തണ്ടുകെളയും
ആവരണംെചയ്തിരുന്നു. 8അന്തർമന്ദിരത്തിനു
മുമ്പിലുള്ളവിശുദ്ധസ്ഥലത്തുനിന്നു േനാക്കിയാൽ
അ്രഗഭാഗങ്ങൾ കാണത്തക്കവിധം ഈ
തണ്ടുകൾ നീളമുള്ളവയായിരുന്നു. എന്നാൽ,
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനു െവളിയിൽനിന്നു
േനാക്കിയാൽ അവ കാണാമായിരുന്നില്ല. അവ
ഇന്നുവെരയുംഅവിെടയുണ്ട.് 9ഇ്രസാേയൽജനം
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട േപാന്നേശഷം
യേഹാവ അവരുമായി േഹാേരബിൽെവച്ച്
ഉടമ്പടി െചയ്തേപ്പാൾ േമാശ േപടകത്തിനുള്ളിൽ
നിേക്ഷപിച്ച രണ്ടു കൽപ്പലകകൾ അല്ലാെത
മെറ്റാന്നുംഅതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

10 പുേരാഹിതന്മാർ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുനിന്നും
പുറത്തിറങ്ങിയേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആലയം
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ഒരു േമഘംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞു. 11 യേഹാവയുെട
േതജസ്സ് അവിടെത്ത ആലയത്തിൽ
നിറഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട,് ശു്രശൂഷെചേയ്യണ്ടതിന്
ആലയത്തിൽ നിൽക്കാൻ, േമഘം നിമിത്തം
പുേരാഹിതന്മാർക്കുകഴിഞ്ഞില്ല.

12 അേപ്പാൾ ശേലാേമാൻ: “താൻ
കാർമുകിലിൽ വസിക്കുെമന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 13 എന്നാൽ, ഞാൻ
അവിടേത്തക്കുേവണ്ടി ഒരു വിശിഷ്ടമായ
ആലയം—അവിടേത്തക്ക് നിത്യകാലം
വസിക്കാനുള്ള ഒരിടം—പണിതിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

14 ഇ്രസാേയലിെന്റ സർവസഭയും അവിെട
നിൽക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന രാജാവു തിരിഞ്ഞ്
അവെര ആശീർവദിച്ച . 15 അതിനുേശഷം
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞത:്

“ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട! എെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിേനാട് അവിടന്നു തിരുവാെകാണ്ട്
അരുളിെച്ചയ്ത വാഗ്ദാനം തിരുക്കരങ്ങളാൽ
പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 16 ‘എെന്റ
ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന നാൾമുതൽ ഇന്നുവെര
എെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
ഒരാലയം നിർമിക്കാൻ ഇ്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങളിെലങ്ങും ഞാൻ ഒരു നഗരം
െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല, എന്നാൽ, എെന്റ
ജനമായഇ്രസാേയലിെന ഭരിക്കുന്നതിനുഞാൻ
ദാവീദിെന െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു,’ എന്ന്
എെന്റപിതാവിേനാട്അവിടന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.
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17 “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു ആലയം
പണിയണെമന്നത് എെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിെന്റ ഹൃദയാഭിലാഷമായിരുന്നു.
18 എന്നാൽ, യേഹാവ എെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിേനാടു കൽപ്പിച്ചത:് ‘എെന്റ നാമത്തിന്
ഒരുആലയംപണിയുന്നതിന് നീആ്രഗഹിച്ചേല്ലാ!
ഇങ്ങെന ഒരഭിലാഷം ഉണ്ടായതു നല്ലതുതെന്ന.
19എന്നിരുന്നാലും,ആലയം പണിേയണ്ടവ്യക്തി
നീയല്ല; എന്നാൽ, നിെന്റ മകൻ, നിെന്റ സ്വന്തം
മാംസവും രക്തവുമായവൻ, തെന്നയാണ്
എെന്റനാമത്തിന് ഒരുആലയം പണിേയണ്ടത.്’

20 “അങ്ങെന, താൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനം
യേഹാവ നിറേവറ്റിയിരിക്കുന്നു. കാരണം,
യേഹാവ വാഗ്ദാനംെചയ്തിരുന്നതുേപാെല
ഞാൻ എെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ
അനന്തരാവകാശിയായി ഇന്ന്
ഇ്രസാേയലിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നു. ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഞാൻ ഒരു
ആലയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നു. 21 യേഹാവ
നമ്മുെട പൂർവികെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ താൻ അവേരാടു െചയ്ത
ഉടമ്പടി േരഖെപ്പടുത്തിെവച്ചിരിക്കുന്ന േപടകം
സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അതിൽ ഒരു
സ്ഥലവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.”

ശേലാേമാെന്റസമർപ്പണ്രപാർഥന
22അതിനുേശഷം,ശേലാേമാൻഇ്രസാേയലിെന്റ
സർവസഭയുെടയും മുന്നിൽ യേഹാവയുെട
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യാഗപീഠത്തിനുമുമ്പാെക നിന്നുെകാണ്ട്
ആകാശത്തിേലക്കു ൈകകള യർത്തി
23ഇങ്ങെന ്രപാർഥിച്ച :

“ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ,
ഉയെര ആകാശത്തിേലാ താേഴ ഭൂമിയിേലാ
അേങ്ങക്കു തുല്യനായി ഒരു ൈദവവുമില്ല.
അവിടെത്ത വഴികെള പൂർണഹൃദയേത്താെട
പിൻതുടരുന്ന തെന്റ ദാസന്മാേരാട് അങ്ങയുെട
അചഞ്ചലസ്േനഹത്തിെന്റ ഉടമ്പടി നിറേവറ്റ ന്ന
ൈദവംഅങ്ങാണേല്ലാ! 24അവിടെത്തദാസനും
എെന്റപിതാവുമായ ദാവീദിന്അങ്ങു നൽകിയ
വാഗ്ദാനം അവിടന്നു നിറേവറ്റിയിരിക്കുന്നു.
തിരുവാെകാണ്ട്അവിടന്നുവാഗ്ദാനംെചയ്തത്
ഇന്നു തൃൈക്കയാൽ അങ്ങു
പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

25 “ഇേപ്പാൾ, ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ, എെന്റ പിതാവും അവിടെത്ത
ദാസനുമായ ദാവീദിന് അവിടന്നു
നൽകിയ വാഗ്ദാനം: ‘നീ എെന്റമുമ്പാെക
വിശ്വസ്തതേയാെട ജീവിച്ചതുേപാെല
നിെന്റ പു്രതന്മാരും എെന്റമുമ്പാെക
ജീവിക്കാൻ തങ്ങള െട വഴികളിൽ
്രശദ്ധിക്കുകമാ്രതം െചയ്താൽ, ഇ്രസാേയലിെന്റ
രാജസിംഹാസനത്തിലിരിക്കാൻ
നിനെക്കാരു പുരുഷൻ എെന്റമുമ്പാെക
ഇല്ലാെതേപാകുകയില്ല.’ ഈ വാഗ്ദാനവും
അവിടന്നു പാലിക്കണേമ! 26 അതുെകാണ്ട,്
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവേമ, അവിടെത്ത
ദാസനും എെന്റ പിതാവുമായ ദാവീദിന്
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അവിടന്നു നൽകിയ വാഗ്ദാനം ഇേപ്പാൾ
സഫലമാക്കിത്തരണേമ!

27 “എന്നാൽ, ൈദവം യഥാർഥമായി
ഭൂമിയിൽ വസിക്കുേമാ? സ്വർഗത്തിനും
സ്വർഗാധിസ്വർഗത്തിനുേപാലും അങ്ങെയ
ഉൾെക്കാള്ളാൻ സാധിക്കുകയില്ലേല്ലാ!
അങ്ങെനെയങ്കിൽ, അടിയൻ നിർമിച്ച ഈ
ആലയം അങ്ങെയ ഉൾെക്കാള്ളാൻ എ്രതേയാ
അപര്യാപ്തം? 28എങ്കിലും, എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ, അവിടെത്ത ദാസനായ അടിയെന്റ
്രപാർഥനയും കരുണയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള
അടിയെന്റ യാചനയും െചവിെക്കാള്ളണേമ!
അവിടെത്ത ഈ ദാസൻ ഇന്നു
തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന നിലവിളിയും
്രപാർഥനയും അങ്ങു ്രശദ്ധിക്കണേമ!
29 രാപകൽ അവിടെത്ത കടാക്ഷം ഈ
ആലയത്തിേന്മൽ ഉണ്ടായിരിക്കണേമ!
‘എെന്റ നാമം അവിെട ഉണ്ടായിരിക്കും,’
എന്ന് ഈ സ്ഥലെത്തക്കുറിച്ച് അവിടന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ. അവിടെത്ത
ഈ ദാസൻ ഈ സ്ഥലേത്തക്കു തിരിഞ്ഞ്
നടത്തുന്ന ഈ ്രപാർഥന െചവിെക്കാള്ള മേല്ലാ!
30 അവിടെത്ത ഈ ദാസനും അവിടെത്ത
ജനമായ ഇ്രസാേയലും ഇവിേടക്കു
തിരിഞ്ഞു ്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾ അടിയങ്ങള െട
സങ്കടയാചന േകൾക്കേണ! അവിടെത്ത
വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട്
അടിയങ്ങേളാടുക്ഷമിക്കണേമ!

31 “ഒരാൾ തെന്റ അയൽവാസിേയാടു
െതറ്റ െചയ്യ കയും അയാൾ ശപഥംെചയ്യാൻ
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നിർബന്ധിക്കെപ്പടുകയും െചയ്താൽ,
ആ വ്യക്തി ഈ ആലയത്തിൽ എത്തി
അവിടെത്ത യാഗപീഠത്തിനുമുമ്പാെക
ശപഥംെചയ്യ േമ്പാൾ, 32 അവിടന്നു
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട് അപരാധിെയ
കുറ്റം വിധിച്ച ം അയാള െട ്രപവൃത്തിക്കു
തക്കതായ ശിക്ഷ അയാള െടേമൽ
വരുത്തിയും അവിടെത്ത ദാസർക്കു നീതി
നടപ്പാക്കിത്തരണേമ. നിഷ്കളങ്കെന
നിരപരാധിെയന്നു വിധിക്കുകയും അയാള െട
നിഷ്കളങ്കതെതളിയിക്കുകയും െചയ്യണേമ!

33 “അവിടെത്ത ജനമായ ഇ്രസാേയൽ
അേങ്ങെക്കതിേര പാപംെചയ്യ കയും
അങ്ങെന അവർ ശ്രതുവിനാൽ
പരാജിതരാക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ,
അവർ വീണ്ടും മനംതിരിഞ്ഞ് അവിടെത്തഈ
ആലയത്തിേലക്കു വരികയും അവിടെത്ത
നാമം ഏറ്റ പറഞ്ഞു ്രപാർഥിക്കുകയും
സങ്കടയാചന േബാധിപ്പിക്കുകയും െചയ്താൽ,
34 അവിടന്ന് സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അവരുെട
്രപാർഥനേകട്ട് അവിടെത്ത ജനമായ
ഇ്രസാേയലിെന്റ പാപം ക്ഷമിക്കുകയും
അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്ക് അവിടന്നു
വാഗ്ദാനംെചയ്ത േദശേത്തക്ക് അവെര
മടക്കിവരുത്തുകയും െചയ്യണേമ!

35 “അവിടെത്ത ജനം അങ്ങേയാടു പാപം
െചയ്യ കനിമിത്തം ആകാശം അടഞ്ഞ്
മഴയില്ലാെതയിരിക്കുേമ്പാൾ—അവിടന്ന്
അങ്ങെന അവെര ശിക്ഷിക്കുേമ്പാൾ—അവർ
ഈ ആലയത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞുവന്നു
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്രപാർഥിക്കുകയും അവിടെത്ത നാമം
ഏറ്റ പറയുകയും തങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽനിന്നു
പിന്തിരിയുകയും െചയ്യന്നപക്ഷം, 36അവിടന്നു
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അതു േകൾക്കണേമ,
അവിടെത്ത ദാസരും അവിടെത്ത ജനവുമായ
ഇ്രസാേയലിെന്റ പാപം ക്ഷമിക്കണേമ. അവർ
ജീവിേക്കണ്ട ശരിയായ വഴി അങ്ങ് അവെര
പഠിപ്പിക്കേണ,അങ്ങയുെടജനത്തിന്അവിടന്ന്
അവകാശമായി നൽകിയ േദശത്ത് മഴ
വർഷിക്കേണ.

37 “േദശത്ത് ക്ഷാമേമാ പകർച്ചവ്യാധിേയാ
ഉഷ്ണക്കാേറ്റാ വിഷമേഞ്ഞാ െവട്ട ക്കിളിേയാ
കീടബാധേയാ ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ, അെല്ലങ്കിൽ
ശ്രതു അവരുെട ഏെതങ്കിലും നഗരെത്ത
ഉപേരാധിക്കുേമ്പാൾ, ഏെതങ്കിലും േരാഗേമാ
വ്യാധിേയാ വരുേമ്പാൾ, 38 അങ്ങയുെട
ജനമായ ഇ്രസാേയലിെല ഏെതങ്കിലും ഒരാൾ,
ഹൃദയവ്യഥേയാെട ഈ ആലയത്തിേലക്കു
കരങ്ങള യർത്തി അവിടെത്ത സമക്ഷത്തിൽ
ഒരു ്രപാർഥനേയാ അേപക്ഷേയാ
സമർപ്പിക്കുന്നപക്ഷം, 39 അവിടെത്ത
വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അതു
േകൾക്കണേമ. അവേരാടു ക്ഷമിച്ച്
അതിൻ്രപകാരം ്രപവർത്തിക്കണേമ,
ഓേരാരുത്തേരാടും അവരവരുെട
്രപവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായി െപരുമാറണേമ,
കാരണം, അയാള െട ഹൃദയം അവിടന്ന്
അറിയുന്നേല്ലാ! സകലമനുഷ്യരുെടയും
ഹൃദയം അറിയുന്നത് അവിടന്നുമാ്രതമാണേല്ലാ!
40 അങ്ങെന, അവിടന്നു ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർക്കു നൽകിയ ഈ േദശത്തു
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വസിക്കുന്ന കാലെമല്ലാം അവർ അങ്ങെയ
ഭയെപ്പടാൻഇടയാകുമേല്ലാ.

41 “അവിടെത്ത ജനമായ ഇ്രസാേയലിൽ
ഉൾെപ്പടാത്ത ഒരു വിേദശി, അവിടെത്ത
നാമംനിമിത്തം വിദൂരേദശത്തുനിന്നു
വരികയും— 42 കാരണം അവിടെത്ത
മഹത്തായ നാമെത്തയും ബലമുള്ള
കരെത്തയും നീട്ടിയ ഭുജെത്തയുംകുറിച്ച്
ദൂെരയുള്ളവർ േകൾക്കുമേല്ലാ—അയാൾ
ഈ ആലയത്തിേലക്കുതിരിഞ്ഞ്
്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾ, 43 അങ്ങയുെട
വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് ആ
്രപാർഥന േകൾക്കേണ! ആ വിേദശി
അങ്ങേയാട് അേപക്ഷിക്കുന്നെതന്തായാലും
അവിടന്നു െചയ്തുെകാടുക്കേണ. ആ
വിധത്തിൽ അവിടെത്ത സ്വന്തജനമായ
ഇ്രസാേയലിെനേപ്പാെല ഭൂമിയിെല
സകലജനതകള ം അവിടെത്ത നാമം
അറിയുകയും അങ്ങെയ ബഹുമാനിക്കുകയും
െചയ്യ മെല്ലാ! അടിയൻ നിർമിച്ച ഈ
ആലയം അവിടെത്ത നാമത്തിലാണ്
വിളിക്കെപ്പടുന്നെതന്ന് അവർ
അറിയുമാറാകെട്ട!

44 “അവിടെത്ത ജനം അവരുെട
ശ്രതുക്കൾെക്കതിേരയുദ്ധത്തിനുേപാകുേമ്പാൾ—
അവിടന്ന് അവെര എവിെടെയാെക്ക
അയച്ചാലും—അവിെടനിന്നും അവർ അങ്ങു
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന നഗരത്തിേലക്കും
അടിയൻ അവിടെത്ത നാമത്തിനുേവണ്ടി
നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിേലക്കും
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തിരിഞ്ഞ് യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾ,
45 അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അവരുെട
്രപാർഥനയും യാചനയും േകട്ട് അവരുെട കാര്യം
സാധിച്ച െകാടുക്കേണ!

46 “ഇ്രസാേയൽ അവിടേത്തെക്കതിേര
പാപംെചയ്യ കയും—പാപം െചയ്യാത്ത
ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലേല്ലാ—അവിടന്ന്
അവേരാടു േകാപിച്ച് അവെര ശ്രതുക്കള െട
ൈകകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയും
അവരുെട ശ്രതുക്കൾ അവെര, അടുേത്താ
അകെലേയാ ഉള്ള തങ്ങള െട രാജ്യങ്ങളിേലക്ക്
അടിമകളാക്കിെകാണ്ടുേപാകുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ, 47അവർഅടിമകളായിക്കഴിയുന്ന
രാജ്യത്തുെവച്ച് അവർ മനമുരുകി
അനുതപിച്ച,് ‘ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്തു
വഴിെതറ്റിേപ്പായി, ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിച്ച േപായി,’
എന്ന് ഏറ്റ പറഞ്ഞു ്രപാർഥിക്കുകയും
48 തങ്ങെള അടിമകളാക്കി െകാണ്ടുേപായ
ശ്രതുക്കള െട രാജ്യത്തുെവച്ച്
പൂർണഹൃദയേത്താടും പൂർണമനേസ്സാടുംകൂടി
അവിടെത്ത സന്നിധിയിേലക്കു തിരിഞ്ഞ്
അവിടന്ന് അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കു
െകാടുത്ത േദശത്തിേലക്കും അവിടന്നു
െതരെഞ്ഞടുത്ത നഗരത്തിേലക്കും
അടിയൻ തിരുനാമത്തിനുേവണ്ടി നിർമിച്ച
ആലയത്തിേലക്കും തിരിഞ്ഞ് അവിടേത്താടു
്രപാർഥിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ, 49അവിടെത്ത
വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
അവരുെട ്രപാർഥനയും യാചനയും േകട്ട്
അവരുെട കാര്യം നടത്തിെക്കാടുക്കേണ.
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50 അവിടേത്തെക്കതിേര പാപംെചയ്ത
അവിടെത്ത ജനേത്താട് അങ്ങു
ക്ഷമിക്കണേമ. അവിടേത്തെക്കതിേര
അവർ ്രപവർത്തിച്ച സകല അതി്രകമങ്ങള ം
ക്ഷമിക്കണേമ! അവെര അടിമകളാക്കിയ
ശ്രതുക്കൾ അവേരാട് കരുണകാണിക്കാൻ
അനുവദിക്കണേമ. 51 കാരണം, അവർ
ഈജിപ്റ്റ് എന്ന ഇരുമ്പുചൂളയിൽനിന്ന് അങ്ങ്
േമാചിപ്പിച്ച െകാണ്ടുവന്ന അവിടെത്ത ജനവും
അവിടെത്തഅവകാശവുംആണേല്ലാ!

52 “അവിടെത്ത ദാസനും അവിടെത്ത
ജനമായ ഇ്രസാേയലും നടത്തുന്ന
അേപക്ഷകെള ്രശദ്ധിക്കേണ, അവർ
അങ്ങേയാടു നിലവിളിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം
അവിടന്നു േകൾക്കേണ! 53 കർത്താവായ
യേഹാേവ, അവിടന്നു ഞങ്ങള െട
പൂർവികെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് േമാചിപ്പിച്ച്
െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ അവിടെത്ത ദാസനായ
േമാശമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല,
അവിടന്നുഭൂമിയിെലസകലജനതകളിൽനിന്നും
സ്വന്തം അവകാശമായിരിക്കാൻ, അങ്ങ്
അവെര െതരെഞ്ഞടുത്തുവേല്ലാ!”
54 ശേലാേമാൻ ഈ ്രപാർഥനകള ം
യാചനകള ം യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
സമർപ്പിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ യാഗപീഠത്തിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റ . അവിെട,
അേദ്ദഹം ൈകകൾ ആകാശത്തിേലക്കുയർത്തി
മുട്ട കുത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
55 അേദ്ദഹം എഴുേന്നറ്റ നിന്ന് ഇ്രസാേയലിെന്റ
സർവസഭെയയും ഉച്ചത്തിൽ ഇ്രപകാരം
ആശീർവദിച്ച :
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56 “താൻ വാഗ്ദാനംെചയ്തിരുന്നതുേപാെല
തെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിനു വി്രശമം
നൽകിയ യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട.
തെന്റ ദാസനായ േമാശമുഖാന്തരം നൽകിയ
നല്ല വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നുേപാലും
അവിടന്നു നിറേവറ്റാതിരുന്നിട്ടില്ല.
57 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നമ്മുെട
പൂർവികേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെല
നേമ്മാടുകൂെടയും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട;
അവിടന്നു നെമ്മ ൈകവിടുകേയാ
ഉേപക്ഷിക്കുകേയാ െചയ്യാതിരിക്കെട്ട.
58 അവിടെത്ത നിർേദശങ്ങെളല്ലാം
അനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നതിനും അവിടന്നു
നമ്മുെട പൂർവികർക്കു നൽകിയ
കൽപ്പനകള ം ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം
അനുസരിക്കുന്നതിനുമായി അവിടന്നു നമ്മുെട
ഹൃദയം തങ്കേലക്കു തിരിക്കുമാറാകെട്ട!
59 യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഞാൻ സമർപ്പിച്ച
എെന്റ ഈ വാക്കുകൾ രാപകൽ നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട,അവിടെത്തഈദാസെന്റയും
അവിടെത്ത ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന്റയും
ൈദനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച ള്ള
കാര്യങ്ങൾ അവിടന്നു നിറേവറ്റിത്തരെട്ട!
60 അങ്ങെന, യേഹാവ ആകുന്നു ൈദവം
എന്നും, മെറ്റാരു ൈദവം ഇെല്ലന്നും ഭൂമിയിെല
സകലജനതകള ം മനസ്സിലാക്കെട്ട! 61എന്നാൽ,
ഇന്നെത്തേപ്പാെലതെന്ന അവിടെത്ത
ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ച ജീവിക്കുന്നതിനും
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അവിടെത്തകൽപ്പനകൾ ്രപമാണിക്കുന്നതിനും
നിങ്ങള െട ഹൃദയം നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു പരിപൂർണവിശ്വസ്തത
പുലർത്തെട്ട.”

ൈദവാലയ്രപതിഷ്ഠ
62 അതിനുേശഷം, ശേലാേമാൻരാജാവും
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെടയുണ്ടായിരുന്ന സകല
ഇ്രസാേയല്യരും യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
യാഗങ്ങൾഅർപ്പിച്ച . 63സമാധാനയാഗങ്ങളായി
ശേലാേമാൻ യേഹാവയ്ക്ക് 22,000
കാളകെളയും 1,20,000 െചമ്മരിയാടുകെളയും
േകാലാടുകെളയും അർപ്പിച്ച . ഇ്രപകാരം,
രാജാവും സകല ഇ്രസാേയലുംേചർന്ന്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ ്രപതിഷ്ഠ
നിർവഹിച്ച .

64 അന്നുതെന്ന രാജാവ് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിെല അങ്കണത്തിെന്റ
മധ്യഭാഗം വിശുദ്ധീകരിച്ച് അവിെട
േഹാമയാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങൾക്കുള്ള േമദസ്സ ം അർപ്പിച്ച .
കാരണം, യേഹാവയുെടമുമ്പാെകയുള്ള
െവങ്കലയാഗപീഠത്തിൽ ഇ്രതേത്താളം
േഹാമയാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗത്തിനുള്ള േമദസ്സ ം
ഉൾെക്കാള്ളാൻഅ്രതയ്ക്കുവലുപ്പമുള്ളതായിരുന്നില്ല.

65അങ്ങെനശേലാേമാനുംഅേദ്ദഹേത്താെടാപ്പമുണ്ടായിരുന്ന
സകല ഇ്രസാേയലും—െലേബാ-ഹമാത്തിെന്റ
്രപേവശനകവാടംമുതൽ ഈജിപ്റ്റിെന്റ
േതാടുവെരയുള്ള ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം—
അന്ന് ഉത്സവം ആചരിച്ച . നമ്മുെട ൈദവമായ
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യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഏഴുദിവസവും
വീണ്ടും ഒരു ഏഴുദിവസവും അങ്ങെന ആെക
പതിന്നാലു ദിവസം അവർ ഉത്സവം ആചരിച്ച .
66 അടുത്തദിവസം അേദ്ദഹം ജനെത്ത
പറഞ്ഞയച്ച . യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിനും തെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിനുംേവണ്ടി
െചയ്ത സകലനന്മകെളയും ഓർത്ത് അവർ
ആനന്ദിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും െചയ്തു;
അവർ രാജാവിെന ആശീർവദിക്കുകയും
സ്വഭവനങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുകയും
െചയ്തു.

9
യേഹാവശേലാേമാനു ്രപത്യക്ഷെപ്പടുന്നു

1 ശേലാേമാൻ, യേഹാവയുെട
ആലയവും തെന്റ രാജെകാട്ടാരവും താൻ
നിർമിക്കാൻ ആ്രഗഹിച്ചിരുന്നെതാെക്കയും
പൂർത്തിയാക്കിത്തീർന്നേപ്പാൾ, 2 യേഹാവ
അേദ്ദഹത്തിന് ഗിെബേയാനിൽെവച്ച
്രപത്യക്ഷനായതുേപാെല, രണ്ടാമതും
്രപത്യക്ഷനായി. 3 യേഹാവ ശേലാേമാേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തു:

“നീ എെന്റ സന്നിധിയിൽ അർപ്പിച്ച
്രപാർഥനകള ം യാചനകള ം ഞാൻ േകട്ട .
നീ നിർമിച്ച ഈ ആലയത്തിൽ ഞാൻ
എെന്നേന്നക്കുമായി എെന്റ നാമം സ്ഥാപിച്ച്
ഇതിെന വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എെന്റ
ദൃഷ്ടിയും ഹൃദയവും എേപ്പാഴും ഇവിെട
ഉണ്ടായിരിക്കും.
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4 “എന്നാൽ, നിെന്റ കാര്യത്തിലാകെട്ട,
നിെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല
ഹൃദയൈനർമല്യേത്താടുംപരമാർഥതേയാടുംകൂടി
നീ എെന്റമുമ്പാെക ജീവിക്കുകയും എെന്റ
കൽപ്പനകൾഅനുസരിച്ച ്രപവർത്തിക്കുകയും
എെന്റ ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം
പാലിക്കുകയും െചയ്താൽ, 5 ‘ഇ്രസാേയലിെന്റ
സിംഹാസനത്തിലിരിക്കാൻ നിനെക്കാരു
പിൻഗാമി ഒരുനാള ം ഇല്ലാെതേപാകുകയില്ല,’
എന്ന് നിെന്റ പിതാവായ ദാവീദിേനാടു ഞാൻ
െചയ്ത വാഗ്ദാനത്തിന് അനുസൃതമായി
ഇ്രസാേയലിേന്മൽ നിെന്റ രാജകീയ
സിംഹാസനം ഞാൻ എെന്നേന്നക്കുമായി
സ്ഥിരെപ്പടുത്തും.

6 “എന്നാൽ, നിങ്ങേളാ നിങ്ങള െട
പു്രതന്മാേരാ എെന്നവിട്ട പിന്മാറുകയും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു നിശ്ചയിച്ചിട്ട ള്ള കൽപ്പനകള ം
ഉത്തരവുകള ം അനുസരിക്കാതിരുന്ന്
അന്യേദവന്മാെര േസവിക്കുകയും
ആരാധിക്കുകയും െചയ്യന്നപക്ഷം 7 ഞാൻ
ഇ്രസാേയലിെന അവർക്കു െകാടുത്ത
രാജ്യത്തുനിന്ന് േഛദിച്ച കളയുകയും
ഞാൻ എെന്റ നാമത്തിനായി
വിശുദ്ധീകരിച്ച ഈ ൈദവാലയെത്ത എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് ഉേപക്ഷിച്ച കളയുകയും
െചയ്യ ം. അേപ്പാൾ, ഇ്രസാേയൽ
സകലജനതകൾക്കും ഒരു പഴെഞ്ചാല്ല ം
പരിഹാസവിഷയവും ആയിത്തീരും.
8 ഈ ആലയം അവശിഷ്ടങ്ങള െട
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ഒരു കൂമ്പാരമായിത്തീരും. ഇതുവഴി
സഞ്ചരിക്കുന്നവെരല്ലാം വിസ്മയംപൂണ്ട്
ഇതിെന പരിഹസിക്കുകയും ‘യേഹാവ
ഈ രാജ്യേത്താടും ഈ ആലയേത്താടും
ഇ്രപകാരം െചയ്തെതന്തുെകാണ്ട?്’
എന്നു േചാദിക്കുകയും െചയ്യ ം.
9 ‘അവരുെട പൂർവികെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
േമാചിപ്പിച്ച െകാണ്ടുവന്ന അവരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഇ്രസാേയൽ
പരിത്യജിക്കുകയും അന്യേദവന്മാെര
ആ്രശയിച്ച് അവെയ ആരാധിക്കുകയും
േസവിക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ യേഹാവ
ഈ അനർഥെമാെക്കയും അവർക്കു
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു,’ എന്ന് അവർ അതിനു
മറുപടി പറയും.”

ശേലാേമാെന്റ മറ്റ ്രപവർത്തനങ്ങൾ
10യേഹാവയുെടആലയവും രാജെകാട്ടാരവും—
ഈ രണ്ടു സൗധങ്ങള ം—പണിയാൻ ശേലാേമാന്
ഇരുപതുവർഷം േവണ്ടിവന്നു. 11 നിർമാണ
ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള േദവദാരുവും സരളമരവും
സ്വർണവും ശേലാേമാന് നൽകിയിരുന്നത്
േസാർരാജാവായ ഹീരാം ആയിരുന്നതിനാൽ,
ശേലാേമാൻ അേദ്ദഹത്തിന് ഗലീലാേദശത്ത്
ഇരുപതു നഗരങ്ങൾ നൽകി. 12 ശേലാേമാൻ
തനിക്കുസമ്മാനിച്ചനഗരങ്ങൾകാണുന്നതിനായി
േസാരിൽനിന്ന് വന്നഹീരാമിന്അവഇഷ്ടമായില്ല.
13 “എെന്റ സേഹാദരാ! എങ്ങെനയുള്ള
നഗരങ്ങളാണ് താങ്കൾ എനിക്കു സമ്മാനിച്ചത്?”
എന്ന് അേദ്ദഹം േചാദിച്ച . അതുെകാണ്ട,് ഹീരാം
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അതിെന കാബൂൽേദശം* എന്നു േപരിട്ട . ആ
നഗരങ്ങൾ ഇന്നും ആ േപരിൽ അറിയെപ്പടുന്നു.
14ഹീരാേമാ,ശേലാേമാന് നൂറ്റിയിരുപതു താലന്തു†
സ്വർണം െകാടുത്തയച്ചിരുന്നു.

15 യേഹാവയുെട ആലയം, തെന്റ അരമന,
മുകൾത്തട്ട കൾ,‡ െജറുശേലമിെന്റ മതിൽ,
ഹാേസാർ, െമഗിേദ്ദാ, േഗെസർ എന്നിവ
നിർമിക്കുന്നതിന് ശേലാേമാൻരാജാവ്
ഏർെപ്പടുത്തിയ, നിർബന്ധിതമായി
േവലെചയ്യന്നവരുെട വിവരണം: 16ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവായ ഫറേവാൻ, േഗെസറിെന
ആ്രകമിച്ച കീഴടക്കുകയും തീെവച്ച
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു; അവിെട
വസിച്ചിരുന്ന കനാന്യെര കൂട്ടെക്കാലയും
െചയ്തു. തുടർന്ന,് തെന്റ പു്രതിയായ
ശേലാേമാെന്റ ഭാര്യയ്ക്ക് വിവാഹസമ്മാനമായി
േഗെസർ പട്ടണം നൽകി. 17 പിന്നീട്,
ശേലാേമാൻ േഗെസർപട്ടണവും താഴ്വരയിലുള്ള
േബത-്േഹാേരാനും പുനർനിർമിച്ച .
18 ബാലാത്തും മരുഭൂമിയിെല തദ്േമാറും§
ശേലാേമാൻ നിർമിച്ച . 19 ഇവകൂടാെത,
എല്ലാ സംഭരണനഗരങ്ങള ം രഥങ്ങൾക്കും
കുതിരപ്പടയാളികൾക്കുംേവണ്ടിയുള്ള
എല്ലാ നഗരങ്ങള ം അേദ്ദഹം നിർമിച്ച .
ഇ്രപകാരം, െജറുശേലമിലും െലബാേനാനിലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭരണത്തിൻകീഴിലുള്ള

* 9:13 യാെതാരു ്രപേയാജനവും ഇല്ലാത്ത എന്നർഥം. † 9:14
ഏക. 4.5 ടൺ. ‡ 9:15 ഈവാക്കിനുള്ള എ്രബായപദത്തിെന്റ
അർഥംവ്യക്തമല്ല. § 9:18 ചി.ൈക.്രപ. താമാറും
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സകലഭൂ്രപേദശങ്ങളിലും ശേലാേമാൻ
ആ്രഗഹിച്ചിരുന്ന സകലതിെന്റയും
നിർമാണ്രപവർത്തനങ്ങൾപൂർത്തിയാക്കി.

20 ഇ്രസാേയല്യരിൽ ഉൾെപ്പടാതിരുന്ന
അേമാര്യർ, ഹിത്യർ, െപരിസ്യർ,
ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവരിൽ
21 ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്ക് ഉന്മൂലനംെചയ്യാൻ
കഴിയാെതയിരുന്ന ഈ ജനതകള െട
പിൻഗാമികെളെയല്ലാം ശേലാേമാൻ തെന്റ
അടിമേവലകൾക്കായി നിേയാഗിച്ച . അവർ
ഇന്നുവെരയും അ്രപകാരം തുടരുന്നു.
22 എന്നാൽ, ഇ്രസാേയല്യരിൽനിന്ന്
ഒരാെളേപ്പാലും ശേലാേമാൻ അടിമേവലയ്ക്കു
നിയമിച്ചില്ല. അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േയാദ്ധാക്കള ം ഭരണകാര്യങ്ങളിെല
ഉേദ്യാഗസ്ഥരും കാര്യസ്ഥരും ൈസന്യാധിപന്മാരും
രഥങ്ങൾക്കും കുതിരേച്ചവകർക്കും
അധിപതികള ം ആയി േസവനമനുഷ്ഠിച്ച .
23 ശേലാേമാെന്റ ്രപവർത്തനപദ്ധതികളിൽ
്രപധാനചുമതലകൾ വഹിക്കുന്നവരായി
550 ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ
േജാലിക്കാരുെട േമൽേനാട്ടം ഇവർക്കായിരുന്നു.

24 ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽനിന്ന്,
ശേലാേമാൻ അവൾക്കുേവണ്ടി പണികഴിപ്പിച്ച
അരമനയിേലക്കു ഫറേവാെന്റ പു്രതി താമസം
മാറ്റിയതിനുേശഷം ശേലാേമാൻ മുകൾത്തട്ട കൾ
പണിതു.

25 ശേലാേമാൻ, യേഹാവയ്ക്കായി നിർമിച്ച
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ വർഷത്തിൽ മൂന്നു്രപാവശ്യം
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
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അർപ്പിച്ച വന്നിരുന്നതു കൂടാെത യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ സുഗന്ധധൂപം അർപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇ്രപകാരം, ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
ആലയേത്താടുള്ളകടപ്പാട് നിർവഹിച്ച വന്നു.

26 ഏേദാംേദശത്തിെല െചങ്കടൽക്കരയിൽ
ഏലാത്തിനു സമീപമുള്ള എേസ്യാൻ-
േഗെബറിൽെവച്ച് ശേലാേമാൻരാജാവ്
കപ്പലുകൾ നിർമിച്ച . 27 ശേലാേമാെന്റ
ഭൃത്യന്മാേരാെടാപ്പം കപ്പൽയാ്രതയിൽ േസവനം
െചയ്യന്നതിനായി ഹീരാം സമു്രദപരിചയമുള്ള
തെന്റ ദാസന്മാെരഎത്തിച്ച െകാടുത്തു. 28അവർ
ഓഫീറിേലക്കു സമു്രദമാർഗം േപാകുകയും 420
താലന്തു* സ്വർണം ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽെകാണ്ടുവരികയും െചയ്തു.

10
േശബാരാജ്ഞിശേലാേമാെനസന്ദർശിക്കുന്നു

1 യേഹാവയുെട നാമം സംബന്ധിച്ച്
ശേലാേമാനുള്ള ്രപശസ്തി േകട്ടിട്ട് േശബാരാജ്ഞി
കഠിനമായ േചാദ്യങ്ങള മായി അേദ്ദഹെത്ത
പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നു. 2 സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ം
ധാരാളം സ്വർണവും വിലപിടിപ്പ ള്ള
രത്നക്കല്ല കള ം വഹിക്കുന്ന ഒട്ടകങ്ങള മായി
വമ്പിച്ച പരിവാരങ്ങേളാെടയാണ് രാജ്ഞി
െജറുശേലമിൽ എത്തിയത.് അവൾ
ശേലാേമാെന്റ അടുക്കെലത്തി തെന്റ മനസ്സിൽ
നിരൂപിച്ചിരുന്ന സകലകാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച ം
അേദ്ദഹവുമായി സംസാരിച്ച . 3അവള െട എല്ലാ

* 9:28 ഏക. 16 ടൺ.
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േചാദ്യങ്ങൾക്കും ശേലാേമാൻ മറുപടി നൽകി;
വിശദീകരണം െകാടുക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം
യാെതാന്നും രാജാവിന് അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല.
4 ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനം, അേദ്ദഹം
പണിയിച്ച അരമന, 5 േമശയിെല
വിഭവങ്ങൾ, ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെട ഇരിപ്പ,് ്രപേത്യക
േവഷവിധാനമണിഞ്ഞ പരിചാരകവൃന്ദങ്ങള െട
നിൽപ്പ,് പാനപാ്രതവാഹകർ, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ അർപ്പിച്ച േഹാമയാഗങ്ങൾ
എന്നിവെയല്ലാം കണ്ടേപ്പാൾ േശബാരാജ്ഞി
വിസ്മയസ്തബ്ധയായി.

6അവൾ രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുെട
േനട്ടങ്ങെളക്കുറിച്ച ം ജ്ഞാനെത്തക്കുറിച്ച ം
എെന്റ സ്വന്തംനാട്ടിൽെവച്ച ഞാൻ േകട്ട
വാർത്ത സത്യംതെന്ന. 7 പേക്ഷ, ഇവിെടെയത്തി
എെന്റ സ്വന്തം കണ്ണ കൾെകാണ്ടു േനരിൽ
കാണുന്നതുവെര ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ
വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. യഥാർഥത്തിൽ ഇതിൽ
പകുതിേപാലും ഞാൻ േകട്ടിരുന്നില്ല.
അങ്ങയുെട ജ്ഞാനവും ധനസമ്പത്തും ഞാൻ
േകട്ടതിെനക്കാൾ എ്രതേയാ അധികമാണ.്
8 അങ്ങയുെട ജനം* എ്രത ഭാഗ്യംെചന്നവർ!
അങ്ങയുെട ജ്ഞാനവചനങ്ങൾ എേപ്പാഴും
േകൾക്കുന്ന അങ്ങയുെട േസവകരും
എ്രത ഭാഗ്യശാലികൾ! 9 അങ്ങയിൽ
്രപസാദിച്ച് അങ്ങെയ ഇ്രസാേയലിെന്റ
രാജസിംഹാസനത്തിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ച അങ്ങയുെട
ൈദവമായ യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ.
യേഹാവയ്ക്ക് ഇ്രസാേയലിേനാടുള്ള
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നിത്യമായ സ്േനഹംനിമിത്തം യേഹാവ
അങ്ങെയ നീതിയും ധർമവും പരിപാലിക്കാൻ
രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു.”

10 അവൾ നൂറ്റിയിരുപതു താലന്തു†
സ്വർണവും വളെരേയെറ സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ം
വിലപിടിപ്പ ള്ളരത്നങ്ങള ം രാജാവിനുസമ്മാനിച്ച .
േശബാരാജ്ഞി ശേലാേമാൻ രാജാവിനു
സമ്മാനിച്ചിടേത്താളം സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ
പിന്നീെടാരിക്കലുംഅേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

11 (ഇതു കൂടാെത, ഹീരാമിെന്റ കപ്പലുകൾ
ഓഫീറിൽനിന്ന് സ്വർണവും ധാരാളം
ചന്ദനത്തടികള ം വിലപിടിപ്പ ള്ള രത്നങ്ങള ം
െകാണ്ടുവന്നു. 12 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിനും രാജെകാട്ടാരത്തിനും തൂണുകൾ‡
നിർമിക്കുന്നതിനും ഗായകർക്കുേവണ്ടി
കിന്നരങ്ങള ം വീണകള ം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും
രാജാവ് ആ ചന്ദനത്തടികൾ ഉപേയാഗിച്ച .
അതിനുേശഷം, ഇ്രതയധികം ചന്ദനത്തടികൾ
ഇേന്നാളം ഇറക്കുമതി െചയ്തിട്ടില്ല; കാണാനും
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.)

13 ശേലാേമാൻരാജാവ് േശബാരാജ്ഞിക്ക്
ഔദാര്യപൂർവം നൽകിയ രാജകീയ
സമ്മാനങ്ങൾക്കുപുറേമ, േശബാരാജ്ഞി
ആ്രഗഹിച്ചതും േചാദിച്ചതുെമല്ലാം
ശേലാേമാൻരാജാവ് അവൾക്കു നൽകി.
അതിനുേശഷം, അവൾ പരിവാരസേമതം
സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.
ശേലാേമാെന്റ ്രപൗഢി
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14 ശേലാേമാൻ രാജാവിനു ്രപതിവർഷം
ലഭിച്ചിരുന്ന സ്വർണത്തിെന്റ തൂക്കം
666 താലന്ത§് ആയിരുന്നു. 15 ഇതു
കൂടാെത വ്യാപാരികളിൽനിന്നും
െചറുകിടകച്ചവടക്കാരിൽനിന്നും
ലഭിച്ചിരുന്ന നികുതിയും സകല
അറബിരാജാക്കന്മാരിൽനിന്നും
േദശാധിപതികളിൽനിന്നും കപ്പമായി
ലഭിച്ചിരുന്നവയും തെന്റവരുമാനമായിരുന്നു.

16അടിച്ച പരത്തിയ സ്വർണംെകാണ്ട് ഇരുനൂറു
വലിയ പരിചകൾ ശേലാേമാൻരാജാവ് നിർമിച്ച .
ഓേരാ പരിചയും അടിച്ച പരത്തുന്നതിന്
അറുനൂറു േശേക്കൽ* വീതം സ്വർണം
െചലവായി. 17അടിച്ച പരത്തിയസ്വർണംെകാണ്ട്
മുന്നൂറു െചറുപരിചകള ം അേദ്ദഹം നിർമിച്ച .
അവ ഓേരാന്നിനും മൂന്നു മിന്നാ† സ്വർണം
ആവശ്യമായിവന്നു. രാജാവ് െലബാേനാൻ
വനസൗധത്തിൽഅവസൂക്ഷിച്ച .

18 പിന്നീട്, രാജാവ് ദന്തംെകാണ്ട്
ഒരു സിംഹാസനമുണ്ടാക്കി അതു
േമൽത്തരമായ സ്വർണംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു.
19 സിംഹാസനത്തിന് ആറു പടികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; സിംഹാസനത്തിെന്റ
മുകൾഭാഗം േഗാളാകൃതിയിലായിരുന്നു;
ഇരിപ്പിടത്തിെന്റ ഇരുവശത്തും ൈകതാങ്ങികള ം
ഓേരാന്നിെന്റയും വശങ്ങളിൽ ഓേരാ
സിംഹത്തിെന്റ രൂപവും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
20 പടിയുെട ഇരുവശങ്ങളിലും ഓേരാന്നുെവച്ച്
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ആറു പടികളിലായി പ്രന്തണ്ടു സിംഹങ്ങൾ
നിന്നിരുന്നു. ഇതുേപാെല ഒരു
സിംഹാസനം ഒരു രാജ്യത്തും ഒരിക്കലും
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. 21 ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
പാനപാ്രതങ്ങെളല്ലാം സ്വർണനിർമിതമായിരുന്നു.
െലബാേനാൻ വനസൗധത്തിെല
വീട്ട പകരണങ്ങെളല്ലാം തങ്കത്തിൽ
തീർത്തവയായിരുന്നു; ശേലാേമാെന്റകാലത്ത്
െവള്ളിക്കു വിലയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ
ഉപകരണങ്ങെളാന്നുംതെന്ന െവള്ളിയിൽ
തീർത്തിരുന്നില്ല. 22 കടലിൽ ഹീരാമിെന്റ
കപ്പലുകേളാെടാപ്പം രാജാവിന് ഒരു
വാണിജ്യക്കപ്പൽവ്യ ഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ
മൂന്നുവർഷത്തിെലാരിക്കൽ സ്വർണം, െവള്ളി,
ആനെക്കാമ്പ്, ആൾക്കുരങ്ങുകൾ, മയിലുകൾ
എന്നിവ രാജാവിെന്റഅടുക്കൽഎത്തിച്ചിരുന്നു.

23 ശേലാേമാൻരാജാവ് ഭൂമിയിെല മറ്റ
സകലരാജാക്കന്മാെരക്കാള ം സമ്പത്തിലും
ജ്ഞാനത്തിലും മികച്ച നിന്നു. 24 ൈദവം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ െകാടുത്ത
ജ്ഞാനം േകൾക്കാൻ സർവേലാകരും
അേദ്ദഹെത്ത അേന്വഷിച്ച വന്നു.
25 അവരിൽ ഓേരാരുത്തരും, സ്വർണവും
െവള്ളിയുംെകാണ്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ,
വസ്്രതങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ,
കുതിരകൾ, േകാവർകഴുതകൾ മുതലായവ
ഓേരാവർഷവും കാഴ്ചവസ്തുക്കളായി
െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു.

26 ശേലാേമാൻ രഥങ്ങൾ, കുതിരകൾ എന്നിവ
േശഖരിച്ച ;അേദ്ദഹത്തിന് 1,400 രഥങ്ങള ം 12,000
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കുതിരകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ അേദ്ദഹം
രഥനഗരങ്ങളിലും തേന്നാെടാപ്പം െജറുശേലമിലും
സൂക്ഷിച്ച . 27 രാജാവ് െജറുശേലമിൽ
െവള്ളി കല്ല കൾേപാെല സർവസാധാരണവും
കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങളിെല കാട്ടത്തിമരംേപാെല
േദവദാരു സുലഭവുമാക്കിത്തീർത്തു.
28 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും കുേവയിൽനിന്നും‡
ശേലാേമാൻ കുതിരകെള ഇറക്കുമതി
െചയ്തിരുന്നു. രാജാവിെന്റ വ്യാപാരികൾ അവ
കുേവയിൽനിന്നു നിശ്ചിത വിലെകാടുത്തു
വാങ്ങിയിരുന്നു. 29 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് ഒരു
രഥം അറുനൂറുേശക്കൽ§ െവള്ളിക്കും ഒരു
കുതിര നൂറ്റിയമ്പതു* േശേക്കൽ െവള്ളിക്കും
ഇറക്കുമതി െചയ്തിരുന്നു. രാജാവിെന്റ
വ്യാപാരികൾമുേഖന ഹിത്യരാജാക്കന്മാർക്കും
അരാമ്യരാജാക്കന്മാർക്കുംേവണ്ടി അവർ അവ
കയറ്റ മതിയും െചയ്തു.

11
ശേലാേമാെന്റ ഭാര്യമാർ

1 ശേലാേമാൻരാജാവ് വിേദശികളായ
അേനകം സ്്രതീകെള സ്േനഹിച്ചിരുന്നു.
ഫറേവാെന്റ മകെളക്കൂടാെത േമാവാബ്യരും
അേമ്മാന്യരും ഏേദാമ്യരും സീേദാന്യരും
ഹിത്യരുമായ അേനകം സ്്രതീകെളയും
അേദ്ദഹം സ്േനഹിച്ച . 2 “നിങ്ങൾ അവരുമായി
മി്രശവിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പടരുത;്

‡ 10:28 ഒരുപേക്ഷ, കിലിക്യയിൽനിന്നും § 10:29 ഏക. 6.9
കി.്രഗാം. * 10:29 ഏക. 1.7കി.്രഗാം.
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അവർക്കു നിങ്ങേളാടും വിവാഹബന്ധം
അരുത;് അവർ നിങ്ങള െട ഹൃദയം തങ്ങള െട
േദവന്മാരിേലക്കു നിശ്ചയമായും തിരിച്ച കളയും,”
എന്ന് ഏതു ജനതകെളക്കുറിച്ച് യേഹാവ
ഇ്രസാേയലിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തിരുേന്നാ,
അേത ജനതകളിൽെപ്പട്ടവരായിരുന്നു ഈ
സ്്രതീകൾ. എന്നിട്ട ം, ശേലാേമാൻ അവെര
ഗാഢമായി േ്രപമിച്ച . 3 അേദ്ദഹത്തിന്,
രാജ്ഞിമാരായ 700 ഭാര്യമാരും 300
െവപ്പാട്ടികള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാര്യമാർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയം വശീകരിച്ച കളഞ്ഞു.
4 ശേലാേമാൻ വേയാധികനായേപ്പാൾ ഭാര്യമാർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയം അന്യേദവന്മാരിേലക്കു
വ്യതിചലിപ്പിച്ച . തെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിെന്റ ഹൃദയംേപാെല അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഹൃദയം ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
ഏകാ്രഗമായിരുന്നില്ല. 5സീേദാന്യരുെട േദവിയായ
അസ്തേരാത്തിെനയും അേമ്മാന്യരുെട
േമ്ലച്ഛേദവനായ േമാെലക്കിെനയും* അേദ്ദഹം
േസവിച്ച . 6 അങ്ങെന, ശേലാേമാൻ
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായതു ്രപവർത്തിച്ച .
തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല അേദ്ദഹം
യേഹാവെയപരിപൂർണമായിഅനുസരിച്ചില്ല.

7 ശേലാേമാൻ െജറുശേലമിനു
കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ളഒരു മലയിൽ† േമാവാബ്യരുെട
േമ്ലച്ഛേദവനായ െകേമാശിനും അേമ്മാന്യരുെട
േമ്ലച്ഛേദവനായ േമാെലക്കിനുംേവണ്ടി ഓേരാ

* 11:5 മിൽേക്കാം, േമാെലക്ക്എന്നതിെന്റമെറ്റാരുരൂപം. † 11:7
അതായത്, ഒലിവുമലയിൽ
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പൂജാഗിരി പണിയിച്ച . 8 തെന്റ വിേദശീയരായ
എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കുേവണ്ടിയും ശേലാേമാൻ
ഇ്രപകാരം െചയ്തുെകാടുത്തു. അവർ
അവിെട തങ്ങള െട േദവന്മാർക്കു ധൂപാർച്ചന
നടത്തുകയും ബലികൾ അർപ്പിക്കുകയും
െചയ്തുേപാന്നു.

9 തനിക്കു രണ്ടു്രപാവശ്യം ്രപത്യക്ഷനായ
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിൽനിന്ന്
തെന്റ ഹൃദയം വ്യതിചലിച്ചതുമൂലം യേഹാവ
ശേലാേമാേനാടു േകാപിച്ച . 10അന്യേദവന്മാെര
അനുഗമിക്കരുെതന്ന് യേഹാവ ശേലാേമാേനാട്
കൽപ്പിച്ചിരുന്നു; എങ്കിലും അേദ്ദഹം
യേഹാവയുെട കൽപ്പന അനുസരിച്ചില്ല.
11 അതുെകാണ്ട,് യേഹാവ ശേലാേമാേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: “നിെന്റ മേനാഗതം
ഇവ്വിധമാകുകയാലും ഞാൻ നിേന്നാടു
കൽപ്പിച്ച എെന്റ ഉടമ്പടിയും ഉത്തരവുകള ം
നീ പാലിക്കാെതയിരിക്കുകയാലും ഞാൻ
തീർച്ചയായും രാജ്യം നിെന്റ പക്കൽനിന്ന്
പറിെച്ചടുത്ത് നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ ഒരുവനു
നൽകും. 12 എങ്കിലും, നിെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിെന വിചാരിച്ച,് ഞാൻ നിെന്റ
ആയുഷ്കാലത്ത് ഇതു ്രപവർത്തിക്കുകയില്ല;
നിെന്റ പു്രതെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് ഞാൻ
രാജ്യം പറിെച്ചടുത്തുകളയും. 13 പേക്ഷ,
രാജ്യംമുഴുവനായും ഞാൻ അവനിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളയുകയില്ല; എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിെനയും ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്ത
െജറുശേലമിെനയും വിചാരിച്ച് ഒരു േഗാ്രതെത്ത
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നിെന്റപു്രതനു നൽകും.”

ശേലാേമാെന്റ ്രപതിേയാഗികൾ
14 ഏേദാം രാജകുടുംബത്തിെല
അംഗവും ഏേദാമ്യനുമായ ഹദദിെന
യേഹാവ ശേലാേമാെനതിരായി
എഴുേന്നൽപ്പിച്ച . 15 ദാവീദ് ഏേദാമ്യരുമായി
യുദ്ധത്തിേലർെപ്പട്ടിരുന്നകാലത്ത്
വധിക്കെപ്പട്ടവെര മറവുെചയ്യാൻ
ൈസന്യാധിപനായേയാവാബ്നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
അയാൾ ഏേദാമിെല പുരുഷന്മാെരെയല്ലാം
വധിച്ചിരുന്നു. 16ഏേദാമിെലപുരുഷന്മാെരെയല്ലാം
സംഹരിച്ച തീരുന്നതുവെര, േയാവാബും
ഇ്രസാേയൽൈസന്യവും ആറുമാസം
അവിെടത്താമസിച്ച . 17 എന്നാൽ, ബാലനായ
ഹദദ് തെന്റ പിതാവിെന്റ േസവകന്മാരായ
ചില ഏേദാമ്യരായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാെടാപ്പം
ഈജിപ്റ്റിേലക്കു പലായനംെചയ്തു. 18അവർ
മിദ്യാനിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട് പാരാനിൽ
എത്തിേച്ചർന്നു. പാറാനിൽനിന്നു ചില
അനുയായികെളയുംകൂട്ടി ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവായ ഫറേവാെന്റ അടുക്കെലത്തി.
അേദ്ദഹം, ഹദദിന് ഒരു ഭവനവും
ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വകയും ഒരു നിലവും
ദാനംെചയ്തു.

19 ഫറേവാന് ഹദദിേനാട് വളെര ്രപീതി
േതാന്നി. അേദ്ദഹം തെന്റ ഭാര്യയായ
തഹ്െപേനസ് രാജ്ഞിയുെട സേഹാദരിെയ
അയാൾക്കു വിവാഹംെചയ്തുെകാടുത്തു.
20 തഹ്െപേനസിെന്റ സേഹാദരി ഹദദിന്
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െഗനൂബത്ത് എന്ന പു്രതന് ജന്മംനൽകി. ആ
കുട്ടിെയ തഹ്െപേനസ് രാജെകാട്ടാരത്തിൽ
വളർത്തി. െഗനൂബത്ത് അവിെട ഫറേവാെന്റ
പു്രതന്മാേരാെടാപ്പം വളർന്നു.

21ഹദദ് ഈജിപ്റ്റിൽ ആയിരുന്നേപ്പാൾ, ദാവീദ്
നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു
എന്നും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈസന്യാധിപനായ
േയാവാബ് മരിച്ച േപാെയന്നുമുള്ളവാർത്തേകട്ട .
അേപ്പാൾ, ഹദദ് ഫറേവാേനാട:് “എെന്റ സ്വന്തം
േദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുന്നതിന് എെന്ന
അനുവദിച്ചാലും!”എന്നേപക്ഷിച്ച .

22 “നിെന്റ സ്വന്തംനാട്ടിേലക്കു തിരിച്ച േപാകാൻ
ആ്രഗഹിക്കത്തക്കവിധം നിനക്കിവിെട
എന്തിനാണ് കുറവുള്ളത?്” എന്നു ഫറേവാൻ
േചാദിച്ച .

“ഒന്നിനുമില്ല, എങ്കിലും എെന്ന
തിരിെകേപ്പാകാൻമാ്രതംഅനുവദിച്ചാലും!” എന്നു
ഹദദ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

23 എല്യാദാവിെന്റ പു്രതനായ െരേസാൻ
എന്ന മെറ്റാരു ്രപതിേയാഗിെയയും ൈദവം
ശേലാേമാെനതിരായി എഴുേന്നൽപ്പിച്ച .
േസാബാരാജാവും തെന്റ യജമാനനുമായ
ഹദേദസറിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
ഓടിേപ്പായ ആളായിരുന്നു െരേസാൻ.
24 അയാൾ വിപ്ളവകാരികള െട
ഒരു സംഘെത്ത രൂപവൽക്കരിച്ച്
അതിെന്റ േനതാവായിത്തീർന്നു. ദാവീദ്
േസാബാൈസന്യെത്ത സംഹരിച്ചേശഷമാണിതു
സംഭവിച്ചത.് അവർ ദമസ്േകാസിേലക്കു
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കടക്കുകയും അവിെട അനുയായികൾ
െരേസാെന രാജാവാക്കുകയും െചയ്തു.
25 ശേലാേമാെന്റ ജീവിതകാലംമുഴുവനും
െരേസാൻഇ്രസാേയലുമായിശ്രതുതയിലായിരുന്നു.
ഹദദും ഇ്രസാേയലിെനതിരായി ഉപ്രദവങ്ങൾ
െചയ്തു. െരേസാൻ ഇ്രസാേയലിേനാടു
ശ്രതുതപുലർത്തുകയും അരാമിൽ രാജാവായി
തുടരുകയും െചയ്തുവന്നു.

െയാേരാെബയാം ശേലാേമാെനതിേര
എഴുേന്നൽക്കുന്നു

26 െനബാത്തിെന്റ മകനും ശേലാേമാെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥരിൽ ഒരുവനുമായ
െയാേരാെബയാമും ശേലാേമാെനതിേര വിപ്ളവം
ഉണ്ടാക്കി. അേദ്ദഹം െസേരദായിൽനിന്നുള്ള
ഒരു എ്രഫയീമ്യൻ ആയിരുന്നു. െസരൂയ എന്നു
േപരുള്ള ഒരു വിധവആയിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റ
മാതാവ.്

27 അേദ്ദഹം ശേലാേമാെനതിേര
വിപ്ളവത്തിനു തിരിഞ്ഞതിെന്റ കാരണം
ഇതായിരുന്നു: ശേലാേമാൻ മുകൾത്തട്ട കൾ
നിർമിച്ച് തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിെന്റ േകടുപാടുകൾ തീർത്തു.
28 െയാേരാെബയാം അതിസമർഥനായ
ഒരു യുവാവായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
അധ്വാനിയും പരി്രശമശാലിയുമാെണന്നും തെന്റ
േജാലികൾ എ്രത ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നു
എന്നും കണ്ടേപ്പാൾ േയാേസഫിെന്റ
േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നുള്ള േജാലിക്കാരുെടെട
മുഴുവൻ ചുമതലയും ശേലാേമാൻ അേദ്ദഹെത്ത
ഏൽപ്പിച്ച .
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29 അക്കാലത്ത,് ഒരിക്കൽ െയാേരാെബയാം
െജറുശേലമിൽനിന്നു പുറേത്തക്കു േപാകുേമ്പാൾ
ശീേലാന്യനായ അഹീയാ്രപവാചകൻ
അേദ്ദഹെത്ത വഴിയിൽെവച്ച കണ്ടുമുട്ടി.
അഹീയാ്രപവാചകൻ ഒരു പുതിയ അങ്കിയാണു
ധരിച്ചിരുന്നത.് അവരിരുവരുംമാ്രതേമ
നഗരത്തിനു െവളിയിൽ ആ ്രഗാമ്രപേദശത്ത്
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള . 30 അഹീയാവ് താൻ
ധരിച്ചിരുന്ന പുതിയ അങ്കിെയടുത്തു കീറി
അതിെന പ്രന്തണ്ടു കഷണങ്ങളാക്കി. 31 പിെന്ന
അേദ്ദഹം െയാേരാെബയാമിേനാടു പറഞ്ഞതു:
“പത്തു കഷണങ്ങൾ നീ എടുത്തുെകാള്ള ക:
കാരണം ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നത് ഇ്രപകാരമാണ:് ‘േനാക്കുക!
ഞാൻ ശേലാേമാെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് രാജ്യം
േവർെപടുത്താൻ േപാകുന്നു. പത്തു േഗാ്രതം
ഞാൻ നിനക്കു തരുന്നു. 32 എന്നാൽ
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന ഓർത്തും
ഇ്രസാേയലിെന്റ സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നുമായി
ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്ത െജറുശേലം
നഗരെത്തക്കരുതിയും ഒരു േഗാ്രതം അവനു
നൽകും. 33 അവർ‡ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച ;
സീേദാന്യരുെട േദവിയായഅസ്തേരാത്തിെനയും
േമാവാബ്യരുെട േദവനായ െകേമാശിെനയും
അേമ്മാന്യരുെട േദവനായ േമാെലക്കിെനയും
ആരാധിച്ച ; അവർ എെന്ന അനുസരിച്ച
ജീവിച്ചില്ല; എെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിയായുള്ളത്
അവർ െചയ്തില്ല; ശേലാേമാെന്റ പിതാവായ
ദാവീദ് എെന്റ ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം
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്രപമാണിച്ചതുേപാെല അവർ ്രപമാണിച്ചതുമില്ല;
അതിനാൽഞാനിതു െചയ്യ ം.

34 “ ‘എന്നാൽ രാജ്യംമുഴുവനും ശേലാേമാെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു ഞാൻ എടുത്തുകളയുകയില്ല.
ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്തവനും എെന്റ
കൽപ്പനകള ംഉത്തരവുകള ം ്രപമാണിച്ചവനുമായ
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന കരുതി അവെന്റ
ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ അവെന
ഭരണം നടത്താൻ അനുവദിക്കും. 35 അവെന്റ
മകെന്റ ൈകയിൽനിന്നു ഞാൻ രാജ്യം
എടുത്തുകളയുകയും പത്തു േഗാ്രതങ്ങൾ ഞാൻ
നിനക്കു നൽകുകയും െചയ്യ ം. 36 എങ്കിലും,
എെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കാൻേവണ്ടി ഞാൻ
െതരെഞ്ഞടുത്ത നഗരമായ െജറുശേലമിൽ
എെന്റമുമ്പാെക, എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിന് ഒരു
വിളക്ക് എേന്നക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനായി
ഞാൻ ഒരു േഗാ്രതം അവെന്റ പു്രതനു നൽകും.
37 ഞാൻ നിെന്ന െതരെഞ്ഞടുക്കും. നിെന്റ
ഹൃദയാഭിലാഷംേപാെല നീ ഭരണംനടത്തും; നീ
ഇ്രസാേയലിനു രാജാവായിരിക്കും. 38 ഞാൻ
നിേന്നാടു കൽപ്പിക്കുന്നെതല്ലാം നീ െചയ്യ കയും,
എെന്ന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും എെന്റ
ദാസനായ ദാവീദ് െചയ്തതുേപാെല എെന്റ
ഉത്തരവുകള ം കൽപ്പനകള ം ്രപമാണിച്ച െകാണ്ട്
എെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിയായുള്ളതു
്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്യന്നപക്ഷം ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും;ഞാൻ ദാവീദിനുേവണ്ടി
പണിതതുേപാെല നിനക്കുേവണ്ടിയും സ്ഥിരമായ
ഒരു രാജവംശം പണിയും; ഞാൻ ഇ്രസാേയലിെന
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നിനക്കു നൽകുകയും െചയ്യ ം. 39 ഇതുമൂലം
ഞാൻ ദാവീദിെന്റ സന്തതിെയ താഴ്ത്തും;
എന്നാൽഅത്എേന്നക്കുമായിട്ടല്ലതാനും.’ ”

40 ഇക്കാരണത്താൽ, ശേലാേമാൻ
െയാേരാെബയാമിെന െകാല്ല ന്നതിനു ്രശമിച്ച ;
പേക്ഷ, െയാേരാെബയാം ഈജിപ്റ്റിൽ ശീശക്ക്
രാജാവിെന്റ അടുക്കേലക്ക് ഓടിേപ്പായി.
ശേലാേമാെന്റ മരണംവെര അേദ്ദഹം അവിെട
താമസിച്ച .

ശേലാേമാെന്റ മരണം
41 ശേലാേമാെന്റ ഭരണകാലത്തുണ്ടായ
മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ, അതായത,് അേദ്ദഹം
െചയ്ത സമസ്തകാര്യങ്ങള ം തെന്റജ്ഞാനവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചരി്രതാഖ്യാന്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 42 ശേലാേമാൻ
െജറുശേലമിൽ, സമസ്തഇ്രസാേയലിനും
രാജാവായി നാൽപ്പതുവർഷം ഭരണംനടത്തി.
43 പിെന്ന, അേദ്ദഹം നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽഅേദ്ദഹെത്ത
അടക്കി.അേദ്ദഹത്തിെന്റമകനായെരഹെബയാം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്തരാവകാശിയായി
രാജ്യഭാരേമറ്റ .

12
ഇ്രസാേയൽെരഹെബയാമിെനതിേര

1 െരഹെബയാമിെന രാജാവായി
വാഴിക്കുന്നതിന് ഇ്രസാേയൽമുഴുവൻ
േശേഖമിൽ എത്തിേച്ചർന്നതിനാൽ അേദ്ദഹവും
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അവിെടെയത്തി. 2 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാം—
അേദ്ദഹംശേലാേമാൻരാജാവിെന്റഅടുത്തുനിന്ന്
ഓടിേപ്പായി താമസിച്ചിരുന്ന ഈജിപ്റ്റിലായിരുന്നു
അേപ്പാഴും—ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് മടങ്ങിെയത്തി.
3 അതിനാൽ ഇ്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാർ
െയാേരാെബയാമിെന വിളിച്ച വരുത്തി;
അേദ്ദഹവും ഇ്രസാേയലിെന്റ സർവസഭയുംകൂടി
െരഹെബയാമിെന്റ അടുക്കെലത്തി ഇ്രപകാരം
ഉണർത്തിച്ച : 4 “അങ്ങയുെട പിതാവ്
ഭാരമുള്ള ഒരു നുകമാണ് ഞങ്ങള െടേമൽ
ചുമത്തിയിരുന്നത;് ആകയാൽ, ഇേപ്പാൾ
അങ്ങ് ഞങ്ങള െട കഠിനേവലയും
അേദ്ദഹം ഞങ്ങള െടേമൽ ചുമത്തിയിരുന്ന
ഭാരേമറിയ നുകവും ലഘുവാക്കിത്തന്നാലും.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ
േസവിച്ച െകാള്ളാം.”

5 “മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിവരിക,” എന്ന് െരഹെബയാം
മറുപടിെകാടുത്തു.അങ്ങെനജനം മടങ്ങിേപ്പായി.

6 അതിനുേശഷം, രാജാവ് തെന്റ
പിതാവായ ശേലാേമാെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതകാലംമുഴുവൻ േസവിച്ച നിന്നിരുന്ന
വൃദ്ധജനങ്ങള മായി കൂടിയാേലാചിച്ച . “ഞാൻ
ഈ ജനേത്താട് എന്ത് മറുപടി പറയണം?
നിങ്ങള െടആേലാചനയുംഅഭി്രപായവുംഎന്ത?്”
എന്ന് െരഹെബയാംഅവേരാടു േചാദിച്ച .

7 അവർ അേദ്ദഹേത്താട:് “ഇന്ന് അങ്ങ് ഈ
ജനത്തിന് ഒരു േസവകനായിത്തീർന്ന് അവെര
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േസവിക്കുകയും അവേരാട് അനുകൂലമായ
മറുപടി പറയുകയും െചയ്താൽ അവർ എന്നും
അങ്ങയുെട ദാസന്മാരായിരിക്കും” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

8 എന്നാൽ, െരഹെബയാം വൃദ്ധജനങ്ങള െട
ഉപേദശം സ്വീകരിച്ചില്ല. തേന്നാെടാപ്പം
വളർന്നവരുംതെന്നേസവിച്ച നിൽക്കുന്നവരുമായ
യുവജനങ്ങള മായി അേദ്ദഹം കൂടിയാേലാചിച്ച .
9 “നിങ്ങള െട ഉപേദശംഎന്താണ?് ‘നിെന്റപിതാവു
ഞങ്ങള െടേമൽ ചുമത്തിയ നുകത്തിെന്റ ഭാരം
കുറച്ച തരിക,’ എന്ന് എേന്നാടു പറയുന്ന ഈ
ജനേത്താടു നാം എന്തു മറുപടി പറയണം?” എന്ന്
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച .

10 അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം വളർന്നുവന്ന ആ
യുവജനങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞത:് “ ‘അങ്ങയുെട
പിതാവു ഞങ്ങള െടേമൽ ഭാരമുള്ള നുകം
ചുമത്തി; അതിെന്റ ഭാരം കുറച്ച തരണം,’ എന്ന്
അങ്ങേയാടാവശ്യെപ്പട്ടഈജനേത്താട്ഈ വിധം
പറയണം: ‘എെന്റെചറുവിരൽഎെന്റപിതാവിെന്റ
അരെക്കട്ടിെനക്കാള ം വലുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും.
11 എെന്റ പിതാവ് നിങ്ങള െടേമൽ ഭാരമുള്ള
നുകം ചുമത്തി; ഞാനതിെന ഇനിയും കൂടുതൽ
ഭാരമുള്ളതാക്കും.എെന്റപിതാവു ചമ്മട്ടിെകാണ്ടു
നിങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിച്ച ; ഞാേനാ, നിങ്ങെള
േതള കെളെക്കാണ്ടു ദണ്ഡിപ്പിക്കും.’ ”

12 “മൂന്നുദിവസത്തിനുേശഷം എെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിവരിക,” എന്നു രാജാവു
നിർേദശിച്ചിരുന്നതുേപാെല െയാേരാെബയാമും
സർവജനവും െരഹെബയാമിെന്റ അടുക്കൽ
മടങ്ങിവന്നു. 13 വൃദ്ധജനം നൽകിയ ഉപേദശം
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അവഗണിച്ച രാജാവ് ജനേത്താടു വളെര
പരുഷമായി സംസാരിച്ച . 14 യുവാക്കന്മാർ
നൽകിയ ഉപേദശമനുസരിച്ച് അേദ്ദഹം
അവേരാട്: “എെന്റ പിതാവു നിങ്ങള െട
നുകെത്ത ഭാരമുള്ളതാക്കി; ഞാനതിെന
കൂടുതൽ ഭാരമുള്ളതാക്കും. എെന്റ പിതാവു
ചമ്മട്ടിെകാണ്ടു നിങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിച്ച ; ഞാൻ
നിങ്ങെള േതള കെളെക്കാണ്ടു ദണ്ഡിപ്പിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. 15ഇങ്ങെന, രാജാവ് ജനങ്ങള െട
അേപക്ഷ സ്വീകരിച്ചില്ല. െനബാത്തിെന്റ
മകനായ െയാേരാെബയാമിേനാട് ശീേലാന്യനായ
അഹീയാവിലൂെട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത
വാക്കുകൾനിറേവറുന്നതിന്ഈസംഭവവികാസം
യേഹാവയുെടഹിത്രപകാരംആയിരുന്നു.

16 രാജാവു തങ്ങള െട അേപക്ഷ
െചവിെക്കാള്ളന്നില്ല എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ
ഇ്രസാേയൽജനെമല്ലാം അേദ്ദഹേത്താട് ഉത്തരം
പറഞ്ഞത:്
“ദാവീദിങ്കൽനമുെക്കന്ത്ഓഹരി?
യിശ്ശായിയുെട പു്രതനിൽ നമുെക്കന്ത്
ഓഹരി?

ഇ്രസാേയേല, നിങ്ങള െട കൂടാരങ്ങളിേലക്കു
െപായ്െക്കാള്ള .
ദാവീേദ, ഇനി സ്വന്തഭവനെത്ത
േനാക്കിെക്കാള്ള ക!”

അങ്ങെന, ഇ്രസാേയൽജനം താന്താങ്ങള െട
ഭവനങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങി. 17 എന്നാൽ,
െയഹൂദ്യനഗരങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
ഇ്രസാേയല്യർക്ക് െരഹെബയാം രാജാവായി
തുടർന്നു.
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18 നിർബന്ധിതമായി േവലെചയ്യന്നവരുെട
ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന അേദാനിരാമിെന*
െരഹെബയാംരാജാവ് ഇ്രസാേയല്യരുെട
അടുക്കേലക്കയച്ച . എന്നാൽ, അവെരല്ലാം
അേദ്ദഹെത്ത കെല്ലറിഞ്ഞുെകാന്നു.
െരഹെബയാംരാജാവാകെട്ട, കഷ്ടിച്ച്
രഥത്തിേലറി െജറുശേലമിേലക്ക് ഓടിേപ്പാന്നു.
19 ഇ്രപകാരം, ഇ്രസാേയൽ ഇന്നുവെര ദാവീദിെന്റ
ഭവനേത്താടുള്ളമാത്സര്യത്തിൽകഴിയുന്നു.

20 െയാേരാെബയാം ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും
മടങ്ങിവന്നിട്ട െണ്ടന്ന് എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യരും
േകട്ടേപ്പാൾ, ആളയച്ച് അേദ്ദഹെത്ത
ഇ്രസാേയൽ സഭയിേലക്കു ക്ഷണിച്ച വരുത്തി
സമസ്തഇ്രസാേയലിനും രാജാവാക്കി.
െയഹൂദാേഗാ്രതംമാ്രതമല്ലാെത മറ്റാരും ദാവീദിെന്റ
ഭവനേത്താടു പക്ഷംേചർന്നില്ല.

21 െരഹെബയാം െജറുശേലമിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം സകല
െയഹൂദാേഗാ്രതെത്തയുംെബന്യാമീൻേഗാ്രതെത്തയും
വിളിച്ച കൂട്ടി. അവർ ഒരുലക്ഷത്തി
എൺപതിനായിരം േയാദ്ധാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇ്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധംെചയ്യന്നതിനും
ശേലാേമാെന്റമകനായെരഹെബയാമിെന്റരാജ്യം
പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആയിരുന്നു അവെര
വിളിച്ച കൂട്ടിയത.്

22 എന്നാൽ, ൈദവപുരുഷനായ െശമയ്യാവിന്
ഇ്രപകാരം ൈദവത്തിെന്റ അരുളപ്പാടുണ്ടായി:
23 “െയഹൂദാരാജാവും ശേലാേമാെന്റ

* 12:18 മൂ.ഭാ.അേദാരാം
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പു്രതനുമായ െരഹെബയാമിേനാടും
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെലയുംെബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിെലയും
സകലജനേത്താടും, േശഷം ജനേത്താടും
പറയുക: 24 ‘നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ
ഇ്രസാേയല്യേരാടു യുദ്ധത്തിനു േപാകരുത.്
നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തനും താന്താങ്ങള െട
ഭവനത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുക. ഈ കാര്യം
എെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.’ ” അങ്ങെന അവർ
യേഹാവയുെട വചനമനുസരിച്ച് യേഹാവയുെട
കൽപ്പന്രപകാരം സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പായി.

േബേഥലിലുംദാനിലുംസ്വർണക്കാളക്കിടാങ്ങൾ
25 പിെന്ന, െയാേരാെബയാം മലനാടായ
എ്രഫയീമിെല േശേഖം േകാട്ടെകട്ടി പണിതുറപ്പിച്ച്
അവിെട താമസിച്ച . അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട്
അേദ്ദഹം െപനീേയലും†പണിതു.

26 പിെന്ന, െയാേരാെബയാം മനസ്സിൽ
ഇ്രപകാരം നിരൂപിച്ച : “രാജ്യം മിക്കവാറും
ദാവീദ് ഗൃഹത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകാൻ
സാധ്യതയുണ്ട.് 27 ഈ ജനം െജറുശേലമിൽ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക് യാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുന്നതിനായി േപാകുന്നപക്ഷം
അവരുെട ഹൃദയം െയഹൂദാരാജാവും
തങ്ങള െട യജമാനനുമായ െരഹെബയാമിെന്റ
വശേത്തക്കുചായും. അവർ എെന്ന വധിച്ച്
െരഹെബയാംരാജാവിെന്റപക്ഷേത്തക്കുേചരും.”

† 12:25 മൂ.ഭാ. െപനുേവൽ, െപനീേയൽഎന്നതിെന്റമെറ്റാരുരൂപം.
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28 അതിനാൽ, അേദ്ദഹം ഉപേദശം
േതടിയേശഷം സ്വർണംെകാണ്ടുള്ള രണ്ടു
കാളക്കിടാങ്ങെളഉണ്ടാക്കി.അേദ്ദഹംജനേത്താട്:
“െജറുശേലംവെര േപാകുന്നത് നിങ്ങൾക്കു
ബുദ്ധിമുട്ടാണ്; ഇ്രസാേയേല, നിങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുവിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്നവനായ,
നിങ്ങള െട േദവന്മാർ ഇതാ!” എന്നു പറഞ്ഞു.
29 കാളക്കിടാങ്ങളിൽ ഒന്നിെന അേദ്ദഹം
േബേഥലിലും മേറ്റതിെന ദാനിലും ്രപതിഷ്ഠിച്ച .
30 ഇത് ഒരു പാപമായിത്തീർന്നു; ജനം അവെയ
ആരാധിക്കാൻ േബേഥലിേലക്കും ദാനിേലക്കും
യാ്രതെചയ്തു.

31 യാഗമർപ്പിച്ച വന്നിരുന്ന മലകളിൽ
െയാേരാെബയാം േക്ഷ്രതങ്ങൾ നിർമിച്ച ;
സകലജനത്തിൽനിന്നും പുേരാഹിതന്മാെര—
േലവ്യാേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവർ
അല്ലായിരുന്നിട്ട ം—നിയമിച്ച . 32 െയഹൂദ്യയിൽ
ആചരിച്ച വന്ന രീതിയിലുള്ള ഉത്സവംേപാെല
ഇവിെടയും എട്ടാംമാസത്തിെന്റ
പതിനഞ്ചാംതീയതി ഒരു ഉത്സവം
െയാേരാെബയാം ഏർെപ്പടുത്തുകയും
അവിടെത്ത യാഗപീഠത്തിൽ ബലികൾ
അർപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. േബേഥലിൽ താൻ
ഉണ്ടാക്കിയ കാളക്കിടാങ്ങൾക്കു സ്വയം ബലി
അർപ്പിച്ച െകാണ്ടാണ് െയാേരാെബയാം ഇത്
േബേഥലിൽ നടപ്പാക്കിയത.് േബേഥലിൽ
താൻ ഉണ്ടാക്കിയ േക്ഷ്രതങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം
പുേരാഹിതന്മാെരയും നിയമിച്ച . 33 അേദ്ദഹം
സ്വേമധയാ െതരെഞ്ഞടുത്ത എട്ടാംമാസം
പതിനഞ്ചാംതീയതി േബേഥലിൽ താൻ
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ഉണ്ടാക്കിയ യാഗപീഠത്തിൽ ബലികൾഅർപ്പിച്ച .
സ്വയം യാഗപീഠത്തിൽ ധൂപാർച്ചന നടത്തി.
അങ്ങെന, അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയല്യർക്കുേവണ്ടി
ഒരു ഉത്സവംഏർെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു.

13
െയഹൂദ്യയിൽനിന്നുള്ളൈദവപുരുഷൻ

1 െയാേരാെബയാം ധൂപംഅർപ്പിക്കുന്നതിനായി
പീഠത്തിൽ നിൽക്കുേമ്പാൾ ഒരു ൈദവപുരുഷൻ
യേഹാവയുെട കൽപ്പനയാൽ െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന്
േബേഥലിേലക്കു വന്നു. 2 ൈദവകൽപ്പനയാൽ
അേദ്ദഹം യാഗപീഠത്തിെന്റ േനർക്കു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “യാഗപീഠേമ, യാഗപീഠേമ!
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ദാവീദിെന്റ
കുടുംബത്തിൽ േയാശിയാവ് എന്നു േപരുള്ള
ഒരു മകൻ ജനിക്കും. ഇവിെട മലകളിൽ
യാഗമർപ്പിക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാെര അവൻ
നിെന്റേമൽ യാഗം കഴിക്കും. മനുഷ്യാസ്ഥികൾ
നിെന്റേമൽ ദഹിപ്പിക്കെപ്പടും.’ ” 3 അന്നുതെന്ന,
ആ ൈദവപുരുഷൻ ഒരു ചിഹ്നവും നൽകി:
“യേഹാവ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിഹ്നം ഇതാണ:്
ഈ യാഗപീഠം െപാട്ടിപ്പിളരുകയും ഇതിേന്മലുള്ള
െകാഴുപ്പ നിറഞ്ഞ ചാരം തൂകിേപ്പാകുകയും
െചയ്യ ം.”

4 േബേഥലിെല യാഗപീഠത്തിെനതിേര
ൈദവപുരുഷൻ വിളിച്ച പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ
െയാേരാെബയാം േകട്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
യാഗപീഠത്തിൽനിന്ന് ൈകചൂണ്ടിെക്കാണ്ട:്
“അവെനപിടിക്കുക!” എന്നുകൽപ്പിച്ച . എന്നാൽ,
ൈദവപുരുഷെന്റേനേര രാജാവു നീട്ടിയകരം,
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മടക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം മരവിച്ച േപായി.
5അേപ്പാൾത്തെന്ന, യേഹാവയുെട വചനത്താൽ
ൈദവപുരുഷൻ െകാടുത്ത അടയാള്രപകാരം
യാഗപീഠം െപാട്ടിപ്പിളർന്നു േവർെപടുകയും
അതിേന്മലുള്ള െകാഴുപ്പ നിറഞ്ഞ ചാരം
തൂകിേപ്പാകുകയും െചയ്തു.

6 അേപ്പാൾ, രാജാവ് ൈദവപുരുഷേനാട:്
“എെന്റൈക വീണ്ടും മടങ്ങാൻേവണ്ടി താങ്കള െട
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു മധ്യസ്ഥതെചയ്ത്
എനിക്കുേവണ്ടി ്രപാർഥിക്കേണ!” എന്നേപക്ഷിച്ച .
ആ ൈദവപുരുഷൻ രാജാവിനുേവണ്ടി
ൈദവേത്താടു മധ്യസ്ഥതവഹിച്ച ്രപാർഥിച്ച ;
രാജാവിെന്റൈകപൂർവസ്ഥിതിയിലായിത്തീർന്നു.

7 രാജാവ് ൈദവപുരുഷേനാട:് “എേന്നാടുകൂെട
അരമനയിൽ വന്ന് എെന്തങ്കിലും ഭക്ഷിച്ചാലും!
ഞാൻ അേങ്ങെക്കാരു സമ്മാനവും
നൽകുന്നുണ്ട”്എന്നുപറഞ്ഞു.

8എന്നാൽ,ആൈദവപുരുഷൻ രാജാവിേനാടു
മറുപടി പറഞ്ഞു: “നിെന്റ സമ്പത്തിൽ പകുതി
തന്നാലും ഞാൻ നിെന്റകൂെട വരികേയാ
ഇവിെടെവച്ച് അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകേയാ െവള്ളം
കുടിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല. 9 കാരണം, ‘നീ
അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകേയാ െവള്ളം കുടിക്കുകേയാ
വന്നവഴിയായി തിരിെക േപാകുകേയാ
െചയ്യരുത,്’ എന്നാണ് എനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന
യേഹാവയുെടകൽപ്പന.” 10അതിനാൽ,അേദ്ദഹം
വന്നവഴിേയതെന്ന മടങ്ങാെത, മെറ്റാരു വഴിയായി
േബേഥലിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

11 അേതസമയം, േബേഥലിൽ വൃദ്ധനായ
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ഒരു ്രപവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ
്രപവാചകെന്റ പു്രതന്മാർ വന്ന് ൈദവപുരുഷൻ
അന്ന് േബേഥലിൽ െചയ്ത കാര്യങ്ങെളല്ലാം
അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു. ൈദവപുരുഷൻ
രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള ം
അവർ പിതാവിെന അറിയിച്ച . 12 “ഏതു
വഴിയായാണ് അേദ്ദഹം യാ്രതയായത,്”
എന്ന് അവരുെട പിതാവു േചാദിച്ച .
െയഹൂദ്യയിൽനിന്നുള്ള ൈദവപുരുഷൻ
മടങ്ങിേപ്പായ വഴി അവർ തങ്ങള െട പിതാവിനു
കാണിച്ച െകാടുത്തു. 13 “എനിക്കുേവണ്ടി
കഴുതയ്ക്കു േകാപ്പിട്ട തരിക,” എന്ന് അേദ്ദഹം
തെന്റ പു്രതന്മാേരാട് ആവശ്യെപ്പട്ട . അവർ
കഴുതയ്ക്കു േകാപ്പിട്ട െകാടുത്തേപ്പാൾ,
അേദ്ദഹം കഴുതപ്പ റത്തുകയറി
14 ൈദവപുരുഷെന്റ പിന്നാെല യാ്രതപുറെപ്പട്ട .
കരുേവലകത്തിൻകീേഴ ഇരിക്കുന്ന
ൈദവപുരുഷെനകെണ്ടത്തി.അേദ്ദഹം േചാദിച്ച :
“െയഹൂദ്യയിൽനിന്നും വന്ന ൈദവപുരുഷൻ
താങ്കളാേണാ?”

“അേത,ഞാൻതെന്ന,” എന്ന് അേദ്ദഹം മറുപടി
പറഞ്ഞു.

15 അേപ്പാൾ, വൃദ്ധനായ ്രപവാചകൻ
അേദ്ദഹേത്താട:് “എെന്റ ഭവനത്തിൽ
വന്ന് എേന്നാടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും”
എന്നേപക്ഷിച്ച .

16ൈദവപുരുഷൻ അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞത:്
“എനിക്കു താങ്കേളാടുകൂടി വരാൻ നിർവാഹമില്ല.
ഈ സ്ഥലത്തുെവച്ച താങ്കേളാടുകൂടി അപ്പം
തിന്നുന്നതിേനാ െവള്ളം കുടിക്കുന്നതിേനാ
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എനിക്കുസാധ്യവുമല്ല. 17 ‘നീഅവിെടെവച്ച്അപ്പം
തിന്നരുത;് െവള്ളം കുടിക്കരുത;് േപായവഴിയായി
മടങ്ങിവരികയുമരുത,്’ എന്നാണ് എനിക്കു
ലഭിച്ചിട്ട ള്ളയേഹാവയുെടകൽപ്പന.”

18 അതിനു വൃദ്ധനായ ്രപവാചകൻ
ൈദവപുരുഷേനാട:് “താങ്കെളേപ്പാെലതെന്ന
ഞാനും ഒരു ്രപവാചകനാണ.് ‘അവെന നിെന്റ
വീട്ടിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക, അവൻ അപ്പം
തിന്നുകയും െവള്ളം കുടിക്കുകയും െചയ്യെട്ട’
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടായി ഒരു
ൈദവദൂതൻ എേന്നാടു പറഞ്ഞു,” എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ആ വൃദ്ധനായ ്രപവാചകൻ
കളവ് പറയുകയായിരുന്നു. 19 അതിനാൽ,
ആ ൈദവപുരുഷൻ അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
മടങ്ങിെച്ചന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭവനത്തിൽനിന്ന്
തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്തു.

20അവർആഹാരംകഴിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന,
അേദ്ദഹെത്ത തിരിെക വിളിച്ച െകാണ്ടുവന്ന
വൃദ്ധനായ ്രപവാചകന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 21 െയഹൂദ്യയിൽനിന്നും
വന്ന ൈദവപുരുഷേനാടായി അേദ്ദഹം
വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “ഇതാ, യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘താങ്കൾ യേഹാവയുെട
വചനം ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു; താങ്കള െട
ൈദവമായ യേഹാവ താങ്കൾക്കുതന്ന കൽപ്പന
്രപമാണിച്ചതുമില്ല. 22അപ്പം തിന്നുകേയാ െവള്ളം
കുടിക്കുകേയാ െചയ്യരുെതന്ന് യേഹാവകൽപ്പിച്ച
സ്ഥലേത്തക്കുതെന്ന താങ്കൾ തിരിച്ച വരികയും
അപ്പം തിന്നുകയും െവള്ളം കുടിക്കുകയും
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െചയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, താങ്കള െട
മൃതശരീരം താങ്കള െട പിതാക്കന്മാരുെട
കല്ലറയിൽസംസ്കരിക്കെപ്പടുകയില്ല.’ ”

23 ൈദവപുരുഷൻ ഭക്ഷിച്ച പാനംെചയ്തു
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, അേദ്ദഹെത്ത
മടക്കിെക്കാണ്ടുവന്ന വൃദ്ധനായ ്രപവാചകൻ
അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി തെന്റ കഴുതയ്ക്കു
േകാപ്പിട്ട െകാടുത്തു. 24 ൈദവപുരുഷൻ
മടങ്ങിേപ്പാകുേമ്പാൾ ഒരു സിംഹം വഴിയിൽെവച്ച്
അേദ്ദഹെത്ത െകാന്നുകളഞ്ഞു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മൃതേദഹം വഴിയരികിൽ കിടന്നിരുന്നു; സിംഹവും
കഴുതയും അരികത്തുതെന്ന നിന്നിരുന്നു.
25 വഴിയാ്രതക്കാരിൽ ചിലർ മൃതേദഹം
വഴിയിൽ കിടക്കുന്നതും സിംഹം അതിനരിെക
നിൽക്കുന്നതും കണ്ടിട്ട് വൃദ്ധനായ ്രപവാചകൻ
താമസിച്ചിരുന്ന നഗരത്തിൽെച്ചന്ന് വിവരം
അറിയിച്ച .

26 അയാെള വഴിയിൽനിന്നു
മടക്കിെക്കാണ്ടുവന്ന വൃദ്ധ്രപവാചകൻ ഇതു
േകട്ടേപ്പാൾ പറഞ്ഞു: “യേഹാവയുെട വാക്കിെന
ധിക്കരിച്ചത് ആ ൈദവപുരുഷനാണ.് യേഹാവ
അേദ്ദഹെത്തസിംഹത്തിന് ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.
യേഹാവയുെട വചനംേപാെലതെന്ന സിംഹം
അേദ്ദഹെത്തകീറിക്കളഞ്ഞു.”

27 “എെന്റ കഴുതയ്ക്കു േകാപ്പിട്ട തരിക,”
എന്ന് വൃദ്ധ്രപവാചകൻ തെന്റ പു്രതന്മാേരാടു
പറഞ്ഞു. അവർഅ്രപകാരം െചയ്തുെകാടുത്തു.
28 അേദ്ദഹം പുറെപ്പട്ട െചല്ല േമ്പാൾ
ൈദവപുരുഷെന്റ മൃതേദഹം വഴിയിൽ
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കിടക്കുന്നതും സിംഹവും കഴുതയും
അതിെന്റ അരികിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു.
സിംഹം ആ മൃതേദഹം തിന്നുകേയാ
കഴുതെയ ആ്രകമിക്കുകേയാ െചയ്തിരുന്നില്ല.
29 ്രപവാചകൻ ആ ൈദവപുരുഷെന്റ
മൃതശരീരെമടുത്തു കഴുതപ്പ റത്തുകിടത്തി.
മൃതേദഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിനും
ദുഃഖാചരണത്തിനുമായി അേദ്ദഹം അതു തെന്റ
സ്വന്തം പട്ടണത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു. 30ആ
മൃതേദഹം അേദ്ദഹം തെന്റ സ്വന്തം കല്ലറയിൽ
സംസ്കരിച്ച ; “അേയ്യാ! എെന്റ സേഹാദരാ!”
എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി
വിലപിച്ച .

31 അേദ്ദഹെത്ത സംസ്കരിച്ചേശഷം
വൃദ്ധ്രപവാചകൻ തെന്റ പു്രതന്മാേരാടു
പറഞ്ഞു: “ഞാൻ മരിക്കുേമ്പാൾ എെന്റ
ശരീരവും ആ ൈദവപുരുഷെന െവച്ച
കല്ലറയിൽത്തെന്ന സംസ്കരിക്കണം;
എെന്റ അസ്ഥികൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അസ്ഥികൾക്കരിെകതെന്ന നിേക്ഷപിേക്കണം.
32 യേഹാവയുെട കൽപ്പന്രപകാരം േബേഥലിെല
യാഗപീഠത്തിനും ശമര്യാനഗരങ്ങളിെല
മലകളിലുള്ള േക്ഷ്രതങ്ങൾക്കുെമതിരായി
അേദ്ദഹം ്രപഖ്യാപിച്ച വചനങ്ങൾ തീർച്ചയായും
സംഭവിക്കും.”

33ഈസംഭവത്തിനുേശഷവും െയാേരാെബയാം
തെന്റ ദുർമാർഗങ്ങളിൽനിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞില്ല.
അേദ്ദഹം പിെന്നയും സർവജനങ്ങളിൽനിന്നും
യാഗമർപ്പിച്ച വന്നിരുന്ന േക്ഷ്രതങ്ങളിേലക്ക്
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പുേരാഹിതന്മാെര നിയമിച്ച . പുേരാഹിതേജാലി
ആ്രഗഹിച്ചിരുന്നവെരെയല്ലാം അേദ്ദഹം
ഇത്തരം േക്ഷ്രതങ്ങളിേലക്ക് േവർതിരിച്ച .
34 െയാേരാെബയാംരാജവംശത്തിെന്റ
പതനത്തിനും അവർ ഭൂമുഖത്തുനിന്നു
നശിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതിനും കാരണമായിത്തീർന്ന
പാപം ഇതായിരുന്നു.

14
അഹീയാവ് െയാേരാെബയാമിെനതിേര

്രപവചിക്കുന്നു
1 അക്കാലത്ത് െയാേരാെബയാമിെന്റ
മകനായ അബീയാവ് േരാഗിയായിത്തീർന്നു.
2 െയാേരാെബയാം തെന്റ ഭാര്യേയാടു
പറഞ്ഞു: “നീ െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഭാര്യയാെണന്നു തിരിച്ചറിയാത്തവിധം േവഷംമാറി
ശീേലാവിേലക്കു േപാകുക.ഈജനത്തിനുഞാൻ
രാജാവായിത്തീരുെമന്ന് എേന്നാടു ്രപവചിച്ച
അഹീയാ്രപവാചകൻ അവിെടയുണ്ട.് 3 പത്ത്
അപ്പവും കുെറ അടയും ഒരു ഭരണി േതനും
എടുത്തുെകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ല ക. കുട്ടിക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുെമന്ന്
അേദ്ദഹം നിേന്നാടു പറയും.” 4 െയാേരാെബയാം
പറഞ്ഞെതല്ലാം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ െചയ്തു.
അവൾ ശീേലാവിൽഅഹീയാവിെന്റ ഭവനത്തിൽ
െചന്നു.
വാർധക്യംമൂലം അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണിെന്റ
കാഴ്ച നഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നു. 5 എന്നാൽ, യേഹാവ
അഹീയാവിേനാട:് “െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഭാര്യ തെന്റ മകെനക്കുറിച്ച േചാദിക്കാൻ
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വരുന്നുണ്ട;് അവൻ േരാഗിയായിരിക്കുന്നു. നീ
ഇന്നിന്നവിധം അവേളാടു സംസാരിക്കണം.
ഇവിെട വെന്നത്തുേമ്പാൾ അവൾ മെറ്റാരു
സ്്രതീയായിനടിക്കും”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നു.

6 അതിനാൽ, അവള െട കാെലാച്ച
വാതിൽക്കൽ േകട്ടേപ്പാൾത്തെന്ന അഹീയാവു
പറഞ്ഞു: “െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭാേര്യ,
അകത്തുവരിക! ഈ നാട്യം എന്തിന?്
അശുഭവാർത്തകൾനിെന്നഅറിയിക്കാൻഞാൻ
നിയുക്തനായിരിക്കുന്നു. 7 ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു
എന്നുനീെചന്ന്െയാേരാെബയാമിേനാടുപറയുക:
‘ഞാൻ ജനമധ്യത്തിൽനിന്നു നിെന്ന ഉയർത്തി;
എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിന് ഭരണാധിപനായി
നിയമിച്ച . 8ഞാൻ ദാവീദിെന്റ ഗൃഹത്തിൽനിന്ന്
രാജ്യം േവർെപടുത്തി നിനക്കു തന്നു. എന്നാൽ,
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെനേപ്പാെല നീ
എെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിയായുള്ളതുമാ്രതം
്രപവർത്തിച്ച് പൂർണഹൃദയേത്താെട എെന്ന
അനുഗമിക്കുകേയാ എെന്റ കൽപ്പനകൾ
പാലിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല. 9 നിനക്കു
മുമ്പുണ്ടായിരുന്നആെരക്കാള ംഅധികം ദുഷ്ടത
നീ ്രപവർത്തിച്ച ; എെന്ന േകാപിപ്പിക്കുംവിധം നീ
സ്വയം അന്യേദവന്മാെരയും വി്രഗഹങ്ങെളയും
വാർത്തുണ്ടാക്കി; അങ്ങെന നീ എെന്ന
പൂർണമായും തിരസ്കരിച്ച .

10 “ ‘അതിനാൽ, ഞാൻ െയാേരാെബയാമിെന്റ
കുടുംബത്തിേന്മൽ അനർഥംവരുത്തും.
െയാേരാെബയാമിെന്റ സന്തതികളായി
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ഇ്രസാേയലിലുള്ള അവസാനെത്ത
പുരുഷ്രപജെയവെര—അടിമേയാ
സ്വത്രന്തേനാ* ആകെട്ട—ഞാൻ
േഛദിച്ച കളയും. ഒരുവൻ ചപ്പ ചവറുകൂമ്പാരം
കത്തിച്ച കളയുംേപാെല ഞാൻ
െയാേരാെബയാമിെന്റ രാജവംശെത്ത നിേശ്ശഷം
ദഹിപ്പിച്ച കളയും. 11 െയാേരാെബയാമിെന്റ
സന്തതികളിൽനഗരത്തിൽെവച്ച മരിക്കുന്നവെര
നായ്ക്കൾ തിന്നും; നാട്ടിൻപുറത്തുെവച്ച
മരിക്കുന്നവർ ആകാശത്തിെല പറവകൾക്കു
ഭക്ഷണമായിത്തീരും. യേഹാവ അത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു!’

12 “അതിനാൽ, നീ വീട്ടിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുക.
നീ നഗരത്തിൽ കാൽ ചവിട്ട േമ്പാൾ ബാലൻ
മരിക്കും. 13എല്ലാ ഇ്രസാേയലുംഅവെനക്കുറിച്ച
വിലപിക്കും. അവർ അവെന സംസ്കരിക്കും.
െയാേരാെബയാമിെന്റ സന്തതികളിൽ
കല്ലറയിൽ സംസ്കരിക്കെപ്പടുന്ന ഒേരെയാരാൾ
അവനായിരിക്കും. കാരണം, ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ െയാേരാെബയാമിെന്റ
കുടുംബത്തിൽ എെന്തങ്കിലും ്രപസാദകരമായത്
കണ്ടിട്ട ള്ളത്അവനിൽമാ്രതമാണ.്

14 “എല്ലാറ്റിലുമുപരി, യേഹാവ ഇ്രസാേയലിൽ
ഒരു രാജാവിെന ഉയർത്തും; അേദ്ദഹം
െയാേരാെബയാമിെന്റ കുടുംബെത്ത
നശിപ്പിച്ച കളയും. ഇതാണ് ആ
ദിവസം. അേത, ഇേപ്പാൾത്തെന്ന.†

* 14:10 അഥവാ, ഭരണാധിപേനാ േനതാേവാ † 14:14 ഈ
വാക്യഭാഗത്തിനുള്ളഎ്രബായപദങ്ങള െടഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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15 ഇ്രസാേയൽ അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ‡ നിർമിച്ച്
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ചതിനാൽ അവർ
െവള്ളത്തിൽ ഇളകുന്ന ഞാങ്ങണേപാെല
ആയിത്തീരത്തക്കവണ്ണം യേഹാവ അവെര
്രപഹരിക്കും; അവരുെട പൂർവികർക്ക്
അവിടന്നു നൽകിയ ഈ നല്ല േദശത്തുനിന്നും
യേഹാവ അവെര പിഴുെതടുത്ത് യൂ്രഫട്ടീസ്
നദിക്കപ്പ റേത്തക്ക് ചിതറിച്ച കളയുകയും
െചയ്യ ം. 16 െയാേരാെബയാം
സ്വയം ്രപവർത്തിച്ചതും അേദ്ദഹം
ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു ്രപവർത്തിപ്പിച്ചതുമായ
പാപങ്ങൾനിമിത്തം യേഹാവ ഇ്രസാേയലിെന
ഉേപക്ഷിച്ച കളയും.”

17 പിെന്ന, െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭാര്യ
യാ്രതതിരിച്ച് തിർസ്സയിെലത്തി. അവൾ
അരമനയുെട വാതിൽപ്പടിയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ
ബാലൻ മരിച്ച . 18 യേഹാവ തെന്റ
ദാസനായ അഹീയാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല അവർ അവെന
സംസ്കരിച്ച ;സകലഇ്രസാേയലുംഅവനുേവണ്ടി
വിലപിച്ച .

19െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭരണകാലെത്തഇതര
സംഭവങ്ങൾ, അേദ്ദഹം നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ,
ഭരണനിർവഹണം തുടങ്ങിയവെയല്ലാം
ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെടയും
ചരി്രതാഖ്യാന്രഗന്ഥങ്ങളിൽേരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
20 െയാേരാെബയാം ഇരുപത്തിരണ്ടു വർഷം
രാജ്യം ഭരിച്ച ; അതിനുേശഷം, അേദ്ദഹം
‡ 14:15 അതായത്, തടിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച അേശരാേദവിയുെട
്രപതീകങ്ങൾ.
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നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട്
േചർന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ നാദാബ്
അേദ്ദഹത്തിനുപകരം രാജാവായി സ്ഥാനേമറ്റ
ഭരണംനടത്തി.

െയഹൂദാരാജാവായ െരഹെബയാം
21 ഈ സമയം ശേലാേമാെന്റ മകനായ
െരഹെബയാം െയഹൂദ്യയിൽ രാജാവായിരുന്നു.
രാജാവായേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു
നാൽപ്പെത്താന്നുവയസ്സായിരുന്നു. തെന്റ
നാമം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇ്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും യേഹാവ
െതരെഞ്ഞടുത്ത െജറുശേലംനഗരത്തിൽ
അേദ്ദഹം പതിേനഴുവർഷം ഭരണംനടത്തി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയുെട േപര് നയമാ
എന്നായിരുന്നു. അവൾ ഒരു അേമ്മാന്യസ്്രതീ
ആയിരുന്നു.

22 െയഹൂദാജനവും യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ ്രപവർത്തിച്ച . അവർ
െചയ്ത പാപങ്ങൾമൂലം തങ്ങള െട
പൂർവികെരക്കാൾ അധികമായി അവർ
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച . 23 അവർ, ഉയർന്ന
ഓേരാ മലയിലും പന്തലിച്ച ഓേരാ ഇലതൂർന്ന
മരത്തിെന്റ ചുവട്ടിലും തങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
േക്ഷ്രതങ്ങൾ, ആചാരസ്തൂപങ്ങൾ,
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച .
24 േക്ഷ്രതങ്ങൾ ആസ്ഥാനമാക്കി
പുരുഷേവശ്യകള ം േദശത്തുണ്ടായിരുന്നു;
യേഹാവ ഇ്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
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ഓടിച്ച കളഞ്ഞ അന്യരാഷ്്രടങ്ങള െട സകലവിധ
േമ്ലച്ഛതകള ംഅവർഅനുവർത്തിച്ച .

25 െരഹെബയാം രാജാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
അഞ്ചാംവർഷത്തിൽ ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവായ ശീശക്ക് െജറുശേലമിെന
ആ്രകമിച്ച . 26 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെലയും രാജെകാട്ടാരത്തിെലയും
അമൂല്യവസ്തുക്കെളല്ലാംകവർന്നുെകാണ്ടുേപായി.
ശേലാേമാൻ പണികഴിപ്പിച്ചിരുന്ന
സ്വർണപ്പരിചകൾ സഹിതം സകലതും
അേദ്ദഹം അപഹരിച്ച . 27 അതിനാൽ,
അവയുെട സ്ഥാനത്തുെവക്കുന്നതിന്
െരഹെബയാംരാജാവ് െവങ്കലംെകാണ്ടു
പരിചകള ണ്ടാക്കി അവ െകാട്ടാരകവാടത്തിെന്റ
കാവൽക്കാരുെട അധിപതികെള ഏൽപ്പിച്ച .
28 രാജാവു യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
േപാകുേമ്പാെഴല്ലാംഅംഗരക്ഷകർആപരിചകൾ
ധരിക്കും; അതിനുേശഷം അവർ അവ
കാവൽമുറിയിൽതിരിെക െവക്കും.

29 െരഹെബയാമിെന്റ ഭരണകാലെത്ത
മറ്റ സംഭവങ്ങള ം തെന്റ സകല്രപവർത്തനങ്ങള ം
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല? 30 െരഹെബയാമും
െയാേരാെബയാമുംതമ്മിൽ നിരന്തരം യുദ്ധം
നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. 31 െരഹെബയാം
നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു;
അേദ്ദഹെത്ത ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അടക്കംെചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയുെട
േപര് നയമാ എന്നായിരുന്നു. അവൾ ഒരു
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അേമ്മാന്യസ്്രതീ ആയിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതനായ അബീയാം§ പിതാവിനു പകരം
രാജാവായി.

15
െയഹൂദാരാജാവായഅബീയാം

1െനബാത്തിെന്റമകനായെയാേരാെബയാമിെന്റ
ഭരണത്തിെന്റ പതിെനട്ടാംവർഷം അബീയാം
െയഹൂദ്യയിൽ രാജാവായി സ്ഥാനേമറ്റ .
2 അേദ്ദഹം െജറുശേലമിൽ മൂന്നുവർഷം
ഭരണംനടത്തി. അബീശാേലാമിെന്റ* മകളായ
മയഖാആയിരുന്നുഅേദ്ദഹത്തിെന്റഅമ്മ.

3 മുമ്പ് തെന്റ പിതാവു ്രപവർത്തിച്ചിരുന്ന
സകലപാപങ്ങള ം അേദ്ദഹവും ആവർത്തിച്ച .
തെന്റ പൂർവപിതാവായ ദാവീദിെന്റ ഹൃദയം
ൈദവമായ യേഹാവയിൽ പരിപൂർണമായി
വിശ്വസ്തതപുലർത്തിയിരുന്നതുേപാെല
അബീയാവിെന്റ ഹൃദയം വിശ്വസ്തമായിരുന്നില്ല.
4എന്നിരുന്നാലും, ദാവീദിെനേയാർത്ത്ൈദവമായ
യേഹാവഅേദ്ദഹത്തിന് അനന്തരാവകാശിയായി
ഒരു പു്രതെന നൽകുകയും െജറുശേലമിെന
ശക്തിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു; അങ്ങെന
െജറുശേലമിൽ അേദ്ദഹത്തിന് ഒരു വിളക്ക്
യേഹാവ ്രപദാനംെചയ്തു. 5 കാരണം, ദാവീദ്
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ്രപസാദകരമായ
കാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ച . ഹിത്യനായ
ഊരിയാവിെന്റ കാര്യത്തിെലാഴിെക, തെന്റ
ജീവകാലെത്താരിക്കലും യേഹാവയുെട

§ 14:31 2 ദിന. 12:16 * 15:2 അബ്ശാേലാം,അബീശാേലാം
എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നിൽനിന്നുേപാലും അേദ്ദഹം
വ്യതിചലിച്ചിരുന്നില്ല.

6 അബീയാവിെന്റ ജീവിതകാലംമുഴുവനും
അബീയാവും† െയാേരാെബയാമും
തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
7 അബീയാമിെന്റ ഭരണകാലത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങള ംഅേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികള ം
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല? അബീയാമും
െയാേരാെബയാമും തമ്മിലും യുദ്ധം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 അബീയാം നി്രദ്രപാപിച്ച്
തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു; ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽഅേദ്ദഹെത്തസംസ്കരിച്ച . തുടർന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റമകനായആസാ രാജ്യഭാരേമറ്റ .
െയഹൂദാരാജാവായആസാ

9ഇ്രസാേയൽരാജാവായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഇരുപതാംവർഷം ആസാ െയഹൂദ്യയിൽ
രാജഭരണേമറ്റ . 10 അേദ്ദഹം െജറുശേലമിൽ
നാൽപ്പത്തിെയാന്നുവർഷം വാണരുളി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വലിയമ്മയുെട േപര് മയഖാ
എന്നായിരുന്നു. അവൾ അബീശാേലാമിെന്റ
മകളായിരുന്നു.

11 തെന്റ പൂർവപിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല
ആസാ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
്രപസാദകരമായതു ്രപവർത്തിച്ച .
12 േക്ഷ്രതങ്ങെള ആസ്ഥാനമാക്കി
നിലനിന്നിരുന്ന പുരുഷേവശ്യകെള അേദ്ദഹം
േദശത്തുനിന്നു നിഷ്കാസനംെചയ്തു; തെന്റ
† 15:6 ചി.ൈക.്രപ. െരഹെബായാമും
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പൂർവികർ നിർമിച്ച സകലവി്രഗഹങ്ങെളയും
അേദ്ദഹം നിർമാർജനംെചയ്തു. 13 തെന്റ
വലിയമ്മയായ മയഖാ അേശരാേദവിക്ക്
ഒരു േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം നിർമിച്ചതിനാൽ ആസാ
അവെര രാജമാതാവിെന്റ പദവിയിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. അേദ്ദഹം ആ ്രപതിമ
െവട്ടിവീഴ്ത്തി, കിേ്രദാൻതാഴ്വരയിൽ ഇട്ട
ചുട്ട കളഞ്ഞു. 14 ആസാരാജാവിെന്റ
ജീവിതകാലംമുഴുവനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഹൃദയം യേഹാവേയാടുള്ള ഭക്തിയിൽ
ഏകാ്രഗമായിരുെന്നങ്കിലും, അേദ്ദഹം
േക്ഷ്രതങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചില്ല. 15 താനും തെന്റ
പിതാവും സമർപ്പിച്ചിരുന്ന സ്വർണവും െവള്ളിയും
മറ്റ പകരണങ്ങള ം അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു.

16 ആസായും ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ബെയശയുംതമ്മിൽ, അവരുെട
ഭരണകാലം മുഴുവനും യുദ്ധം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 17 െയഹൂദാരാജാവായ
ആസായുെട ്രപേദശത്തുനിന്ന് ആെരങ്കിലും
പുറേത്തക്കു േപാകുകേയാ അകേത്തക്കു
വരികേയാ െചയ്യാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്
ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ബെയശാ
െയഹൂദയ്െക്കതിേര വന്ന്, രാമായിൽ
േകാട്ടെകട്ടിയുറപ്പിച്ച .

18 അേപ്പാൾ, ആസാ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെലയും തെന്റ സ്വന്തം
െകാട്ടാരത്തിെലയും ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന െവള്ളിയും സ്വർണവും എടുത്ത്
ദമസ്േകാസിൽ ഭരണം നടത്തിവരികയായിരുന്ന
െഹേസ്യാെന്റ പു്രതനായ ത്രബിേമ്മാെന്റ
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മകൻ െബൻ-ഹദദ് എന്ന അരാംരാജാവിനു
െകാടുത്തയയ്േക്കണ്ടതിനായി തെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥെര ഏൽപ്പിച്ച . 19 ആസാ
ഇ്രപകാരം ഒരു സേന്ദശവും െകാടുത്തയച്ച :
“എെന്റ പിതാവും താങ്കള െട പിതാവുംതമ്മിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെല ഒരു സഖ്യം
നമ്മൾതമ്മിലും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട! ഇതാ, ഞാൻ
താങ്കൾക്ക് െവള്ളിയും സ്വർണവും സമ്മാനമായി
െകാടുത്തയയ്ക്കുന്നു. ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ബെയശാ എെന്ന ആ്രകമിക്കാെത
പിന്മാറത്തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾതമ്മിലുള്ള സഖ്യം
ഇേപ്പാൾ റദ്ദാക്കിയാലും!”

20 െബൻ-ഹദദ് ആസാരാജാവിെന്റ അേപക്ഷ
സ്വീകരിച്ച . അേദ്ദഹം തെന്റ ൈസന്യാധിപന്മാെര
ഇ്രസാേയൽ നഗരങ്ങളിേലക്കയച്ച . അവർ
ഇ്രസാേയൽേദശത്ത് ഈേയാൻ, ദാൻ,
ആേബൽ-േബത്ത-്മാക്കാ എന്നിവയും;
നഫ്താലി, കിെന്നെരത്ത‡് എന്നീ ്രപേദശങ്ങൾ
മുഴുവനായും ആ്രകമിച്ച കീഴടക്കി.
21ബെയശാരാജാവ് ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ രാമായുെട
നിർമാണ്രപവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കി
തിർസ്സയിേലക്കു പിൻവാങ്ങി. 22അതിനുേശഷം,
ആസാരാജാവ് സകല െയഹൂദയ്ക്കുമായി
ഒരു വിളംബരം പുറെപ്പടുവിച്ച് സകലെരയും
വിളിച്ച കൂട്ടി. ആെരയും ഒഴിവാക്കിയില്ല.
അവർ, ബെയശാ നിർമാണത്തിന്
ഉപേയാഗിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന കല്ല ം മരവും
രാമായിൽനിന്നു ചുമന്നുെകാണ്ടുേപായി.

‡ 15:20 അതായത്,ഗലീലാതടാകത്തിനുസമീപമുള്ളഭൂ്രപേദശം.
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അതുപേയാഗിച്ചാണ് ആസാരാജാവ്
െബന്യാമീനിെല േഗബായും മിസ്പാപട്ടണവും
നിർമിച്ചത.്

23 ആസായുെട ഭരണത്തിെല മറ്റ
സംഭവങ്ങൾ, ൈസനികേനട്ടങ്ങൾ, തെന്റ
്രപവർത്തനങ്ങൾ, അേദ്ദഹം പണിത നഗരങ്ങൾ
ഇവെയക്കുറിെച്ചല്ലാം െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
വാർധക്യത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാദങ്ങൾക്ക്
േരാഗം ബാധിച്ചിരുന്നു. 24 ഒടുവിൽ, ആസാ
നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട്
േചർന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ പൂർവപിതാവായ
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ, പിതാക്കന്മാേരാെടാപ്പം
അേദ്ദഹെത്ത സംസ്കരിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകനായ െയേഹാശാഫാത്ത് അതിനുേശഷം
രാജ്യഭാരംഏെറ്റടുത്തു.

ഇ്രസാേയൽരാജാവായനാദാബ്
25 െയഹൂദാരാജാവായ ആസായുെട
രണ്ടാംവർഷം െയാേരാെബയാമിെന്റ മകനായ
നാദാബ് ഇ്രസാേയലിൽ രാജാവായി.
അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയലിൽ രണ്ടുവർഷം ഭരിച്ച .
26 അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
തിന്മയായതു ്രപവർത്തിക്കുകയും തെന്റ
പിതാവായ െയാേരാെബയാം െചയ്തതും
ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ചതുമായ
പാപവഴികളിൽജീവിക്കുകയും െചയ്തു.

27 യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽെപ്പട്ട
അഹീയാവിെന്റ മകനായ ബെയശാ
നാദാബിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന നടത്തി.
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നാദാബും സകല ഇ്രസാേയലുംകൂടി
െഫലിസ്ത്യനഗരമായ ഗിെബ്ബേഥാൻ
ഉപേരാധിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ അവിെടെവച്ച്
ബെയശാ അേദ്ദഹെത്ത െകാലെപ്പടുത്തി.
28 അങ്ങെന, െയഹൂദാരാജാവായ ആസായുെട
മൂന്നാംവർഷം ബെയശാ നാദാബിെന വധിച്ച്
തൽസ്ഥാനത്തു രാജാവായി.

29 ഭരണം ആരംഭിച്ചയുടൻതെന്ന ബെയശാ
െയാേരാെബയാമിെന്റ കുടുംബത്തിെല
സകലെരയും െകാെന്നാടുക്കി. യേഹാവ തെന്റ
ദാസൻ ശീേലാന്യനായ അഹീയാവുമുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്ന വാക്കുകൾേപാെല
അേദ്ദഹം െയാേരാെബയാമിെന്റ വംശത്തിൽ
ജീവനുള്ള യാെതാന്നും േശഷിക്കാതവണ്ണം
മുഴുവനായും നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.
30 െയാേരാെബയാം സ്വയം ്രപവർത്തിച്ചതും
അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു
െചയ്യിച്ചതുമായ പാപങ്ങൾനിമിത്തം
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ഇ്രപകാരംസംഭവിച്ചത.്

31 നാദാബിെന്റ ഭരണകാലഘട്ടത്തിെല
മറ്റ സംഭവവികാസങ്ങള ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സകല്രപവർത്തനപദ്ധതികള ംഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
32 ആസായും ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ബെയശയുംതമ്മിൽ, അവരുെട ഭരണകാലം
മുഴുവനും യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇ്രസാേയൽരാജാവായബെയശാ
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33 െയഹൂദാരാജാവായ ആസായുെട
മൂന്നാംവർഷം അഹീയാവിെന്റ മകനായ
ബെയശാ തിർസ്സയിൽ സകല
ഇ്രസാേയലിനുംേവണ്ടി രാജഭരണം ഏെറ്റടുത്തു.
അേദ്ദഹം ഇരുപത്തിനാലു വർഷം ഭരിച്ച .
34 ബെയശാ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
അനിഷ്ടമായകാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ച .
െയാേരാെബയാമിെന്റ മാർഗങ്ങളിലും
ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ച പാപങ്ങളിലും
അേദ്ദഹംവ്യാപൃതനായി.

16
1 ബെയശയ്െക്കതിരായി ഹനാനിയുെട
മകനായ േയഹുവിന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായി: 2 “ഞാൻ നിെന്ന
െപാടിയിൽനിന്ന് ഉയർത്തി; എെന്റ ജനമായ
ഇ്രസാേയലിനു നിെന്ന ഭരണാധികാരിയാക്കി.
എന്നാൽ, നീ െയാേരാെബയാമിെന്റ
മാർഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച ; എെന്റ
ജനമായ ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു
പാപംെചയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അവരുെട
പാപങ്ങളാൽ എെന്റ േരാഷെത്ത നീ
ആളിക്കത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 അതിനാൽ,
കണ്ടുെകാള്ള ക! ഞാൻ ബെയശെയയും
അവെന്റ കുടുംബെത്തയും നശിപ്പിച്ച കളയും;
ഞാൻനിെന്റഭവനെത്തെനബാത്തിെന്റമകനായ
െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭവനെത്തേപ്പാെലയാക്കും.
4 ബെയശയുെട ആള കളിൽ നഗരത്തിൽെവച്ച
മരിക്കുന്നവെന നായ്ക്കള ം വയലിൽെവച്ച
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മരിക്കുന്നവെന ആകാശത്തിെല പക്ഷികള ം
തിന്നും.”

5 ബെയശയുെട ഭരണകാലെത്ത
മറ്റ സംഭവങ്ങൾ, അേദ്ദഹം െചയ്ത
്രപവൃത്തികൾ, ൈസനികേനട്ടങ്ങൾ,
ഇവെയല്ലാം ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
6ബെയശാ നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട്
േചർന്നു;അേദ്ദഹെത്തതിർസ്സയിൽസംസ്കരിച്ച .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ ഏലാ പിന്നീടു
രാജസ്ഥാനംവഹിച്ച .

7 ബെയശാ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
െയാേരാെബയാം ഗൃഹെത്തേപ്പാെലതെന്ന
സകലദുഷ്ടതകള ം ്രപവർത്തിച്ച് യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിക്കുകയും െയാേരാെബയാം ഗൃഹെത്ത
നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഈ രണ്ടു
കാരണങ്ങളാൽബെയശയ്ക്കുംഅേദ്ദഹത്തിെന്റ
കുടുംബത്തിനുെമതിരായി ഹനാനിയുെട
മകനായ േയഹു്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാടുണ്ടായി.

ഇ്രസാേയൽരാജാവായഏലാ
8 െയഹൂദാരാജാവായ ആസായുെട
ഇരുപത്തിയാറാംവർഷം ബെയശയുെട മകനായ
ഏലാ ഇ്രസാേയലിൽ രാജാവായി ഭരണം
ആരംഭിച്ച . അേദ്ദഹം തിർസ്സയിൽ രണ്ടുവർഷം
ഭരിച്ച .

9 ഏലയുെട ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ രഥൈസന്യങ്ങളിൽ പകുതിക്ക്
അധിപനുമായ സി്രമി അയാൾെക്കതിേര
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ഗൂഢാേലാചന നടത്തി. ഏലാ ആ സമയത്ത്
മദ്യപിച്ച മേദാന്മത്തനായി തിർസ്സയിൽ
െകാട്ടാരത്തിെന്റ ഭരണാധിപനുമായ
അർസ്സയുെട വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
10 സി്രമി അകത്തുകടന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
െവട്ടിെക്കാന്നു. െയഹൂദാരാജാവായആസായുെട
ഇരുപത്തിേയഴാംവർഷത്തിലാണ് ഇതു
സംഭവിച്ചത.് അതിെനത്തുടർന്ന,് സി്രമി അടുത്ത
രാജാവായിസ്ഥാനേമറ്റ .

11 സിംഹാസനസ്ഥനായി ഭരണം
ഏെറ്റടുത്തയുടൻതെന്ന സി്രമി ബെയശയുെട
കുടുംബെത്ത മുഴുവനും വധിച്ച . ആ
കുടുംബത്തിൽെപ്പട്ട ഒെരാറ്റ പുരുഷെനയും
േശഷിപ്പിച്ചില്ല; വീെണ്ടടുപ്പവകാശമുള്ള
ബന്ധുക്കെളേയാ സുഹൃത്തുക്കെളേയാ
േശഷിപ്പിച്ചില്ല. 12 അങ്ങെന,
േയഹു്രപവാചകനിലൂെട ബെയശയ്െക്കതിരായി
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത വാക്കുകൾ്രപകാരം
സി്രമി ബെയശയുെട കുടുംബെത്ത പൂർണമായും
നശിപ്പിച്ച . 13 ബെയശയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകൻ ഏലയും പാപംെചയ്യ കയും
ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട്ആപാപകർമങ്ങെളല്ലാം
െചയ്യിക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങെന, അവർ
മിഥ്യാമൂർത്തികെള ആരാധിച്ച് ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവെയകുപിതനാക്കി.

14 ഏലയുെട ഭരണകാലെത്ത മറ്റ
സംഭവവികാസങ്ങള ം, അേദ്ദഹം െചയ്ത
സകല്രപവൃത്തികള ംഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
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ഇ്രസാേയൽരാജാവായസി്രമി
15 െയഹൂദാരാജാവായ ആസായുെട
ഇരുപത്തിേയഴാംവർഷം തിർസ്സയിൽ
സി്രമി ഏഴുദിവസം ഭരിച്ച . ആ സമയം,
ഇ്രസാേയൽൈസന്യം െഫലിസ്ത്യനഗരമായ
ഗിെബ്ബേഥാൻ ഉപേരാധിച്ചിരുന്നു. 16 സി്രമി,
രാജാവിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന നടത്തി
അേദ്ദഹെത്തവധിച്ച എന്ന് ഇ്രസാേയല്യൈസന്യം
േകട്ടേപ്പാൾ അവർ അന്നുതെന്ന
പാളയത്തിൽെവച്ച് േസനാധിപതിയായ
ഒ്രമിെയ ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജാവായി
്രപഖ്യാപിച്ച . 17 പിെന്ന, ഒ്രമിയും സകല
ഇ്രസാേയലും ഗിെബ്ബേഥാനിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങി
തിർസ്സെയ ഉപേരാധിച്ച . 18 നഗരം
പിടിക്കെപ്പട്ട െവന്നു കണ്ടേപ്പാൾ സി്രമി
രാജെകാട്ടാരത്തിെന്റ ഉൾമുറിയിൽക്കടന്ന്
െകാട്ടാരത്തിനു തീെവച്ച് സ്വയം മരിച്ച .
19 സി്രമി യേഹാവയുെട കണ്മുമ്പിൽ തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുകയും, സ്വയം പാപംെചയ്യ കയും
ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു പാപംെചയ്യിപ്പിക്കയും
െചയ്ത െയാേരാെബയാമിെന്റ മാർഗങ്ങളിൽ
സഞ്ചരിക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ ഇ്രപകാരം
സംഭവിച്ച .

20 സി്രമിയുെട ഭരണകാലെത്ത
മറ്റ സംഭവങ്ങള ം അേദ്ദഹം നടത്തിയ
ഗൂഢാേലാചനയും ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?

ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ഒ്രമി
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21 സി്രമിയുെട മരണേശഷം ഇ്രസാേയൽജനം
രണ്ടു വിഭാഗമായി േവർതിരിഞ്ഞു;
ഒരുവിഭാഗം ഗീനത്തിെന്റ മകൻ തിബ്നിെയ
രാജാവാക്കുന്നതിേനാട് അനുകൂലിച്ചേപ്പാൾ
മേറ്റവിഭാഗം ഒ്രമിക്കു പിന്തുണ നൽകി.
22എന്നാൽ,ഒ്രമിെയഅനുകൂലിച്ചവർഗീനത്തിെന്റ
മകൻതിബ്നിെയഅനുകൂലിച്ചവെരയുദ്ധത്തിൽ
പരാജയെപ്പടുത്തി. അങ്ങെന, തിബ്നി
വധിക്കെപ്പടുകയും ഒ്രമി രാജാവാകുകയും
െചയ്തു.

23 െയഹൂദാരാജാവായ ആസായുെട
മുപ്പത്തിെയാന്നാംവർഷം ഒ്രമി ഇ്രസാേയലിെന്റ
രാജാവായി. അേദ്ദഹം പ്രന്തണ്ടുവർഷം
ഭരണംനടത്തി; അതിൽ, ആറുവർഷം അേദ്ദഹം
തിർസ്സയിലാണ് ഭരിച്ചത.് 24 അേദ്ദഹം,
രണ്ടുതാലന്തു* െവള്ളിെകാടുത്തു ശമര്യമല
െശേമറിേനാടു വാങ്ങി; ആ മലമുകളിൽ ഒരു
നഗരം പണിതു േകാട്ടെകട്ടിയുറപ്പിച്ച . മലയുെട
മുൻ ഉടമയായിരുന്ന െശെമരിെന്റ േപരിെന
അടിസ്ഥാനമാക്കി നഗരത്തിനു ശമര്യ എന്നു
േപരിട്ട .

25 എന്നാൽ, ഒ്രമി യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിച്ച ; തനിക്കു മുമ്പു ഭരണം
നടത്തിയിരുന്ന ആെരക്കാള ം അധികം തിന്മ
അേദ്ദഹം ്രപവർത്തിച്ച . 26 െനബാത്തിെന്റ
മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ എല്ലാ
മാർഗങ്ങളിലുംഅേദ്ദഹംഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട്
്രപവർത്തിപ്പിച്ച എല്ലാ പാപങ്ങളിലും

* 16:24 ഏക. 68കി.്രഗാം.
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സഞ്ചരിക്കുകയും െചയ്തു. അങ്ങെന,
തങ്ങള െട മിഥ്യാമൂർത്തികെള ആരാധിച്ച് അവർ
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിച്ച .

27 ഒ്രമിയുെട ഭരണകാലെത്ത
മറ്റ സംഭവങ്ങൾ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികൾ, പരാ്രകമ്രപവൃത്തികൾ
എന്നിവെയല്ലാം ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
28 ഒ്രമി നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട്
േചർന്നു; ശമര്യയിൽ അേദ്ദഹെത്തസംസ്കരിച്ച .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ ആഹാബ് തുടർന്നു
ഭരണംഏെറ്റടുത്തു.

ആഹാബ് ഇ്രസാേയൽരാജാവായിത്തീരുന്നു
29 െയഹൂദാരാജാവായ ആസായുെട
മുപ്പത്തിെയട്ടാംവർഷം ഒ്രമിയുെട മകനായ
ആഹാബ് ഇ്രസാേയലിൽ രാജാവായി.
അേദ്ദഹം, ഇരുപത്തിരണ്ടു വർഷം
ശമര്യയിൽ ഇ്രസാേയലിെന ഭരിച്ച .
30 ഒ്രമിയുെട മകനായ ആഹാബ്, തനിക്കു
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരക്കാള മധികം
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ ്രപവർത്തിച്ച .
31 അേദ്ദഹം, െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാം െചയ്ത തിന്മകെളല്ലാം
്രപവർത്തിക്കുന്നത് നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച െക്കാണ്ട്
സീേദാന്യരാജാവായ എത്ത-്ബാലിെന്റ മകളായ
ഈസേബലിെന വിവാഹംകഴിക്കുകയും
ബാൽ്രപതിഷ്ഠെയ േസവിക്കുകയും അതിെന
ആരാധിക്കുകയും െചയ്തു. 32 ആഹാബ്
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ശമര്യയിൽനിർമിച്ചബാൽേക്ഷ്രതത്തിൽബാലിന്
ഒരു ബലിപീഠവും 33 ഒരു അേശരാ്രപതിഷ്ഠയും
സ്ഥാപിച്ച . അങ്ങെന, തെന്റ മുൻഗാമികളായ
സകല ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാെരക്കാള ം
അധികം േദാഷം ്രപവർത്തിച്ച് ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവെയഅേദ്ദഹം േകാപിപ്പിച്ച .

34ആഹാബിെന്റ ഭരണകാലത്ത് േബേഥല്യനായ
ഹീേയൽ െയരീേഹാനഗരം പുനർനിർമിച്ച .
നൂെന്റ മകനായ േയാശുവ മുഖാന്തരം യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരം; അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനമിട്ടേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആദ്യജാതൻ അബീരാമും അതിെന്റ കവാടം
ഉറപ്പിച്ചേപ്പാൾ ഏറ്റവും ഇളയപു്രതൻ െസഗൂബും
നഷ്ടെപ്പട്ട .

17
വരൾച്ചെയക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവചനം

1 ഗിെലയാദിെല തിശ്ബി സ്വേദശിയായ
ഏലിയാവ് ആഹാബ് രാജാവിേനാട:് “ഞാൻ
േസവിക്കുന്ന ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ജീവനുള്ള യേഹാവയാെണ, ഞാൻ
കൽപ്പിച്ചല്ലാെത വരുന്ന ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ
മേഞ്ഞാമഴേയാ ഉണ്ടാകുകയില്ല”എന്നുപറഞ്ഞു.

കാക്കകൾഏലിയാവിന് ഭക്ഷണംനൽകുന്നു
2 അതിനുേശഷം, യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് ഏലിയാവിനുണ്ടായി: 3 “ഈ
സ്ഥലംവിട്ട കിഴേക്കാട്ട േപാകുക; േയാർദാനു
കിഴക്കുള്ള െകരീത്ത് അരുവിക്കു സമീപം നീ
ഒളിച്ച പാർക്കുക. 4 അവിെട, അരുവിയിെല
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െവള്ളം കുടിക്കുക; നിനക്കു ഭക്ഷണം അവിെട
എത്തിച്ച നൽകുന്നതിനു ഞാൻ കാക്കേയാടു
കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്.”

5ഏലിയാവ്യേഹാവയുെടകൽപ്പനയനുസരിച്ച
്രപവർത്തിച്ച . അേദ്ദഹം പുറെപ്പട്ട് േയാർദാനു
കിഴക്കുള്ള െകരീത്ത് അരുവിക്കരിെക
താമസിച്ച . 6 കാക്കകൾ അേദ്ദഹത്തിന് എല്ലാ
ദിവസവും രാവിെലയും ൈവകുേന്നരവും
അപ്പവും ഇറച്ചിയും എത്തിച്ച െകാടുത്തിരുന്നു.
അരുവിയിൽനിന്ന്അേദ്ദഹം െവള്ളംകുടിച്ച .

സാെരഫാത്തിെലവിധവയുംഏലിയാവും
7എന്നാൽ, േദശത്തു മഴ െപയ്യാതിരുന്നതിനാൽ
കുറച്ച നാൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അരുവി
വരണ്ടുണങ്ങി. 8 അേപ്പാൾ, യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട്അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായി: 9 “സീേദാനിെല
സാെരഫാത്തിേലക്കു െചന്ന് അവിെട
താമസിക്കുക. ആ സ്ഥലത്ത് നിനക്കു
ഭക്ഷണം തരുന്നതിന് ഞാൻ ഒരു വിധവേയാടു
കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്.” 10 അതുെകാണ്ട,്
അേദ്ദഹം സാെരഫാത്തിേലക്കു േപായി.
പട്ടണവാതിൽക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ ഒരു വിധവ
വിറകു േശഖരിക്കുന്നതു കണ്ടു. “എനിക്ക്
കുടിക്കാൻ അൽപ്പം െവള്ളം ഒരു പാ്രതത്തിൽ
െകാണ്ടുവരുേമാ?” എന്ന് ഏലിയാവ് അവേളാടു
വിളിച്ച േചാദിച്ച . 11അവൾ െവള്ളെമടുക്കാനായി
േപായേപ്പാൾ: “ദയവായി ഒരു കഷണം
അപ്പവുംകൂടി എനിക്കു െകാണ്ടുവരണേമ!” എന്നു
പറഞ്ഞു.
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12 അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുെട
ജീവനുള്ള ൈദവമായ യേഹാവയാെണ,
എെന്റപക്കൽ ഭരണിയിൽ ഒരുപിടി മാവും
ഒരു കുപ്പിയിൽ അൽപ്പം എണ്ണയുമല്ലാെത
പാകമാക്കിയ അപ്പം ഒന്നുമില്ല. അത,് എനിക്കും
എെന്റ മകനുംേവണ്ടി വീട്ടിൽ പാകംെചയ്യാൻ
ഞാൻ കുറച്ച വിറകു െപറുക്കുകയാണ.്
അതു കഴിച്ചേശഷം ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ
ഒരുങ്ങുകയാണ.്”

13 ഏലിയാവ് അവേളാട:് “േപടിേക്കണ്ടാ;
വീട്ടിൽേപായി ഞാൻ പറഞ്ഞതുേപാെല
െചയ്യ ക. ആദ്യം അതിൽനിന്നും ഒരു
െചറിയ അപ്പം എനിക്കുേവണ്ടി ഉണ്ടാക്കി
െകാണ്ടുവരിക. പിെന്ന, നിനക്കും നിെന്റ
മകനുംേവണ്ടി ഉണ്ടാക്കിെക്കാള്ള ക. 14 ‘യേഹാവ
ഭൂതലത്തിൽ മഴ െപയ്യിക്കുന്ന ദിവസംവെര
ഭരണിയിെല മാവു തീരുകയില്ല; കുപ്പിയിെല
എണ്ണവറ്റിേപ്പാകുകയുമില്ല,’എന്ന് ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

15 ആ വിധവ േപായി ഏലിയാവു
നിർേദശിച്ചതുേപാെല െചയ്തു. അങ്ങെന,
ഏലിയാവും ആ വിധവയും അവള െട
കുടുംബവും അേനകനാൾ ഭക്ഷണം
കഴിച്ച േപാന്നു. 16 യേഹാവ ഏലിയാവിലൂെട
അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരം വിധവയുെട
മാവുഭരണി ശൂന്യമായില്ല, എണ്ണക്കുപ്പി
വറ്റിയതുമില്ല.

17 ചില നാള കൾക്കുേശഷം, ആ
വീട്ട ടമസ്ഥയായ വിധവയുെട മകൻ
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േരാഗിയായിത്തീർന്നു. അവെന്റ േരാഗം മൂർച്ഛിച്ച്
ഒടുവിൽ ശ്വാസം നിലച്ച േപായി. 18 അവൾ
ഏലിയാവിേനാട്: “അല്ലേയാ, ൈദവപുരുഷാ!
അേങ്ങെക്കന്താണ് എേന്നാട് ഇ്രതവിേരാധം?
എെന്റ പാപങ്ങൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതിനും
അങ്ങെന എെന്റ മകെന മരണത്തിന്
ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനുമാേണാ അങ്ങ് ഇവിെട
വന്നിരിക്കുന്നത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

19 “നിെന്റ മകെന ഇങ്ങു തരിക,” എന്ന്
ഏലിയാവ് അവേളാടു ്രപതിവചിച്ച . അേദ്ദഹം
അവള െട ൈകയിൽനിന്നു ബാലെന ഏറ്റ വാങ്ങി
താൻ താമസിച്ചിരുന്ന, മുകളിലെത്ത നിലയിെല
മുറിയിൽ െകാണ്ടുേപായി തെന്റ കിടക്കയിൽ
കിടത്തി. 20 അതിനുേശഷം, അേദ്ദഹം
യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച : “എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ! ഞാൻ ്രപവാസിയായി പാർക്കുന്ന
ഈ വീട്ടിെല വിധവയുെട മകെന്റ ജീവൻ
അപഹരിച്ച േപാലും അങ്ങ് ഈ സ്്രതീയുെടേമൽ
അനർഥം വരുത്തുേന്നാ?” 21 തുടർന്ന് അേദ്ദഹം
മൂന്നു്രപാവശ്യം കുട്ടിയുെടേമൽ കമിഴ്ന്നുകിടന്നു;*
പിെന്ന, യേഹാവേയാട്: “എെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ! ഈബാലെന്റ ജീവൻ അവെന്റേമൽ
തിരിെക വരുത്തണേമ!” എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ
്രപാർഥിച്ച .

22 യേഹാവ ഏലിയാവിെന്റ ്രപാർഥന
െചവിെക്കാണ്ടു; ബാലെന്റ ജീവൻ അവനിൽ
തിരിെകവന്നു; അവൻ പുനരുജ്ജീവിച്ച .
23 ഏലിയാവു ബാലെന ആ വീടിെന്റ താഴെത്ത

* 17:21 ചി.ൈക.്രപ. കമിഴ്ന്നുകിടന്ന് ഉച്ഛ സിച്ച .
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നിലയിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു. “േനാക്കൂ, ഇതാ,
നിെന്റ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു!” എന്നു പറഞ്ഞ്,
അേദ്ദഹംബാലെനഅവെന്റഅമ്മെയഏൽപ്പിച്ച .

24 അേപ്പാൾ, ആ സ്്രതീ ഏലിയാവിേനാട്:
“അങ്ങ് ഒരു ൈദവപുരുഷെനന്നും അങ്ങയുെട
വായിൽനിന്നു പുറെപ്പടുന്ന യേഹാവയുെട
വചനം സത്യെമന്നും ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ഇതിനാൽ
അറിയുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

18
ഏലിയാവുംഓബദ്യാവും

1 വളെര നാള കൾക്കുേശഷം—
മൂന്നാംവർഷത്തിൽ—യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ഏലിയാവിനുണ്ടായി: “നീ െചന്ന് ആഹാബ്
രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ മുഖം കാണിക്കുക.
ഞാൻ ഭൂമിയിൽ മഴെപയ്യിക്കാൻ േപാകുന്നു.”
2 അങ്ങെന, ആഹാബിെന്റ മുമ്പിൽ മുഖം
കാണിക്കുന്നതിനായിഏലിയാവു പുറെപ്പട്ട .
ഈ സമയം, ശമര്യയിൽ ക്ഷാമം
അതികഠിനമായിരുന്നു. 3 ആഹാബ്,
െകാട്ടാരം ഭരണാധിപനായ ഓബദ്യാവിെന
ആളയച്ച വരുത്തി—ഓബദ്യാവ് യേഹാവയുെട
ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു; 4ഈസേബൽരാജ്ഞി
യേഹാവയുെട ്രപവാചകന്മാെര കൂട്ടെക്കാല
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ഓബദ്യാവ് നൂറു
്രപവാചകന്മാെര കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. അവെര
അൻപതുേപർ വീതമുള്ള സംഘങ്ങളായി
രണ്ടു ഗുഹകളിലായി ഒളിപ്പിക്കുകയും
അവർക്കു ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നൽകി
സംരക്ഷിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു— 5 ആഹാബ്
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ഓബദ്യാവിേനാടു പറഞ്ഞു: “ഈനാട്ടിൽ ഉടനീളം
സകലനീരുറവകള െടയും താഴ്വരകള െടയും
സമീപം നമുക്കു േപായിേനാക്കാം;
ഒരുപേക്ഷ, നമ്മുെട ചില കുതിരകെളയും
േകാവർകഴുതകെളയും െകാല്ലാെത നമ്മുെട
മൃഗസമ്പത്ത് ജീവേനാെട രക്ഷിക്കാൻ
പാകത്തിൽ നമുക്ക് അൽപ്പം പച്ചപ്പ ല്ല
കെണ്ടത്താൻ കഴിയുമായിരിക്കും.” 6അങ്ങെന,
തങ്ങൾ പരിേശാധിേക്കണ്ട ്രപേദശങ്ങൾ അവർ
രണ്ടായി വിഭജിച്ച ; ഒരു ദിശയിേലക്ക് ആഹാബും
മേറ്റ ദിശയിേലക്ക്ഓബദ്യാവും യാ്രതയായി.

7 ഓബദ്യാവു യാ്രതെചയ്തുേപാകുേമ്പാൾ
ഏലിയാവ് അേദ്ദഹെത്ത വഴിയിൽെവച്ച
കണ്ടുമുട്ടി. ഓബദ്യാവ് അേദ്ദഹെത്ത
തിരിച്ചറിഞ്ഞു; അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
സാഷ്ടാംഗം ്രപണമിച്ച പറഞ്ഞു: “ഇത,് എെന്റ
യജമാനനായഏലിയാവുതെന്നേയാ?”

8 “അേത, ഞാൻതെന്ന. ‘ഏലിയാവ്
ഇവിെടയുണ്ട,്’എന്നുനീ െചന്ന്നിെന്റയജമാനെന
അറിയിക്കുക,”എന്ന്ഏലിയാവു മറുപടി നൽകി.

9 ഓബദ്യാവു േചാദിച്ച : “ആഹാബിെന്റ
ൈകകളാൽ െകാല്ലെപ്പടുന്നതിന് എെന്നത്തെന്ന
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുേക്കണ്ടതിനു അടിയൻ എന്തു
െതറ്റ െചയ്തു? 10 അങ്ങയുെട ജീവനുള്ള
ൈദവമായ യേഹാവയാെണ, എെന്റ യജമാനൻ
അങ്ങെയ അേന്വഷിച്ച് ആളയയ്ക്കാത്ത ഒരു
ജനതേയാ രാജ്യേമാ ഇല്ല. ‘അേദ്ദഹം ഇവിെടയില്ല,’
എന്ന് അവർ പറയുേമ്പാൾ, ആഹാബ്
ആ ജനതേയെയാ രാജ്യേത്തേയാെകാണ്ട്,
‘ഞങ്ങൾക്ക് ഏലിയാവിെന കെണ്ടത്താൻ
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കഴിഞ്ഞില്ല’ എന്ന് ശപഥംെചയ്യിച്ചിരുന്നു.
11അങ്ങെനയിരിെക്ക, ‘ഏലിയാവ് ഇവിെടയുണ്ട,്’
എന്ന്എെന്റയജമാനനായ രാജാവിേനാടു െചന്നു
പറയാൻ അങ്ങ് എേന്നാടു കൽപ്പിക്കുന്നേല്ലാ?
12 ഞാൻ അങ്ങെയ വിട്ട േപാകുേമ്പാൾ
യേഹാവയുെട ആത്മാവ് അങ്ങെയ ഏതു
സ്ഥലേത്തക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുെമന്ന്
എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ െചന്ന്
ആഹാബിേനാടു വിവരം പറയുകയും അേദ്ദഹം
അങ്ങെയകെണ്ടത്താതിരിക്കുകയും െചയ്താൽ,
രാജാവ് എെന്ന വധിക്കും. അതുമാ്രതമല്ല;
അങ്ങയുെട ദാസനായ ഞാൻ എെന്റ
യൗവനംമുതൽയേഹാവെയഭയെപ്പട്ട്ജീവിക്കുന്ന
വ്യക്തിയുമാണേല്ലാ! 13 ഈസേബൽരാജ്ഞി
യേഹാവയുെട ്രപവാചകന്മാെര
െകാന്നുമുടിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അടിയൻ
െചയ്തത് എന്താെണന്നു യജമാനനായ
അങ്ങ് േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ. ഞാൻ നൂറു
്രപവാചകന്മാെര അൻപതുവീതമുള്ള രണ്ടു
സംഘങ്ങളായി ഗുഹകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് അവർക്കു
ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ െകാടുത്തുവേല്ലാ. 14എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിെന്റ അടുത്തുെചന്ന്
‘ഏലിയാവ് ഇവിെടയുണ്ട,്’ എന്ന് അറിയിക്കാൻ
അങ്ങ് ഇേപ്പാൾ എേന്നാടു കൽപ്പിക്കുേന്നാ?
രാജാവ്എെന്നനിശ്ചയമായും വധിക്കും.”

15 ഏലിയാവു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ േസവിക്കുന്ന
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയാെണ, ഞാൻ
ഇന്നുതെന്ന തീർച്ചയായും ആഹാബിെന്റ മുമ്പിൽ
മുഖംകാണിക്കും.”
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ഏലിയാവ് കർേമൽമലയിൽ
16 അങ്ങെന, ഓബദ്യാവ് ആഹാബിെന
െചന്നുകണ്ടു വിവരെമല്ലാം അറിയിച്ച . ആഹാബ്
ഏലിയാവിെന കാണുന്നതിനായി പുറെപ്പട്ട .
17 ഏലിയാവിെന കണ്ടേപ്പാൾ രാജാവ്: “ഇതു
നീേയാ, നീ തെന്നേയാ ഇ്രസാേയലിെന
േ്രദാഹിക്കുന്നവൻ?”എന്നു േചാദിച്ച .

18ഏലിയാവു മറുപടി നൽകി: “ഇ്രസാേയലിെന
േ്രദാഹിക്കുന്നതു ഞാനല്ല. എന്നാൽ,
താങ്കള ം താങ്കള െട പിതൃഭവനവുമാണ് അതു
്രപവർത്തിച്ചിട്ട ള്ളത.് താങ്കൾ യേഹാവയുെട
കൽപ്പനകൾ ഉേപക്ഷിച്ച ബാൽവി്രഗഹങ്ങള െട
പുറേക േപായിരിക്കുന്നു. 19 അതുെകാണ്ട,്
ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ആളയച്ച് ഇ്രസാേയലിെല
സർവജനെത്തയും കർേമൽമലയിൽ എെന്റ
അടുക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തുക; ഈസേബലിെന്റ
േമശയിൽനിന്നു ഭക്ഷിച്ച വരുന്ന നാനൂറ്റിയമ്പതു
ബാലിെന്റ ്രപവാചകെരയും നാനൂറ്
അേശരാ്രപവാചകന്മാെരയും ഒരുമിച്ച
വരുത്തുക.”

20 അങ്ങെന, ആഹാബ് ഇ്രസാേയലിെലല്ലാം
കൽപ്പനപുറെപ്പടുവിച്ച .സകല്രപവാചകന്മാെരയും
കർേമൽമലയിൽ സേമ്മളിപ്പിച്ച . 21 ഏലിയാവു
ജനാവലിയുെടമുമ്പാെക െചന്നു േചാദിച്ച :
“നിങ്ങൾ എ്രതകാലം ഇങ്ങെന രണ്ട്
ഊന്നുവടിയിലുമായി മുടന്തിനീങ്ങും? യേഹാവ
ആകുന്നു ൈദവം എങ്കിൽ അവിടെത്ത
േസവിക്കുക! അല്ല, ബാലാണു ൈദവെമങ്കിൽ
അവെന േസവിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.
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എന്നാൽ, ജനം മറുപടിയായി ഒരു
വാക്കുേപാലും പറഞ്ഞില്ല.

22 അേപ്പാൾ, ഏലിയാവു വീണ്ടും ജനേത്താടു
പറഞ്ഞു: “യേഹാവയുെട ്രപവാചകന്മാരിൽ
ഞാൻ; അേത, ഞാൻ ഒരുവൻമാ്രതം
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ, ബാലിെന്റ
്രപവാചകന്മാർ നാനൂറ്റിയമ്പതു േപരുണ്ടേല്ലാ!
23ഞങ്ങൾക്കുരണ്ടുകാളകെളതരിക;അവയിൽ
ഒന്നിെന അവർതെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്ത്
െവട്ടിനുറുക്കി വിറകിനുമീേത െവക്കെട്ട;
പേക്ഷ, തീെകാളത്തരുത.് മേറ്റ കാളെയ
ഞാനും തയ്യാറാക്കി വിറകിനുമീേത െവച്ച
തീെകാളത്താെതയിരിക്കാം. 24 പിെന്ന, നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട േദവെന്റ നാമത്തിൽ ്രപാർഥിക്കുക;
ഞാേനാ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ്രപാർഥിക്കാം.
അഗ്നി അയച്ച് ഉത്തരംനൽകുന്ന ൈദവംതെന്ന
യഥാർഥൈദവെമന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം.”

“അങ്ങു പറഞ്ഞതു നല്ല കാര്യം,” എന്നു
സകലജനവും മറുപടി പറഞ്ഞു.

25 ഏലിയാവു ബാലിെന്റ ്രപവാചകന്മാേരാടു
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ അേനകംേപരുണ്ടേല്ലാ,
അതുെകാണ്ട്കാളകളിൽഒന്നിെനനിങ്ങൾതെന്ന
ആദ്യം െതരെഞ്ഞടുത്ത് തയ്യാറാക്കുക! എന്നിട്ട,്
നിങ്ങള െട േദവെന്റ നാമം വിളിച്ച ്രപാർഥിക്കുക!
എന്നാൽ, അതിനു തീെകാളത്തരുത.്”
26അങ്ങെന, ബാലിെന്റ ്രപവാചകർ തങ്ങൾക്കു
ലഭിച്ചകാളെയഒരുക്കി.

“ബാേല,ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളണേമ!” എന്ന്
അവർ ്രപഭാതംമുതൽ മധ്യാഹ്നംവെര ബാലിെന്റ
നാമം വിളിച്ച ്രപാർഥിച്ച . എന്നാൽ, യാെതാരു
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്രപതികരണവും ഉണ്ടായില്ല; ആരുെടയും ഒരു
ശബ്ദേമാ ഉത്തരേമാ ഉണ്ടായില്ല. അവർ,
തങ്ങൾ നിർമിച്ച ബലിപീഠത്തിനുചുറ്റ ം
തുള്ളിച്ചാടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.

27 മധ്യാഹ്നമായേപ്പാൾ ഏലിയാവ് അവെര
പരിഹസിച്ച : “നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ
വിളിക്കുക, അവെനാരു േദവനേല്ല? ഒരുപേക്ഷ,
അവൻ പകൽക്കിനാവു കാണുകയായിരിക്കാം;
അെല്ലങ്കിൽ വിസർജനത്തിനു േപായിരിക്കാം;
അെല്ലങ്കിൽ യാ്രതയിലായിരിക്കാം. ഒരുപേക്ഷ,
ഉറങ്ങുകയാെണന്നും വരാം; എങ്കിൽ, അവെന
ഉണർത്തണം.” 28 അവർ അത്യ ച്ചത്തിൽ
ആർത്തുവിളിച്ച . തങ്ങള െട ആചാര്രപകാരം
വാൾെകാണ്ടും കുന്തംെകാണ്ടും തങ്ങള െട
ശരീരത്തിൽ മുറിേവൽപ്പിച്ച രക്തെമാഴുക്കി.
29 മധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞു: സായാഹ്നബലിയുെട
സമയംവെരയുംഅവർഉന്മാദാവസ്ഥയിൽജല്പനം
തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, യാെതാരു
്രപതികരണവും ഉണ്ടായില്ല; ആരും ഉത്തരം
നൽകിയില്ല; അവരുെട വാക്കുകൾ േകൾക്കാൻ
ആരും ഉണ്ടായതുമില്ല.

30 പിെന്ന, ഏലിയാവ്: “ഇവിെട, എെന്റ
അടുത്തുവരിക” എന്നു ജനേത്താടു
പറഞ്ഞു. അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കേലക്കു നീങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ,
തകർക്കെപ്പട്ട കിടന്നിരുന്ന യേഹാവയുെട
യാഗപീഠം അേദ്ദഹം പുനർനിർമിച്ച . 31 “നിെന്റ
നാമം ഇ്രസാേയൽ എന്നായിരിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയുെട വാഗ്ദാനം ലഭിച്ച യാേക്കാബിെന്റ
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പിൻഗാമികളായ പു്രതന്മാരിൽനിന്ന്
ഉത്ഭവിച്ച ഓേരാ േഗാ്രതത്തിനും ഓേരാ
കല്ല് എന്ന ്രപകാരം ഏലിയാവ് പ്രന്തണ്ടു
കെല്ലടുത്തു. 32ആ കല്ല കൾെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഒരു യാഗപീഠം
നിർമിച്ച . അതിനുചുറ്റ ം രണ്ടുേസയാ* വിത്ത്
ഉൾെക്കാള്ളന്ന വിസ്തൃതിയിൽ ഒരു കിടങ്ങും
നിർമിച്ച . 33 അേദ്ദഹം യാഗപീഠത്തിൽ
വിറകു നിരത്തി; കാളെയ കഷണങ്ങളാക്കി
വിറകിനുമീേത െവച്ച . പിെന്ന, അേദ്ദഹം
അവേരാട്: “നാലു വലിയ െതാട്ടി നിറെയ െവള്ളം
യാഗവസ്തുവിേന്മലും വിറകിേന്മലും ഒഴിക്കുക”
എന്നുപറഞ്ഞു.

34 “വീണ്ടുംഅങ്ങെന െചയ്യ ക,”എന്ന്അേദ്ദഹം
അവേരാട് ആജ്ഞാപിച്ച ; അവർ വീണ്ടും
അ്രപകാരംതെന്നെചയ്തു.

“മൂന്നാമതും അങ്ങെനതെന്ന െചയ്യ ക,”
എന്ന് അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പട്ട . അവർ
മൂന്നാമതും അ്രപകാരംെചയ്തു. 35 െവള്ളം
യാഗപീഠത്തിനുചുറ്റ ം ഒഴുകി കിടങ്ങിൽ
നിറഞ്ഞുനിന്നു.

36 യാഗാർപ്പണത്തിനു സമയമായേപ്പാൾ
്രപവാചകനായഏലിയാവ്യാഗപീഠത്തിനടുേത്തക്കു
െചന്ന്: “അ്രബാഹാം, യിസ്ഹാക്ക,് ഇ്രസാേയൽ
എന്നിവരുെട ൈദവമായ യേഹാേവ!
ഇ്രസാേയലിൽ അവിടന്നുമാ്രതം ൈദവെമന്നും,
അടിയൻ അവിടെത്ത ദാസെനന്നും,അവിടെത്ത
കൽപ്പനയനുസരിച്ചാണ്അടിയൻഇെതാെക്കയും
്രപവർത്തിച്ചെതന്നും ഇന്നെത്ത ദിവസം

* 18:32 ഏക. 11കി.്രഗാം.
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െവളിെപ്പടുമാറാകെട്ട! 37 യേഹാേവ, അടിയന്
ഉത്തരമരുളണേമ! യേഹാവയായ അവിടന്നാണ്
ൈദവെമന്നും അവിടന്ന് അവരുെട ഹൃദയം
വീണ്ടും അങ്ങയിേലക്കു തിരിക്കുെന്നന്നും ഈ
ജനം അറിേയണ്ടതിന് എനിക്കുത്തരമരുളണേമ”
എന്നു ്രപാർഥിച്ച .

38 അേപ്പാൾ, യേഹാവയുെട അഗ്നി
ആകാശത്തുനിന്നിറങ്ങി യാഗവസ്തുവും
വിറകും യാഗപീഠത്തിെന്റ കല്ല കള ം മണ്ണ ം
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. ചുറ്റ മുള്ള കിടങ്ങിെല
െവള്ളവും വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു.

39 സകലജനവും ഇതു കണ്ടേപ്പാൾ
സാഷ്ടാംഗം വീണ:് “യേഹാവയാകുന്നു
ൈദവം! യേഹാവയാകുന്നു ൈദവം!” എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.

40അേപ്പാൾ,ഏലിയാവ് ജനേത്താടു: “ബാലിെന്റ
്രപവാചകന്മാെര പിടിക്കുക! അവരിൽ ഒരുത്തരും
രക്ഷെപ്പടരുത!്” എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച . ജനം
അവെര പിടികൂടി. ഏലിയാവ് അവെര കീേശാൻ
അരുവിക്കരിെക െകാണ്ടുവന്ന് അവിെടെവച്ച
വധിച്ച കളഞ്ഞു.

41 പിെന്ന, ഏലിയാവ് ആഹാബ് രാജാവിേനാടു:
“േപായി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുക;
ഒരു ശക്തമായ മഴയുെട മുഴക്കമുണ്ട”് എന്നു
പറഞ്ഞു. 42 അങ്ങെന, ആഹാബ് ഭക്ഷിച്ച
പാനംെചയ്യന്നതിനു യാ്രതയായി. എന്നാൽ,
ഏലിയാവ് കർേമലിെന്റ മുകളിൽക്കയറി തെന്റ
തല കാൽമുട്ട കൾക്കിടയിൽെവച്ച ഭൂമിേയാളം
കുനിഞ്ഞിരുന്നു.
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43 “നീ േപായി കടലിനുേനേര േനാക്കുക,” എന്ന്
ഏലിയാവ് തെന്റ ഭൃത്യേനാടു പറഞ്ഞു. അയാൾ
േപായി േനാക്കി.

“അവിെട ഒന്നുമില്ല,” എന്ന് അയാൾ
തിരിെകവന്നു പറഞ്ഞു.
ഏലിയാവ്, “േപായി േനാക്കുക” എന്ന്
ഏഴു്രപാവശ്യം പറഞ്ഞു.

44 ഏഴാം്രപാവശ്യം ദാസൻ വന്നു: “ഒരു
മനുഷ്യെന്റ ൈകപ്പത്തിേയാളംമാ്രതമുള്ള ഒരു
െചറിയേമഘം സമു്രദത്തിൽനിന്നുയരുന്നുണ്ട”്
എന്നുപറഞ്ഞു.

“നീ െചന്ന് ആഹാബിേനാട:് ‘മഴ നിെന്ന
തടസ്സെപ്പടുത്തുന്നതിനുമുമ്പ് േവഗം രഥം പൂട്ടി
മടങ്ങിേപ്പാകുക’എന്നു പറയുക”എന്ന്ഏലിയാവ്
ഭൃത്യേനാട്ആജ്ഞാപിച്ച .

45അതിനിെട,ആകാശംേമഘങ്ങൾെകാണ്ടുമൂടി
കറുത്തിരുണ്ടു; അതിശക്തമായ മഴ െപയ്തു.
ആഹാബ് രഥത്തിേലറി െയ്രസീലിേലക്കു
തിരിെകേപ്പായി. 46 യേഹാവയുെട ശക്തി
ഏലിയാവിേന്മൽ വന്നു. അേദ്ദഹം അര
മുറുക്കി െയ്രസീലിെന്റ കവാടംവെര ആഹാബിനു
മുമ്പിലായിഓടിെയത്തി.

19
ഏലിയാവ് േഹാേരബിേലക്കു രക്ഷെപ്പടുന്നു

1 ഏലിയാവു െചയ്ത സകലകാര്യങ്ങള ം
അേദ്ദഹം ബാലിെന്റ ്രപവാചകന്മാെരെയല്ലാം
വാളിനിരയാക്കിയതും മറ്റ ം ആഹാബ്
ഈസേബലിേനാടു വിവരിച്ച പറഞ്ഞു.
2 അേപ്പാൾ, ഈസേബൽ ഒരു ദൂതെന അയച്ച്



1 രാജാക്കന്മാർ 19:3 cxxiii 1 രാജാക്കന്മാർ 19:7

ഏലിയാവിേനാടു പറഞ്ഞതു: “നാെള ഈ
സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ നിെന്റ ജീവൻ ആ
്രപവാചകന്മാരിൽ ഒരുവെന്റ ജീവൻേപാെല
ആക്കിത്തീർക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ എെന്റ േദവന്മാർ
എേന്നാട് ഇതും ഇതിനപ്പ റവും െചയ്യെട്ട.”

3 ഏലിയാവു ഭയെപ്പട്ട്,* എഴുേന്നറ്റ്
്രപാണരക്ഷാർഥം പലായനംെചയ്തു. അേദ്ദഹം
െയഹൂദ്യയിെല േബർ-േശബയിെലത്തിയേപ്പാൾ
തെന്റഭൃത്യെനഅവിെടതാമസിപ്പിച്ച . 4ഏലിയാവ്
തനിച്ച മരുഭൂമിയിേലക്ക് ഒരു ദിവസെത്ത
വഴി യാ്രതെചയ്ത് ഒരു കുറ്റിെച്ചടിയുെട
തണലിൽ ഇരുന്നു. മരിെച്ചങ്കിൽ എന്നാ്രഗഹിച്ച്
അേദ്ദഹം ഇ്രപകാരം ്രപാർഥിച്ച : “യേഹാേവ!
ഇേപ്പാൾ എനിക്കു മതിയായി; എെന്റ ജീവൻ
എടുത്തുെകാള്ളണേമ! ഞാൻ എെന്റ
പൂർവികെരക്കാൾ നല്ലവനല്ലേല്ലാ!” 5 പിെന്ന,
അേദ്ദഹം ആ കുറ്റിെച്ചടിയുെട തണലിൽക്കിടന്ന്
ഉറങ്ങി.
അേപ്പാൾത്തെന്ന, യേഹാവയുെട ഒരു ദൂതൻ
ഏലിയാവിെനസ്പർശിച്ചിട്ട,് “എഴുേന്നറ്റ ഭക്ഷണം
കഴിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു. 6അേദ്ദഹം ചുറ്റ ം
േനാക്കി; അവിെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലയ്ക്കൽ
തീക്കനലിൽ ചുെട്ടടുത്ത അപ്പവും ഒരു ഭരണി
െവള്ളവും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു! അേദ്ദഹം
ഭക്ഷണംകഴിച്ചേശഷംവീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങി.

7 യേഹാവയുെട ദൂതൻ രണ്ടാം്രപാവശ്യവും
്രപത്യക്ഷനായി അേദ്ദഹെത്ത തട്ടിയുണർത്തി:
“എഴുേന്നറ്റ ഭക്ഷിക്കുക; അെല്ലങ്കിൽ,

* 19:3 അഥവാ,ഏലിയാവു കണ്ട്
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ദീർഘദൂരയാ്രതനിനക്ക്അസഹനീയമായിരിക്കും”
എന്നുപറഞ്ഞു. 8അതിനാൽ,അേദ്ദഹംഎഴുേന്നറ്റ്
വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിച്ച . ആ ഭക്ഷണത്തിെന്റ
ശക്തിയാൽ അേദ്ദഹം ൈദവത്തിെന്റ
പർവതമായ േഹാേരബിെലത്തുന്നതുവെര
നാൽപ്പതുപകലും നാൽപ്പതുരാ്രതിയും
സഞ്ചരിച്ച . 9അവിെട, അേദ്ദഹം ഒരു ഗുഹയിൽ
രാ്രതി കഴിച്ച .

യേഹാവഏലിയാവിനു ്രപത്യക്ഷനാകുന്നു
അവിെടെവച്ച് ഏലിയാവിന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായി: “ഏലിയാേവ! നീ ഇവിെട
എന്തുെചയ്യന്നു?”എന്ന്യേഹാവ േചാദിച്ച .

10 അതിന് ഏലിയാവ്: “ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടി ഞാൻ
വളെരയധികം തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു.
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ അവിടെത്ത ഉടമ്പടി
തിരസ്കരിച്ച ; അവിടെത്ത യാഗപീഠങ്ങെള
ഇടിച്ച നശിപ്പിച്ച ; അവിടെത്ത ്രപവാചകന്മാെര
വാളിനിരയാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;
ഇേപ്പാൾ,ഞാൻ;ഞാൻമാ്രതം േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ എനിക്കും ജീവഹാനി വരുത്താൻ
്രശമിക്കുന്നു”എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

11 “നീ പുറത്തുവന്നു പർവതത്തിൽ എെന്റ
സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുക” എന്ന് യേഹാവ
ഏലിയാവിേനാടു കൽപ്പിച്ച .
അേപ്പാൾ, ഇതാ, യേഹാവ കടന്നുേപാകുന്നു;
ഒരു വലിയ െകാടുങ്കാറ്റ പർവതങ്ങെള പിളർന്നു
പാറകെള ചിതറിച്ച കളഞ്ഞു. എന്നാൽ,
െകാടുങ്കാറ്റിൽ യേഹാവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
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അതിനുേശഷം ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. പേക്ഷ,
ഭൂകമ്പത്തിലും യേഹാവ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
12 ഭൂകമ്പത്തിനുേശഷം ഒരു അഗ്നിയുണ്ടായി.
അഗ്നിയിലും യേഹാവ ഇല്ലായിരുന്നു. അഗ്നിയുെട
്രപത്യക്ഷതയ്ക്കുേശഷം ശാന്തമായ ഒരു
മൃദുസ്വരം േകട്ട . 13 അേപ്പാൾ, ഏലിയാവ്
തെന്റ േമലങ്കിെയടുത്തു മുഖം മറച്ച ; െവളിയിൽ
ഗുഹാകവാടത്തിൽവന്നുനിന്നു.
അേപ്പാൾ, “ഏലിയാേവ, നീ ഇവിെട
എന്തുെചയ്യന്നു”എന്നു േചാദിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം
അേദ്ദഹം േകട്ട .

14 അതിന് ഏലിയാവ്: “ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടി ഞാൻ
വളെരയധികം തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു.
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ അവിടെത്ത ഉടമ്പടി
തിരസ്കരിച്ച ; അവിടെത്ത യാഗപീഠങ്ങെള
ഇടിച്ച നശിപ്പിച്ച ; അവിടെത്ത ്രപവാചകന്മാെര
വാളിനിരയാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;
ഇേപ്പാൾ,ഞാൻ,ഞാൻമാ്രതം േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ എനിക്കും ജീവഹാനി വരുത്താൻ
്രശമിക്കുന്നു”എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

15 യേഹാവ അേദ്ദഹേത്താട് അരുളിെച്ചയ്തു:
“നീ വന്നവഴിേയ മടങ്ങിേപ്പാകുക; അവിെടനിന്നും
ദമസ്േകാസിെല മരുഭൂമിയിേലക്കു
യാ്രതെചയ്യ ക; നീ അവിെടെയത്തുേമ്പാൾ
ഹസാേയലിെന അരാമിനു രാജാവായി
അഭിേഷകംെചയ്യ ക. 16 ഇ്രസാേയലിനു
രാജാവായി നിംശിയുെട മകനായ
േയഹുവിെനയുംഅഭിേഷകംെചയ്യ ക;ആേബൽ-
െമേഹാലയിെല ശാഫാത്തിെന്റ മകൻ
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എലീശെയ നിനക്കുേശഷം ്രപവാചകനായി
അഭിേഷകംെചയ്യ ക. 17 ഹസാേയലിെന്റ
വാളിനിരയാകാെത രക്ഷെപ്പടുന്നവെര
േയഹു വധിക്കും. േയഹുവിെന്റ വാളിെന
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നവെര എലീശാ വധിക്കും.
18 എന്നാൽ, ബാലിെന്റമുമ്പിൽ മടങ്ങാത്ത
മുഴങ്കാലും അവെന ചുംബനംെചയ്യാത്ത
അധരങ്ങള മുള്ള ഏഴായിരംേപെര ഞാൻ
ഇ്രസാേയലിൽ േശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”

എലീശയ്ക്കുള്ളവിളി
19 അങ്ങെന, ഏലിയാവ് അവിെടനിന്നു
യാ്രതയായി; അേദ്ദഹം ശാഫാത്തിെന്റ മകനായ
എലീശെയ കെണ്ടത്തി. പ്രന്തണ്ട് േജാടി
കാളകെള പൂട്ടി നിലം ഉഴുന്നവേരാെടാപ്പം
എലീശയും ഉഴുതുെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
പ്രന്തണ്ടാമെത്ത േജാടിെയ െതളിച്ചിരുന്നത്
അേദ്ദഹംതെന്നയായിരുന്നു. ഏലിയാവ്
അടുേത്തക്കുെചന്ന് തെന്റ അങ്കി
എലീശയുെടേമൽ ഇട്ട . 20എലീശാ ഉടൻതെന്ന
തെന്റ കാളകെള ഉേപക്ഷിച്ച് ഏലിയാവിെന്റ
പിന്നാെല ഓടിെച്ചന്നു. “ഞാൻ മാതാപിതാക്കെള
ചുംബിച്ച യാ്രത പറയെട്ട? പിെന്ന, ഞാൻ
അങ്ങെയ അനുഗമിക്കാം,” എന്ന് എലീശാ
പറഞ്ഞു.

“േപായിവരിക; എന്നാൽ,ഞാൻ നിനക്ക് എന്തു
െചയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക,” എന്ന്
ഏലിയാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

21അങ്ങെന,എലീശാഏലിയാവിെന വിട്ട് തെന്റ
കാളകള െട അടുക്കെലത്തി അതിെന്റ നുകം
അഴിച്ച മാറ്റി; അേദ്ദഹം ആ കാളകെള അറത്ത,്
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ഉഴവിനുള്ള തടിയുപകരണങ്ങൾെകാണ്ട് മാംസം
പാകംെചയ്ത് ജനത്തിനു† െകാടുത്തു; അവർ
ഭക്ഷിച്ച .അതിനുേശഷം,എലീശാഏലിയാവിെന്റ
ശു്രശൂഷകനായിഅേദ്ദഹംഅനുഗമിച്ച .

20
െബൻ-ഹദദ് ശമര്യആ്രകമിക്കുന്നു

1 അരാംരാജാവായ െബൻ-ഹദദ,് തെന്റ
സർവൈസന്യെത്തയും ഒരുമിച്ച കൂട്ടി.
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ടു
സഖ്യരാജാക്കന്മാരും അവരുെട രഥങ്ങള ം
കുതിരകള മായി ശമര്യയ്െക്കതിേര പാഞ്ഞടുത്ത്
അതിെന ഉപേരാധിച്ച് അതിെനതിേര
യുദ്ധംെചയ്തു. 2 അേദ്ദഹം, പട്ടണത്തിൽ
ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബിെന്റ
അടുക്കേലക്ക് ഈ സേന്ദശവുമായി തെന്റ
ദൂതന്മാെര അയച്ച : 3 “ഇതാ െബൻ-ഹദദ്
കൽപ്പിക്കുന്നു: ‘നിെന്റ െവള്ളിയും സ്വർണവും
എനിക്കുള്ളതാണ!് നിെന്റ അതിസുന്ദരിമാരായ
ഭാര്യമാരും മക്കള ംഎനിക്കുള്ളവർ!’ ”

4 ഇ്രസാേയൽരാജാവു മറുപടി പറഞ്ഞത:്
“എെന്റ യജമാനനായ രാജാേവ, അങ്ങു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ഞാനും എനിക്കുള്ളെതല്ലാം
അങ്ങയുേടതാകുന്നു.”

5 െബൻ-ഹദദ് തെന്റ ദൂതന്മാെര വീണ്ടും
ആഹാബിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച പറഞ്ഞതു:
“ഇതാ, െബൻ-ഹദദ് കൽപ്പിക്കുന്നു: ‘നിെന്റ
െവള്ളി, സ്വർണം, നിെന്റ ഭാര്യമാർ, മക്കൾ
† 19:21 ജനത്തിനു, വിവക്ഷിക്കുന്നത്
തേന്നാടുകൂെടയുണ്ടായിരുന്നവർ.
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എന്നിവെരെയല്ലാം എെന്ന ഏൽപ്പിക്കുക
എന്ന് ആവശ്യെപ്പട്ട െകാണ്ടു ഞാൻ
ആളയച്ചിരുന്നേല്ലാ! 6 എങ്കിലും, നാെള
ഏകേദശം ഈസമയമാകുേമ്പാൾ നിെന്റ
െകാട്ടാരവും നിെന്റ േസവകരുെട വസതികള ം
പരിേശാധിക്കാനായി ഞാൻ എെന്റ േസവകെര
അേങ്ങാട്ടയയ്ക്കും. അവർ നിെന്റ െകാട്ടാരവും
നിെന്റ േസവകരുെട വസതികള ം പരിേശാധിച്ച് നീ
വിലമതിക്കുന്നെതല്ലാം പിടിെച്ചടുക്കും.’ ”

7 ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബ് രാജ്യെത്ത
സകലേനതാക്കന്മാെരയും വിളിച്ച വരുത്തി
അവേരാടു പറഞ്ഞു: “േനാക്കൂ! ഈ മനുഷ്യൻ
നെമ്മ എങ്ങെന ഉപ്രദവിക്കുന്നു എന്നു
നിങ്ങൾതെന്ന കാണുക! എെന്റ ഭാര്യമാെരയും
മക്കെളയും എെന്റ െവള്ളിയും സ്വർണവും
ആവശ്യെപ്പട്ട െകാണ്ട് അയാൾ ആളയച്ചേപ്പാൾ
ഞാൻഅതുനിരസിച്ചില്ല.”

8 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ, സകലേനതാക്കന്മാരും
സകലജനവും ആഹാബിേനാടു മറുപടി പറഞ്ഞു:
“അയാൾ പറയുന്നതു ്രശദ്ധിക്കരുത;് അയാള െട
വ്യവസ്ഥകൾക്കുവഴങ്ങുകയുമരുത.്”

9അതുെകാണ്ട,് െബൻ-ഹദദിെന്റ ദൂതന്മാർക്ക്
ആഹാബ് ഇ്രപകാരം മറുപടിെകാടുത്തു:
“നിങ്ങൾ എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിേനാടു
പറയുക, ‘അങ്ങ് ആദ്യം ആവശ്യെപ്പട്ടെതല്ലാം
ഈ ദാസൻ നിറേവറ്റിെക്കാള്ളാം എന്നാൽ, ഈ
അവകാശവാദം എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ
സാധ്യമല്ല.’ ”അവർആഹാബിെന്റമറുപടി െബൻ-
ഹദദിെനഅറിയിച്ച .
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10 പിെന്ന, െബൻ-ഹദദ് മെറ്റാരു സേന്ദശം
ആഹാബിനു െകാടുത്തയച്ച : “എെന്റ
അനുയായികൾക്ക് ഓേരാ പിടിവീതം വാരാനുള്ള
മണ്ണ് ശമര്യയിൽ അവേശഷിക്കുന്നപക്ഷം
ഇതും ഇതിലപ്പ റവുമായി േദവന്മാർ എെന്ന
ശിക്ഷിക്കെട്ട.”

11 അതിന് ഇ്രസാേയൽരാജാവ:്
“ ‘യുദ്ധംെചയ്യാൻ േപാകുന്നവൻ അതു
കഴിഞ്ഞു വന്നവെനേപ്പാെല വമ്പു പറയരുത്,’
എന്ന് അേദ്ദഹേത്താടു പറയുക” എന്നു
മറുപടിെകാടുത്തു.

12െബൻ-ഹദദ,്തെന്റസഖ്യരാജാക്കന്മാരുമായി
കൂടാരങ്ങളിൽ*മദ്യപിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാഴായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിന് ആഹാബിെന്റ സേന്ദശം
എത്തിയത.് “ആ്രകമണത്തിന്
ഒരുങ്ങിെക്കാള്ള ക,” എന്ന് അേദ്ദഹം തെന്റ
അനുയായികൾക്കു കൽപ്പനെകാടുത്തു;
അവർ നഗരെത്ത ആ്രകമിക്കാൻ തയ്യാറായി
നിലയുറപ്പിച്ച .

ആഹാബ് െബൻ-ഹദദിെന േതാൽപ്പിക്കുന്നു
13 ഇതിനിടയിൽ, ഒരു ്രപവാചകൻ
ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബിെന സമീപിച്ച്,
“യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഈ
മഹാൈസന്യെത്ത നീ കാണുേന്നാ! ഇന്നു ഞാൻ
അതിെന നിെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കും; ഞാൻ
യേഹാവ ആകുന്നു എന്നു നീ അറിയും’ എന്ന്
അറിയിച്ച .”

* 20:12 അഥവാ,സൂേക്കാത്തിൽ
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14 “എന്നാൽ, ആര് അതു െചയ്യ ം?” എന്ന്
ആഹാബ് േചാദിച്ച .

“േദശാധിപതികള െട സംരക്ഷകർ അതു
െചയ്യ ം എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു,” എന്നു
്രപവാചകൻപറഞ്ഞു.

“എന്നാൽ,ആരാണ് യുദ്ധംആരംഭിേക്കണ്ടത?്”
എന്ന്ആഹാബ് േചാദിച്ച .

“താങ്കൾതെന്ന,” എന്നു ്രപവാചകൻ മറുപടി
നൽകി.

15 അതുെകാണ്ട,് േദശാധിപതികള െട
സംരക്ഷകെരആഹാബ് വിളിച്ച വരുത്തി. അവർ
232 േപരായിരുന്നു. പിെന്ന, അേദ്ദഹം 7,000
േപരടങ്ങുന്ന ഇ്രസാേയല്യൈസനികെരയും
അണിനിരത്തി. 16 അവർ മധ്യാഹ്നത്തിൽ
ആ്രകമണം ആരംഭിച്ച . അേപ്പാൾ, െബൻ-
ഹദദും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പമുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ടു
സഖ്യരാജാക്കന്മാരും മദ്യപിച്ച മേദാന്മത്തരായി
അവരുെട കൂടാരങ്ങളിലായിരുന്നു.
17 േദശാധിപതികള െട േപാരാളികളാണ് ആദ്യം
യുദ്ധത്തിനായി പുറെപ്പട്ടത്.
െബൻ-ഹദദ് നിേയാഗിച്ചിരുന്ന രംഗനിരീക്ഷകർ
അേദ്ദഹേത്താട:് “ശമര്യയിൽനിന്ന്
ൈസനികനീക്കമുണ്ട”്എന്ന്അറിവുെകാടുത്തു.

18 “അവർസമാധാനത്തിനാണുവരുന്നെതങ്കിൽ
അവെര ജീവേനാെട പിടികൂടുക; അതല്ല,അവർ
യുദ്ധത്തിനായിട്ടാണു വരുന്നെതങ്കിലും അവെര
ജീവേനാെട പിടികൂടുക,” എന്ന് െബൻ-ഹദദ്
ആജ്ഞാപിച്ച .

19 േദശാധിപതികള െട സംരക്ഷകർ
ഇ്രസാേയൽൈസന്യെത്തപിന്നണിയിലാക്കിെക്കാണ്ട്
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നഗരത്തിൽനിന്ന് മുേന്നാട്ട കുതിച്ച
പാഞ്ഞു. 20 അവരിൽ ഓേരാരുത്തനും തെന്റ
എതിരാളിെയ െവട്ടിവീഴ്ത്തി. അേപ്പാൾ
അരാമ്യർ പലായനംെചയ്തുതുടങ്ങി.
ഇ്രസാേയല്യർ അവെര പിൻതുടർന്നു.
എന്നാൽ, അരാംരാജാവായ െബൻ-
ഹദദ് കുതിരപ്പ റത്തുകയറി തെന്റ
കുതിരേച്ചവകേരാെടാപ്പം രക്ഷെപ്പട്ട .
21 ഇ്രസാേയൽരാജാവു പിൻതുടർന്നു
കുതിരകെളയും രഥങ്ങെളയും
ൈകവശെപ്പടുത്തുകയും അരാമ്യൈസന്യത്തിനു
കനത്ത്രപഹരംഏൽപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

22 അതിനുേശഷം, ആ ്രപവാചകൻ
ഇ്രസാേയൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന:്
“അങ്ങയുെട ൈസനികശക്തി വർധിപ്പിക്കുക;
എന്താണു െചേയ്യണ്ടെതന്നു കരുതിെക്കാള്ള ക.
കാരണം, അടുത്തവർഷം വസന്തകാലത്ത്
അരാംരാജാവു വീണ്ടും അങ്ങെയ ആ്രകമിക്കും”
എന്നുപറഞ്ഞു.

23 അരാംരാജാവായ െബൻ-ഹദദ്ദിേനാട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ ഉപേദശിച്ചത:്
“ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവം പർവതേദവനാണ്;
അതുെകാണ്ടാണ് അവർ നെമ്മക്കാൾ
ശക്തരായത്. എന്നാൽ, നാം അവരുമായി
സമഭൂമിയിൽെവച്ച െപാരുതിയാൽ,
തീർച്ചയായും നാം അവരുെടേമൽ
വിജയംേനടും. 24 അതിനാൽ, ഇതു
െചയ്താലും. ആ രാജാക്കന്മാെരെയല്ലാം
ൈസന്യാധിപസ്ഥാനത്തുനിന്നുനീക്കംെചയ്താലും;
തൽസ്ഥാനത്ത് ൈസന്യത്തിെല ഇതര
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ഉേദ്യാഗസ്ഥെര നിയമിച്ചാലും. 25 അേങ്ങക്കു
നഷ്ടെപ്പട്ടതുേപാെലയുള്ള ഒരു വിപുലമായ
ൈസന്യെത്ത സംഘടിപ്പിക്കുക— കുതിരയ്ക്കു
കുതിരയും രഥത്തിനു രഥവും കരുതുക—
അങ്ങെന, സമഭൂമിയിൽെവച്ച് ഇ്രസാേയലിേനാടു
യുദ്ധംെചയ്യ ക; അേപ്പാൾ, തീർച്ചയായും നാം
അവെര ജയിക്കുന്നതായിരിക്കും.”അരാംരാജാവ്
അവരുെട ആേലാചനേയാടു േയാജിക്കുകയും
അതനുസരിച്ച് ്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്തു.

26 അടുത്തവർഷം, വസന്തകാലത്തു
െബൻ-ഹദദ് അരാമ്യൈസന്യെത്ത
സമാഹരിച്ച് ഇ്രസാേയലിേനാടു യുദ്ധത്തിനായി
അേഫക്കിേലക്കു ൈസന്യവുമായിെച്ചന്നു.
27 ഇ്രസാേയല്യരും ൈസന്യെത്ത ഒരുമിച്ച കൂട്ടി
ഭക്ഷണവും േശഖരിച്ച് യുദ്ധത്തിനായി
മുേമ്പാട്ട നീങ്ങി. ഇ്രസാേയല്യൈസന്യം
അരാമ്യൈസന്യത്തിെന്റ മുമ്പിൽ രണ്ടു
െചറിയ ആട്ടിൻപറ്റംേപാെല കാണെപ്പട്ട .
അരാമ്യൈസന്യേമാ, ആ ്രപേദശമാെക
വ്യാപിച്ചിരുന്നു.

28 അേപ്പാൾ, ഒരു ൈദവപുരുഷൻ
ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബിെന
സമീപിച്ച യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
ഇ്രപകാരം അറിയിച്ച : “ ‘യേഹാവ െവറുെമാരു
പർവതേദവൻമാ്രതമാെണന്നും താഴ്വരകളിെല
ൈദവമെല്ലന്നുംഅരാമ്യർകരുതുന്നു,’അതിനാൽ
ഈ മഹാൈസന്യെത്ത ഞാൻ നിെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കും. അങ്ങെന, ഞാൻ യേഹാവ
ആകുന്നു എന്നു നീയും നിെന്റ സകലജനവും
അറിയും.”
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29 രണ്ടു ൈസന്യങ്ങള ം ഏഴുദിവസേത്താളം
അഭിമുഖമായി താവളമടിച്ച കിടന്നു.
ഏഴാംദിവസം ഇരുൈസന്യങ്ങള ംതമ്മിൽ
ഏറ്റ മുട്ടി. ഒരു ദിവസംെകാണ്ട് ഇ്രസാേയല്യർ
അരാമ്യരുെട കാലാൾപ്പടയിൽ ഒരു ലക്ഷംേപെര
വധിച്ച . 30േശഷിച്ചവർഅേഫക്ക്നഗരത്തിേലക്ക്
്രപാണരക്ഷാർഥം ഓടിേപ്പായി. എന്നാൽ,
പട്ടണമതിൽ അവരുെടേമൽ തകർന്നുവീണ്
ഇരുപേത്തഴായിരംേപർ മരിച്ച . െബൻ-
ഹദദും പട്ടണത്തിേലക്കു പലായനംെചയ്ത് ഒരു
ഉള്ളറയിൽഒളിച്ച .

31 െബൻ-ഹദദിെന്റ േസവകന്മാർ
അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയലിെല
രാജാക്കന്മാർ കരുണയുള്ളവരാെണന്നു
ഞങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ട്. ഞങ്ങൾ അരയിൽ
ചാക്കുശീല ഉടുത്തും തലയിൽ കയറുചുറ്റിയും
ഇ്രസാേയൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചല്ലെട്ട!
ഒരുപേക്ഷ, അേദ്ദഹം അങ്ങയുെട ജീവൻ
രക്ഷിക്കുമായിരിക്കും.”

32അങ്ങെന, അരയിൽ ചാക്കുശീലയുടുത്തും
തലയിൽ കയറുചുറ്റിയും അവർ
ഇ്രസാേയൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽവന്നു:
“ ‘എെന്റജീവൻരക്ഷിക്കണേമ,’എന്ന്അവിടെത്ത
ദാസൻ െബൻ-ഹദദ് അേപക്ഷിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

“അേദ്ദഹം ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരിക്കുേന്നാ?
അേദ്ദഹം എെന്റ സേഹാദരൻതെന്ന,” എന്ന്
ആഹാബ് രാജാവു മറുപടി നൽകി.

33ആ ആള കൾ ഇെതാരു ശുഭലക്ഷണമായി
കരുതി; േവഗത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വാക്കിെന്റ
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െപാരുൾ ്രഗഹിച്ച . “അേത, അങ്ങയുെട
സേഹാദരൻ െബൻ-ഹദദ!്” എന്ന് അവരും
മറുപടി പറഞ്ഞു.

“േപായി അേദ്ദഹെത്ത കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക,”
എന്ന് ആഹാബു കൽപ്പിച്ച . െബൻ-ഹദദ്
എത്തിയേപ്പാൾ രാജാവ് അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ
രഥത്തിൽകയറ്റിയിരുത്തി.

34 െബൻ-ഹദദ് വാഗ്ദാനംെചയ്തു:
“എെന്റ പിതാവ് അങ്ങയുെട പിതാവിൽനിന്ന്
പിടിെച്ചടുത്ത നഗരങ്ങൾ ഞാൻ തിരിെക
നൽകാം. എെന്റ പിതാവു ശമര്യയിൽ
െചയ്തതുേപാെല അങ്ങ് ദമസ്േകാസിൽ
കേമ്പാളങ്ങൾസ്ഥാപിക്കുക.”
ആഹാബു പറഞ്ഞു: “ഒരു സന്ധിയുെട
അടിസ്ഥാനത്തിൽഞാൻതാങ്കെളവിട്ടയയ്ക്കാം.”
അങ്ങെന, ആഹാബ് അേദ്ദഹവുമായി ഒരു
സന്ധിയുണ്ടാക്കിഅേദ്ദഹെത്തേമാചിപ്പിച്ച .

ഒരു ്രപവാചകൻ ആഹാബിെന്റേമൽ കുറ്റം
ചുമത്തുന്നു

35 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടിനാൽ
്രപവാചകശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ മെറ്റാരു
്രപവാചകേനാടു പറഞ്ഞു: “നിെന്റ
ആയുധംെകാണ്ട് എെന്ന അടിക്കുക” പേക്ഷ,
അയാൾവിസമ്മതിച്ച .

36 അതുെകാണ്ട,് ആ ്രപവാചകൻ
പറഞ്ഞു: “നീ യേഹാവയുെട കൽപ്പന
അനുസരിക്കാഞ്ഞതിനാൽ, എെന്നവിട്ട
യാ്രതയാകുന്ന സമയം ഒരു സിംഹം നിെന്ന
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െകാല്ല ം.” ആ മനുഷ്യൻ പുറെപ്പടുേമ്പാൾ ഒരു
സിംഹംഅയാെളആ്രകമിച്ച െകാന്നുകളഞ്ഞു.

37 അതിനുേശഷം, ആ ്രപവാചകൻ
മെറ്റാരാെളക്കണ്ടു: “എെന്ന അടിക്കേണ!”
എന്നേപക്ഷിച്ച . അയാൾ അേദ്ദഹെത്ത
അടിച്ച മുറിേവൽപ്പിച്ച . 38 പിെന്ന, ആ
്രപവാചകൻ േപായി, തെന്റ തലപ്പാവ്
കണ്ണിേലക്കിറക്കിെക്കട്ടി േവഷ്രപച്ഛന്നനായി
വഴിയരിെക രാജാവിെനയുംകാത്തുനിന്നു.
39 രാജാവ് കടന്നുേപായേപ്പാൾ ്രപവാചകൻ
അേദ്ദഹേത്താടു വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “യജമാനനായ
രാജാേവ, അടിയൻ യുദ്ധഭൂമിയിേലക്കു െചന്നു;
ഒരുവൻ ഒരു അടിമെയയുംകൂട്ടി അടിയെന്റ
അടുത്തുവന്നു പറഞ്ഞു: ‘ഈ മനുഷ്യെന
സൂക്ഷിക്കുക; ഇയാെള കാണാെതവന്നാൽ
നിെന്റ ജീവൻ ഇവെന്റ ജീവനുപകരം
നൽേകണ്ടതായിവരും. അല്ലാത്തപക്ഷം,
നീ ഒരു താലന്തു† െവള്ളി നൽകണം.’
40 അടിയൻ മറ്റ കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ
ബദ്ധപ്പാടിലായിരിക്കുേമ്പാൾ ആ മനുഷ്യൻ
രക്ഷെപ്പട്ട .”
ഇ്രസാേയൽരാജാവു പറഞ്ഞു: “നിെന്റ
കാര്യത്തിലുള്ള വിധിയും അ്രപകാരമായിരിക്കും.
നീസ്വയംഅതു ്രപഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു!”

41 ഉടൻതെന്ന, ആ ്രപവാചകൻ തെന്റ
കണ്ണിൽ െകട്ടിയിരുന്ന തലപ്പാവുനീക്കി,
അേദ്ദഹം ്രപവാചകന്മാരിെലാരാൾ എന്ന്
ഇ്രസാേയൽരാജാവു തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
† 20:39 ഏക. 34കി.്രഗാം.
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42 ്രപവാചകൻ രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു:
“ഇതാ, യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഞാൻ മരണത്തിനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന
ഒരുവെന നീ വിട്ടയച്ച ; അതിനാൽ, അവെന്റ
ജീവനുപകരം നിെന്റ ജീവനും അവെന്റ
ജനത്തിനു പകരം നിെന്റ ജനവും ആയിരിക്കും.’ ”
43 ഇതു േകട്ടമാ്രതയിൽ ദുഃഖവും നീരസവും
നിറഞ്ഞവനായി ഇ്രസാേയൽരാജാവ് ശമര്യയിൽ
തെന്റെകാട്ടാരത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.

21
നാേബാത്തിെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പ്

1ചിലനാള കൾക്കുേശഷം, െയ്രസീൽകാരനായ
നാേബാത്തിെന്റ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള
ഒരു മുന്തിരിേത്താപ്പ സംബന്ധിച്ച ഒരു
സംഭവമുണ്ടായി. ആ മുന്തിരിേത്താപ്പ്
െയ്രസീലിൽ ശമര്യാരാജാവായ ആഹാബിെന്റ
െകാട്ടാരത്തിനടുത്തായിരുന്നു. 2 ആഹാബ്
നാേബാത്തിേനാട:് “നിെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പ്
എെന്റ െകാട്ടാരത്തിനു സമീപമാകുകയാൽ
ഒരു പച്ചക്കറിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി
അെതനിക്കു വിട്ട തരിക. അതിനുപകരമായി
അതിെനക്കാൾ െമച്ചമായ ഒരു മുന്തിരിേത്താപ്പ
ഞാൻ നിനക്കു തരാം. അല്ല, നിനക്കു
സമ്മതെമങ്കിൽഅതിെന്റവിലഞാൻതരാം.”

3എന്നാൽ, നാേബാത്ത് രാജാവിേനാടു മറുപടി
പറഞ്ഞു: “എെന്റ പൂർവികരുെട ഓഹരി ഞാൻ
അേങ്ങക്കു നൽകാൻ യേഹാവ ഒരിക്കലും
ഇടവരുത്താതിരിക്കെട്ട!”
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4 ഇങ്ങെന, “എെന്റ പൂർവികരുെട ഓഹരി
ഞാൻ അേങ്ങക്കു വിട്ട തരികയില്ല” എന്നു
െയ്രസീല്യനായ നാേബാത്തിെന്റ മറുപടി േകട്ട
ആഹാബ്, വിഷണ്ണനും േകാപാകുലനുമായി
ഭവനത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. അേദ്ദഹം
ഭക്ഷണം കഴിക്കാെത മ്ലാനവദനനായി തെന്റ
കിടക്കയിൽകിടന്നു.

5 എന്നാൽ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയായ
ഈസേബൽ അകത്തുവന്നു: “അങ്ങ്
വിഷണ്ണനായിരിക്കുന്നെതന്ത?് ഭക്ഷണം
കഴിക്കാത്തെതന്ത്?”എന്നു േചാദിച്ച .

6അേദ്ദഹംഅവേളാട:് “ ‘നിെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പ്
എനിക്കു വിലയ്ക്കു തരിക; നിനക്കു
താത്പര്യെമങ്കിൽ അതിനുപകരമായി ഞാൻ
നിനക്കു േവെറാരു മുന്തിരിേത്താപ്പ് തരാം,’
എന്നു ഞാൻ െയ്രസീല്യനായ നാേബാത്തിേനാടു
പറഞ്ഞു. ‘ഞാൻ എെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പ്
തരികയില്ല,’ എന്നാണവൻ പറഞ്ഞത.്
അതുെകാണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ വ്യസനം”
എന്നുത്തരംപറഞ്ഞു.

7 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയായ ഈസേബൽ
പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയലിൽ രാജാവായി വാഴുന്നത്
ഈ വിധേമാ! െകാള്ളാം! എഴുേന്നൽക്കൂ,
ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ; സേന്താഷമായിരിക്കൂ;
െയ്രസീല്യനായ നാേബാത്തിെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പ്
ഞാൻഅേങ്ങക്കുതരും.”

8 അങ്ങെന, അവൾ ആഹാബിെന്റേപരിൽ
എഴുത്തുകെളഴുതി; അതിൽ ആഹാബിെന്റ
മു്രദയുംെവച്ച ;ആഎഴുത്തുകൾനാേബാത്തിെന്റ
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നഗരത്തിൽ അയാൾെക്കാപ്പം പാർക്കുന്ന
േനതാക്കന്മാർക്കും ്രപഭുക്കന്മാർക്കും
െകാടുത്തയച്ച . 9ആ എഴുത്തുകളിൽ അവൾ
ഇ്രപകാരംഎഴുതിയിരുന്നു:

“നിങ്ങൾ ഒരു ഉപവാസദിവസം
്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തുക; അന്നു ജനങ്ങള െട
മേധ്യ ഒരു മുഖ്യാസനത്തിൽ നാേബാത്തിെന
ഇരുത്തണം. 10അവെനതിരായി നീചന്മാരായ
രണ്ടു സാക്ഷികെളയും ഇരുത്തണം. അയാൾ
ൈദവെത്തയും രാജാവിെനയും ദുഷിച്ച എന്ന്
അവെരെക്കാണ്ടു സാക്ഷ്യം പറയിക്കണം.
പിെന്ന, അവെന െവളിയിൽ െകാണ്ടുേപായി
കെല്ലറിഞ്ഞുെകാല്ലണം.”
11 അങ്ങെന, ഈസേബൽ എഴുതിയ
കത്തുകളിൽ അവൾ നിർേദശിച്ചതിൻ്രപകാരം
നാേബാത്തിെന്റ നഗരത്തിെല േനതാക്കന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരും െചയ്തു. 12 അവർ ഒരു
ഉപവാസം പരസ്യെപ്പടുത്തി; നാേബാത്തിെന
ജനങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ ഒരു മുഖ്യാസനത്തിൽ
ഇരുത്തി. 13 അേപ്പാൾ, രണ്ടു നീചന്മാർ
വന്നു നാേബാത്തിെനതിരായി ഇരുന്നു. “ഈ
നാേബാത്ത് ൈദവെത്തയും രാജാവിെനയും
ശപിച്ചിരിക്കുന്നു,” എന്നു ജനങ്ങള െടമുമ്പാെക
അവർ നാേബാത്തിെനപ്പറ്റി കുറ്റാേരാപണം
നടത്തി. അങ്ങെന, അവർ അേദ്ദഹെത്ത
നഗരത്തിനു പുറത്തുെകാണ്ടുേപായി
കെല്ലറിഞ്ഞുെകാന്നു. 14 പിെന്ന അവർ
“നാേബാത്ത് കേല്ലറിനാൽ വധിക്കെപ്പട്ട ,”
എന്നവിവരംഈസേബലിെനഅറിയിച്ച .

15 നാേബാത്ത് കെല്ലറിഞ്ഞുെകാല്ലെപ്പട്ട
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എന്ന വാർത്തയറിഞ്ഞയുടെന ഈസേബൽ
ആഹാബിേനാടു പറഞ്ഞു: “എഴുേന്നറ്റാലും!
െയ്രസീല്യനായ നാേബാത്ത് അേങ്ങക്കു
വിൽക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച മുന്തിരിേത്താപ്പ്
ൈകവശെപ്പടുത്തിയാലും! അയാൾ ഇനിയും
ജീവേനാെടയില്ല; മരിച്ചിരിക്കുന്നു!” 16നാേബാത്ത്
മരിച്ച എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ ആഹാബ് എഴുേന്നറ്റ
െയ്രസീല്യനായ നാേബാത്തിെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പ്
ൈകവശെപ്പടുത്താനായി പുറെപ്പട്ട .

17 അേപ്പാൾ, തിശ്ബ്യനായ ഏലിയാവിന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാടുണ്ടായി: 18 “ശമര്യയിൽ
ഭരണംനടത്തുന്ന ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ആഹാബിെന െചന്നുകാണുക. അയാൾ
ഇേപ്പാൾ നാേബാത്തിെന്റ മുന്തിരിേത്താപ്പിലുണ്ട.്
അതു ൈകവശെപ്പടുത്തുന്നതിനായി അയാൾ
േപായിരിക്കുന്നു. 19 ‘നീ ഒരു മനുഷ്യെന
െകാലെചയ്ത് അവെന്റഓഹരി അപഹരിച്ചിേല്ല?’
എന്ന് യേഹാവ േചാദിക്കുന്നു എന്ന് അയാേളാടു
പറയുക. ‘നായ്ക്കൾ നാേബാത്തിെന്റ രക്തം
നക്കിയതിനുപകരമായി നിെന്റ രക്തവും
നക്കിക്കളയും,’ എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു
എന്നുംഅവേനാടു പറയുക.”

20ആഹാബ്ഏലിയാവിേനാട്: “എെന്റശ്രതുേവ,
നീ എെന്ന കെണ്ടത്തിയിരിക്കുേന്നാ?” എന്നു
േചാദിച്ച .
ഏലിയാവു മറുപടി നൽകിയത:് “അേത,
ഞാൻ നിെന്ന കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു.
കാരണം, യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുന്നതിനായി നീ നിെന്നത്തെന്ന
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വിറ്റ കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 21 അതുെകാണ്ട,്
‘ഞാൻ നിെന്റേമൽ മഹാവിപത്തു വരുത്തും.
നിെന്റ സന്തതിെയ ഞാൻ ഉന്മൂലനംെചയും.
ഇ്രസാേയലിൽ ആഹാബിൽ നിന്നുള്ള അവെന്റ
അവസാനെത്ത പുരുഷസന്താനെത്തവെര—
അവൻ ദാസനായാലും സ്വത്രന്തനായാലും*—
ഞാൻ േഛദിച്ച കളയും. 22നീ എെന്റ േകാപെത്ത
ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു
പാപം െചയ്യിപ്പിക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ ഞാൻ
നിെന്റ ഗൃഹെത്ത െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹെത്തേപ്പാെലയും
അഹീയാവിെന്റ മകനായ ബെയശയുെട
ഗൃഹെത്തേപ്പാെലയുംആക്കിത്തീർക്കും.’

23 “ഈസേബലിെനക്കുറിച്ച് യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘െയ്രസീലിെന്റ
മതിലിന്നരിെകെവച്ച†്ഈസേബലിെന നായ്ക്കൾ
കടിച്ച കീറിക്കളയും.’

24 “ആഹാബിെന്റ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ
നഗരത്തിൽെവച്ച മരിക്കുന്നവർ
നായ്ക്കൾക്ക് ആഹാരമായിത്തീരും;
െവളി്രമ്പേദശത്തുെവച്ച മരിക്കുന്നവർ
ആകാശത്തിെല പറവജാതികൾക്ക്
ആഹാരമായിത്തീരും.”

25 തെന്റ ഭാര്യയായ ഈസേബലിനാൽ
േ്രപരിതനായി യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
തിന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നതിനായി തെന്നത്തെന്ന
വിറ്റ കളഞ്ഞആഹാബിെനേപ്പാെല ഒരു മനുഷ്യൻ
ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. 26 ഇ്രസാേയലിെന്റ

* 21:21 അഥവാ, ഭരണാധിപേനാ േനതാേവാ † 21:23 2 രാജാ.
9:26
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മുമ്പിൽനിന്നു യേഹാവ ഓടിച്ച കളഞ്ഞ
അേമാര്യെരേപ്പാെല അയാൾ വി്രഗഹങ്ങള െട
പിന്നാെലേപായി ഏറ്റവും ഹീനമായ വിധത്തിൽ
്രപവർത്തിച്ച .

27ഈവാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾആഹാബ് തെന്റ
വസ്്രതങ്ങൾ വലിച്ച കീറി, ചാക്കുശീല ധരിച്ച്
ഉപവസിച്ച . അേദ്ദഹം ചാക്കുശീലയിൽത്തെന്ന
കിടന്നുറങ്ങുകയും ദുഃഖാർത്തനായി സാവധാനം
സഞ്ചരിക്കുകയും െചയ്തു.

28 അേപ്പാൾ, തിശ്ബ്യനായ ഏലിയാവിന്
വീണ്ടും യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി.
29 “ആഹാബ് എെന്റമുമ്പിൽ സ്വയം
വിനയെപ്പടുത്തിയത് എങ്ങെനെയന്നു നീ
്രശദ്ധിേച്ചാ? അവൻ സ്വയം താഴ്ത്തിയതിനാൽ
ഞാൻ അവെന്റ ജീവിതകാലത്ത് ഈ
വിപത്തുകെളാന്നും വരുത്തുകയില്ല; എന്നാൽ,
അവെന്റ പു്രതെന്റകാലത്ത് ഞാൻ അവെന്റ
ഗൃഹത്തിേന്മൽഈഅനർഥംവരുത്തും.”

22
മീഖായാവ് ആഹാബിെനതിരായി

്രപവചിക്കുന്നു
1 മൂന്നുവർഷേത്താളം അരാമും
ഇ്രസാേയലുംതമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായില്ല.
2 എന്നാൽ, മൂന്നാംവർഷം െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്ത് ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ആഹാബിെന സന്ദർശിച്ച . 3ഇ്രസാേയൽരാജാവ്
തെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാട:് “ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്ത് നമുക്കുള്ളതാെണന്ന്
നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂേട? എങ്കിലും, നാംഅതിെന
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അരാംരാജാവിെന്റ നിയ്രന്തണത്തിൽനിന്നു
തിരിച്ച പിടിക്കാൻ യാെതാന്നും െചയ്യന്നില്ലേല്ലാ”
എന്നുപറഞ്ഞു.

4അേപ്പാൾആഹാബ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:്
“ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിെനതിേര
യുദ്ധത്തിനായിഅങ്ങയുംഎെന്റകൂെടവരാേമാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .
െയേഹാശാഫാത്ത് ഇ്രസാേയൽരാജാവിേനാട:്

“ഞാൻ അങ്ങെയേപ്പാെല; എെന്റ ജനം
അങ്ങയുെട ജനെത്തേപ്പാെല;എെന്റകുതിരകൾ
അങ്ങയുെട കുതിരകെളേപ്പാെലയുംതെന്ന”
എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു. 5 െയേഹാശാഫാത്ത്
തുടർന്നു: “എന്നാൽ, ഒന്നാമതായി നമുക്ക്
യേഹാവേയാട്അരുളപ്പാട് േചാദിക്കാം.”

6 അങ്ങെന, ഇ്രസാേയൽരാജാവ്
ഏകേദശം നാനൂറു ്രപവാചകന്മാെര ഒരുമിച്ച
വിളിച്ച വരുത്തിഅവേരാട:് “ഞാൻഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്കു യുദ്ധത്തിനുേപാകേയാ
അഥവാ, േപാകാതിരിക്കേയാ എന്താണു
െചേയ്യണ്ടത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

“േപായാലും! കർത്താവ് അതിെന രാജാവിെന്റ
ൈകയിൽഏൽപ്പിച്ച തരും,”എന്ന്അവർ ഉത്തരം
പറഞ്ഞു.

7 എന്നാൽ, െയേഹാശാഫാത്ത്
ആഹാബിേനാടു: “നാം ൈദവഹിതം
അേന്വഷിേക്കണ്ടതിനായി ഇവിെട യേഹാവയുെട
്രപവാചകനായി മറ്റാരുമിേല്ല?”എന്നു േചാദിച്ച .

8ഇ്രസാേയൽരാജാവ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:്
“നാം യേഹാവയുെടഹിതം ആരാേയണ്ടതിനായി
യിമ്ളയുെടമകനായമീഖായാവ്എെന്നാരാൾകൂടി
ഇവിെടയുണ്ട;് പേക്ഷ, അയാൾ എെന്നപ്പറ്റി
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തിന്മയായുള്ളതല്ലാെത നന്മയായി ഒരിക്കലും
്രപവചിക്കാറില്ല. അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അയാെള
െവറുക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

“രാജാവ് അങ്ങെന പറയരുേത,” എന്നു
െയേഹാശാഫാത്ത്ആഹാബിേനാട്അേപക്ഷിച്ച .

9 അങ്ങെന, ഇ്രസാേയൽരാജാവ് തെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥരിൽ ഒരാേളാട്, “േവഗത്തിൽ
യിമ്ളയുെട മകനായ മീഖായാെവ
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക”എന്നുകൽപ്പനനൽകി.

10 ഇ്രസാേയൽരാജാവും െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്തും രാജകീയ േവഷധാരികളായി
അവരവരുെട സിംഹാസനങ്ങളിൽ ശമര്യയുെട
കവാടത്തിനുെവളിയിൽ ധാന്യം െമതിക്കുന്ന
വിശാലമായ ഒരു ൈമതാനത്തിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ്രപവാചകന്മാെരല്ലാം
അവരുെടമുമ്പിൽ ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
11 െകനയനയുെട മകനായ സിെദക്കീയാവ്
ഇരുമ്പുെകാണ്ടു െകാമ്പുകള ണ്ടാക്കി,
“ ‘ഇതുെകാണ്ട് നീ അരാമ്യെര ആ്രകമിച്ച്
അവെര കുത്തിക്കീറിക്കളയും’ എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

12 മറ്റ ്രപവാചകന്മാരും അങ്ങെനതെന്ന
്രപവചിച്ച : “രാേമാത്തിെല ഗിെലയാദിെന
ആ്രകമിക്കുക! വിജയിയാകുക! യേഹാവ
അതിെന രാജാവിെന്റൈകയിൽഏൽപ്പിക്കും.”

13 മീഖായാെവ ആനയിക്കാൻേപായ
ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ അേദ്ദഹേത്താട:് “േനാക്കൂ, മറ്റ
്രപവാചകന്മാെരല്ലാം ഏകകണ്ഠമായി രാജാവിനു
വിജയം ്രപവചിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുെട
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്രപവചനവും അവരുേടതുേപാെല രാജാവിന്
അനുകൂലമായിരിക്കെട്ട!”എന്നുപറഞ്ഞു.

14 എന്നാൽ മീഖായാവ:് “ജീവിക്കുന്ന
യേഹാവയാെണ, യേഹാവ എേന്നാട് എന്തു
സംസാരിക്കുേന്നാ അതുതെന്ന ഞാൻ
്രപസ്താവിക്കും”എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.

15 മീഖായാവു രാജസന്നിധിയിെലത്തിയേപ്പാൾ
രാജാവ് അേദ്ദഹേത്താട:് “മീഖായാേവ, ഞങ്ങൾ
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിെനതിേര യുദ്ധത്തിനു
പുറെപ്പടണേമാഅഥവാ,പുറെപ്പടാതിരിക്കണേമാ
എന്തു െചേയ്യണം?”എന്നു േചാദിച്ച .
മീഖായാവു പരിഹാസേത്താെട*
മറുപടിെകാടുത്തു: “ആ്രകമിക്കുക! വിജയം
വരിക്കുക! യേഹാവ അതിെന രാജാവിെന്റ
ൈകയിൽഏൽപ്പിക്കും.”

16 രാജാവ് അേദ്ദഹേത്താട:് “യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ, എേന്നാടു സത്യമല്ലാെത മെറ്റാന്നും
പറയരുെതന്നു ഞാൻ നിങ്ങെളെക്കാണ്ട്
എ്രത്രപാവശ്യം ശപഥംെചയ്യിക്കണം?” എന്നു
േചാദിച്ച .

17 അേപ്പാൾ മീഖായാവു മറുപടി
പറഞ്ഞു: “ഇ്രസാേയൽൈസന്യം
ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല മലമുകളിൽ
ചിതറിയിരിക്കുന്നതു ഞാൻ ദർശനത്തിൽ കണ്ടു.
‘ഈ ജനത്തിനു നായകനില്ല; ഓേരാരുത്തനും
സമാധാനേത്താെട ഭവനങ്ങളിേലക്കു േപാകെട്ട’
എന്ന്യേഹാവകൽപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.”

18 അേപ്പാൾ, ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ആഹാബ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:്
* 22:15 മൂ.ഭാ.ഈപദംകാണുന്നില്ല.
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“ഈ മനുഷ്യൻ എെന്നക്കുറിച്ച്
േദാഷമായതല്ലാെത നന്മയായുള്ളത് യാെതാന്നും
്രപവചിക്കുകയിെല്ലന്ന് ഞാൻ അങ്ങേയാടു
പറഞ്ഞിരുന്നിേല്ല?”എന്നു േചാദിച്ച .

19 മീഖായാവു തുടർന്നു പറഞ്ഞത:് “എന്നാൽ,
യേഹാവയുെട വാക്കു ്രശദ്ധിക്കുക. യേഹാവ
തെന്റ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നതും
തെന്റ സകലസ്വർഗീയൈസന്യവും
അവിടെത്ത വലത്തും ഇടത്തുമായി
ചുറ്റ ം അണിനിരന്നുനിൽക്കുന്നതും
ഞാൻ ദർശിച്ച . 20 അേപ്പാൾ യേഹാവ,
‘ആഹാബ് ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിൽെച്ചന്ന്,
യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കെപ്പടുംവിധം അതിെന
ആ്രകമിക്കുന്നതിേലക്ക് ആര് അവെന
്രപേലാഭിപ്പിക്കും?’എന്നു േചാദിച്ച .

“ചിലർ ഇത്തരത്തിലും മറ്റ ചിലർ
മെറ്റാരുതരത്തിലും തങ്ങള െട അഭി്രപായം
്രപകടിപ്പിച്ച . 21എന്നാൽ,അവസാനം ഒരാത്മാവ്
മുൻേപാട്ട വന്നു യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ
നിന്നുെകാണ്ട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: ‘ഞാൻ
അവെന ്രപേലാഭിപ്പിക്കും.’

22 “ ‘ഏതുവിധം?’എന്ന്യേഹാവ േചാദിച്ച .
“ ‘ഞാൻ പുറെപ്പട്ട് അയാള െട
സകല്രപവാചകന്മാരുെടയും അധരങ്ങളിൽ
വ്യാജത്തിെന്റ ആത്മാവായി ്രപവർത്തിക്കും,’
എന്ന്ആആത്മാവ് മറുപടി നൽകി.”
അേപ്പാൾ യേഹാവ: “ ‘അവെന
വശീകരിക്കുന്നതിൽ നീ വിജയിക്കും; നീ േപായി
അ്രപകാരം െചയ്യ ക!’എന്നുകൽപ്പിച്ച .
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23 “അങ്ങെന, യേഹാവ ഇേപ്പാൾ നിെന്റ
ഈ ്രപവാചകന്മാരുെടെയല്ലാം അധരങ്ങളിൽ
വ്യാജത്തിെന്റ ആത്മാവിെന അയച്ചിരിക്കുന്നു.
യേഹാവനിനക്കുനാശം നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു.”

24 അേപ്പാൾ, െകനയനയുെട മകനായ
സിെദക്കീയാവ് മുൻേപാട്ട െചന്ന് മീഖായാവിെന്റ
മുഖത്തടിച്ച . “യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
എെന്നവിട്ട നിേന്നാടു സംസാരിക്കാൻ
ഏതുവഴിയായി വന്നു?”എന്നു േചാദിച്ച .

25 “ഒരു രഹസ്യ അറയിൽ ഒളിക്കാൻ
േപാകുന്നനാളിൽ നീ അതു കെണ്ടത്തും,” എന്നു
മീഖായാവു മറുപടി പറഞ്ഞു.

26 അതിനുേശഷം ഇ്രസാേയൽരാജാവ:്
“ ‘മീഖായാവിെന നഗരാധിപനായ ആേമാെന്റയും
രാജകുമാരനായ േയാവാശിെന്റയും അടുക്കൽ
തിരിെക െകാണ്ടുേപാകുക. 27 അവെന
കാരാഗൃഹത്തിലടയ്ക്കുകയും ഞാൻ
സുരക്ഷിതനായി മടങ്ങിവരുന്നതുവെര അപ്പവും
െവള്ളവുംമാ്രതം െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ക
എന്നതാണ് രാജാവിെന്റ ഉത്തരവ,്’ എന്ന്
അവേനാടു പറയുക”എന്ന്ആജ്ഞാപിച്ച .

28 അേപ്പാൾ മീഖായാവ,് “അങ്ങു
സുരക്ഷിതനായി മടങ്ങിവരുെമങ്കിൽ യേഹാവ
എന്നിലൂെട അരുളിെച്ചയ്തിട്ടില്ല” എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു. “ഈ ജനെമല്ലാം, എെന്റ വാക്കുകൾ
കുറിച്ചിട്ട െകാള്ളെട്ട!” എന്നും അേദ്ദഹം
കൂട്ടിേച്ചർത്തു.

ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിൽ ആഹാബ്
വധിക്കെപ്പടുന്നു
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29 അങ്ങെന, ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ആഹാബും െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്തും ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിെനതിേര യുദ്ധത്തിനായി പുറെപ്പട്ട .
30 ഇ്രസാേയൽരാജാവ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:്
“ഞാൻ േവഷ്രപച്ഛന്നനായി യുദ്ധത്തിൽ
്രപേവശിക്കെട്ട; എന്നാൽ, അങ്ങ് രാജകീയ
േവഷം ധരിച്ചാലും” എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങെന,
ഇ്രസാേയൽരാജാവ് േവഷ്രപച്ഛന്നനായി
യുദ്ധരംഗത്തു ്രപേവശിച്ച .

31 എന്നാൽ, “ഇ്രസാേയൽരാജാവിേനാടല്ലാെത
െചറിയവേനാ വലിയവേനാ ആയ
മെറ്റാരുത്തേനാടും യുദ്ധംെചയ്യരുത”്
എന്ന് അരാംരാജാവ് തെന്റ മുപ്പത്തിരണ്ടു
രഥനായകന്മാർക്ക് ആജ്ഞ നൽകിയിരുന്നു.
32 രഥനായകന്മാർ െയേഹാശാഫാത്തിെന
കണ്ടേപ്പാൾ, “തീർച്ചയായും ഇതാണ്
ഇ്രസാേയൽരാജാവ്” എന്നു ചിന്തിച്ച ;
അേദ്ദഹെത്ത ആ്രകമിക്കാനായിത്തിരിഞ്ഞു.
എന്നാൽ, അേദ്ദഹം നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ 33 അത്
ഇ്രസാേയൽരാജാവല്ല എന്നു രഥനായകന്മാർ
്രഗഹിക്കുകയും അവർ അേദ്ദഹെത്ത
പിൻതുടരുന്നത്അവസാനിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

34 എന്നാൽ, ഏേതാ ഒരു അരാമ്യപടയാളി
യാദൃച്ഛികമായിവില്ല കുലച്ച്ഇ്രസാേയൽരാജാവിെന്റ
കവചത്തിെന്റ വിടവുകൾക്കിടയിൽ എയ്തു.
“രഥം തിരിച്ച് എെന്ന യുദ്ധക്കളത്തിനു െവളിയിൽ
െകാണ്ടുേപാകുക; എനിക്കു സാരമായി
മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു,” എന്നു രാജാവു തെന്റ
േതരാളിേയാടു കൽപ്പിച്ച . 35 അന്നുമുഴുവൻ
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യുദ്ധം അത്യ ്രഗമായിത്തുടർന്നു. അന്ന്
അരാമ്യർക്ക് അഭിമുഖമായി രാജാവിെന
രഥത്തിൽ താങ്ങിനിർത്തിയിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുറിവിൽനിന്നു രക്തം
രഥത്തിെന്റ അടിത്തട്ടിേലെക്കാഴുകി,
അന്നു ൈവകുേന്നരം ആഹാബു മരിച്ച .
36 സൂര്യാസ്തമയസമയം, “ഓേരാരുത്തനും
അവനവെന്റ രാജ്യത്തിേലക്കും നഗരത്തിേലക്കും
തിരിെകേപ്പാകെട്ട”എന്നുഉച്ചത്തിൽപാളയത്തിൽ
പരസ്യെപ്പടുത്തി.

37 അങ്ങെന, ഇ്രസാേയൽരാജാവു മരിച്ച ;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൃതശരീരം ശമര്യയിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്ന് അവിെട അടക്കംെചയ്തു.
38 ആഹാബിെന്റ രഥം േവശ്യാസ്്രതീകൾ
കുളിക്കാറുള്ള ശമര്യയിെല ഒരു കുളത്തിൽ
െകാണ്ടുേപായി കഴുകി. യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുേപാെലതെന്ന, അന്നു നായ്ക്കൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റരക്തംനക്കിത്തുടച്ച .

39 ആഹാബിെന്റ ജീവിതകാലെത്ത
മറ്റ സംഭവങ്ങള ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സകല്രപവൃത്തികള ം ദന്തം പതിച്ച അരമന,
പുനർനിർമിച്ച നഗരങ്ങൾ, ഇവെയക്കുറിെച്ചല്ലാം
ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെടചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല? 40 ആഹാബ്
നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ അഹസ്യാവ് തുടർന്നു
രാജ്യഭാരേമെറ്റടുത്തു.

െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്ത്
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41 ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബിെന്റ
നാലാംവർഷം ആസായുെട മകനായ
െയേഹാശാഫാത്ത് െയഹൂദ്യയിൽ രാജാവായി.
42 രാജഭരണം ഏെറ്റടുക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിന്
മുപ്പത്തിയഞ്ചുവയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചുവർഷം
ഭരണംനടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റഅമ്മയുെട േപര്
അസൂബാ എന്നായിരുന്നു. അവൾ ശിൽഹിയുെട
മകളായിരുന്നു. 43 എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും
അേദ്ദഹം തെന്റ പിതാവായ ആസായുെട
ജീവിതരീതികൾതെന്ന അനുവർത്തിച്ച .
അേദ്ദഹം അവയിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കാെത
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിയായുള്ളതു
്രപവർത്തിച്ച . എന്നിരുന്നാലും, േക്ഷ്രതങ്ങൾ
നീക്കംെചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നില്ല; ജനം അവിെട ബലി
അർപ്പിക്കുന്നതും ധൂപാർച്ചന നടത്തുന്നതും
തുടർന്നുേപാന്നു. 44 െയേഹാശാഫാത്ത്
ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുമായി
സമാധാനബന്ധത്തിലായിരുന്നു.

45 െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ ഭരണകാലെത്ത
ഇതര സംഭവങ്ങൾ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങൾ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈസനികപരാ്രകമങ്ങൾ,
എന്നിവെയക്കുറിെച്ചല്ലാംെയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
46 തെന്റ പിതാവായ ആസായുെടകാലത്ത്
അവേശഷിച്ചിരുന്നതും േക്ഷ്രതങ്ങെള
ആസ്ഥാനമാക്കി നിലവിലിരുന്നതുമായ
പുരുഷേവശ്യാസ്രമ്പദായെത്ത അേദ്ദഹം
രാജ്യത്തുനിന്നു നിേശ്ശഷം തുടച്ച നീക്കി. 47ആ
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കാലത്ത് ഏേദാമിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു;
പകരം ഒരു രാജ്രപതിനിധിയായിരുന്നു†
ഭരണംനടത്തിയിരുന്നത.്

48 സ്വർണത്തിനുേവണ്ടി ഓഫീറിേലക്കു
േപാകുന്നതിന് െയേഹാശാഫാത്ത് ഒരു
കച്ചവടക്കപ്പൽവ്യ ഹം നിർമിച്ച . എന്നാൽ,
അവ എേസ്യാൻ-േഗെബറിൽെവച്ച
തകർന്നുേപായതിനാൽ അവർക്ക് കടൽയാ്രത
െചയ്യാൻ സാധ്യമായില്ല. 49 ആ സമയത്ത്
ആഹാബിെന്റ മകനായ അഹസ്യാവ്
െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “എെന്റ േസവകന്മാെര
അങ്ങയുെട േസവകന്മാേരാെടാപ്പം കപ്പലിൽ
യാ്രതെചയ്യാൻ അനുവദിച്ചാലും”എന്നേപക്ഷിച്ച .
എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത് ആ അേപക്ഷ
നിരസിച്ച .

50 പിെന്ന, െയേഹാശാഫാത്ത് നി്രദ്രപാപിച്ച്
തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു; തെന്റ
പൂർവപിതാവായ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
പിതാക്കന്മാേരാെടാപ്പം അേദ്ദഹെത്ത
സംസ്കരിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ
െയേഹാരാം അനന്തരാവകാശിയായി
രാജസ്ഥാനേമറ്റ .

ഇ്രസാേയൽരാജാവായഅഹസ്യാവ്
51 െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
പതിേനഴാംവർഷം ആഹാബിെന്റ
മകനായ അഹസ്യാവ് ശമര്യയിൽ
ഇ്രസാേയലിനു ഭരണാധിപനായി സ്ഥാനേമറ്റ .

† 22:47 െയേഹാശാഫാത്ത്അയച്ചഒരു ്രപതിനിധിആയിരിക്കാം.
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അേദ്ദഹം രണ്ടുവർഷം ഇ്രസാേയലിൽ
ഭരണംനടത്തി. 52 അേദ്ദഹം തെന്റ
പിതാവിെന്റയും മാതാവിെന്റയും വഴികളിലും
ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു പാപം െചയ്യിച്ച
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
വഴികളിലും നടന്നു യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
തിന്മയായതു ്രപവർത്തിച്ച . 53 തെന്റ പിതാവു
െചയ്തതുേപാെലതെന്ന അേദ്ദഹവും ബാലിെന
േസവിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയുംെചയ്ത്
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
്രപേകാപിപ്പിച്ച .
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