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ദിനവൃത്താന്തം:
രണ്ടാംപുസ്തകം

ശേലാേമാൻജ്ഞാനം േചാദിക്കുന്നു
1 ശേലാേമാെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അേദ്ദഹേത്താടുകൂെടയിരുന്ന്
അത്ഭുതകരമായവിധം അേദ്ദഹെത്ത
മഹാനാക്കിത്തീർത്തു. അതിനാൽ ദാവീദിെന്റ
മകനായ ശേലാേമാൻ തെന്റ രാജത്വത്തിൽ
സുസ്ഥിരനായിത്തീർന്നു.

2 സഹ്രസാധിപന്മാർ, ശതാധിപന്മാർ,
ന്യായാധിപന്മാർ, ഇ്രസാേയലിെല
കുടുംബങ്ങൾക്കു തലവന്മാരായ നായകന്മാർ
എന്നിവർ ഉൾെപ്പെട സകല ഇ്രസാേയലിേനാടും
ശേലാേമാൻ സംസാരിച്ച . 3 അതിനുേശഷം
ശേലാേമാനും സർവസഭയും ഗിെബേയാനിെല
മലയിേലക്കുേപായി; യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാശ മരുഭൂമിയിൽെവച്ച്
ഉണ്ടാക്കിയ ൈദവത്തിെന്റ സമാഗമകൂടാരം
അവിെടയായിരുന്നേല്ലാ! 4 ദാവീദ് ൈദവത്തിെന്റ
േപടകം, കിര്യത്ത-്െയയാരീമിൽനിന്ന്
താൻ അതിനുേവണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ
സ്ഥാനേത്തക്കു െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു. അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിൽ അതിനുേവണ്ടി ഒരു കൂടാരം
സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതിനാലാണ് ഇ്രപകാരം െചയ്തത്.
5 എന്നാൽ ഹൂരിെന്റ മകനായ ഊരിയുെട
മകൻ െബസേലൽ െവങ്കലംെകാണ്ടു നിർമിച്ച
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യാഗപീഠം ഗിെബേയാനിൽ യേഹാവയുെട
സമാഗമകൂടാരത്തിനുമുമ്പിൽ ആയിരുന്നു.
അതിനാൽ ശേലാേമാനും ആ സമൂഹവും
അവിെട യേഹാവയുെടഹിതം ആരാഞ്ഞു.
6 ശേലാേമാൻ സമാഗമകൂടാരത്തിൽ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെകെവങ്കലയാഗപീഠത്തിൽെച്ചന്ന്
അതിേന്മൽആയിരം േഹാമയാഗങ്ങൾഅർപ്പിച്ച .

7 അന്നുരാ്രതി ൈദവം ശേലാേമാനു
്രപത്യക്ഷനായി അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു:
“നിനക്കുേവണ്ടത് എന്തായാലും
േചാദിച്ച െകാള്ള ക,ഞാൻതരും.”

8ശേലാേമാൻ ൈദവേത്താടു മറുപടി പറഞ്ഞു:
“യേഹാേവ,അങ്ങ്എെന്റപിതാവായദാവീദിേനാട്
വലിയ ദയ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് എെന്ന രാജാവാക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 9 ൈദവമായ യേഹാേവ,
ഭൂതലത്തിെല െപാടിേപാെല അസംഖ്യമായ
ഒരു ജനതയ്ക്ക് ഇേപ്പാൾ അങ്ങ് എെന്ന
രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു! അതിനാൽ എെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിേനാട് അങ്ങ് െചയ്ത
വാഗ്ദാനം സ്ഥിരീകരിക്കേണ! 10 അങ്ങയുെട
ഈ മഹാജനതെയ ഭരിക്കാൻആർക്കു കഴിയും?
അതിനാൽ ഈ ജനതെയ ഭരിക്കാൻ തക്കവിധം
എനിക്കുജ്ഞാനവും വിേവകവും തന്നാലും!”

11 ൈദവം ശേലാേമാന് ഉത്തരമരുളി:
“സമ്പേത്താ ധനേമാ ബഹുമതിേയാ
ശ്രതുസംഹാരേമാ ദീർഘായുേസ്സാ ഒന്നും നീ
േചാദിച്ചില്ല; എെന്റ ജനെത്ത, ഞാൻ നിെന്ന
രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്ന ജനെത്തത്തെന്ന,
ഭരിക്കുന്നതിനുേവണ്ട ജ്ഞാനവും വിേവകവും
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നീ േചാദിച്ചിരിക്കുന്നു. നിെന്റ ഹൃദയാഭിലാഷം
ഇതായിരിക്കുകയാൽ 12ജ്ഞാനവും വിേവകവും
നിനക്കു നൽകെപ്പടും; അേതാെടാപ്പം,
നിനക്കുമുമ്പ് ഒരു രാജാവിനും ഇല്ലാതിരുന്നതും
നിനക്കുേശഷം ഒരുവനും ഉണ്ടാകാത്തതുമായ
വിധത്തിലുള്ള സമ്പത്തും ധനവും ബഹുമതിയും
ഞാൻനിനക്കുനൽകും.”

13 അതിനുേശഷം ശേലാേമാൻ
ഗിെബേയാനിെല ആരാധനാസ്ഥലത്തുള്ള*
സമാഗമകൂടാരത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
െജറുശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പായി. അവിെട
അേദ്ദഹംഇ്രസാേയലിൽവാണു.

14 ശേലാേമാൻ രഥങ്ങൾ, കുതിരകൾ എന്നിവ
േശഖരിച്ച ; അേദ്ദഹത്തിന് 1,400 രഥങ്ങള ം
12,000 കുതിരകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ
അേദ്ദഹം രഥനഗരങ്ങളിലും തേന്നാെടാപ്പം
െജറുശേലമിലും സൂക്ഷിച്ച . 15 രാജാവ്
െജറുശേലമിൽ െവള്ളിയും സ്വർണവും
കല്ല കൾേപാെല സർവസാധാരണവും
േദവദാരു കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങളിെല
കാട്ടത്തിമരംേപാെല സുലഭവുമാക്കിത്തീർത്തു.
16 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും കുേവ† യിൽനിന്നും
ശേലാേമാൻ കുതിരകെള ഇറക്കുമതി
െചയ്തിരുന്നു. രാജാവിെന്റ വ്യാപാരികൾ അവ
കുേവയിൽനിന്നു നിശ്ചിത വിലെകാടുത്തു
വാങ്ങിയിരുന്നു. 17 ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് ഒരു
രഥം അറുനൂറുേശക്കൽ‡ െവള്ളിക്കും ഒരു
കുതിര നൂറ്റിയമ്പതു§ േശേക്കൽ െവള്ളിക്കും

* 1:13 മൂ.ഭാ. മലയിലുള്ള † 1:16 ഒരുപേക്ഷ,കിലിക്യ ‡ 1:17
ഏക. 6.9കി.്രഗാം. § 1:17 ഏക. 1.7കി.്രഗാം.
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ഇറക്കുമതി െചയ്തിരുന്നു. രാജാവിെന്റ
വ്യാപാരികൾമുേഖന ഹിത്യരാജാക്കന്മാർക്കും
അരാമ്യരാജാക്കന്മാർക്കുംേവണ്ടി അവർ അവ
കയറ്റ മതിയും െചയ്തു.

2
ൈദവാലയ നിർമിതിക്കുേവണ്ടിയുള്ള

ഒരുക്കങ്ങൾ
1 യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു ആലയവും
തനിക്കായിഒരുരാജെകാട്ടാരവുംപണിയുന്നതിനു
ശേലാേമാൻ നിശ്ചയിച്ച . 2 അേദ്ദഹം
നിർബന്ധിതേസവനത്തിന് 70,000 േപെര
ചുമട്ട കാരായും 80,000 േപെര മലയിൽ
കല്ല െവട്ട കാരായും 3,600 േപെര േജാലികൾക്കു
േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്നവരായും നിേയാഗിച്ച .

3ശേലാേമാൻേസാർരാജാവായഹൂരാമിന*്ഒരു
സേന്ദശമയച്ച :

“എെന്റ പിതാവായ ദാവീദിന് പാർക്കുന്നതിന്
ഒരു െകാട്ടാരം പണിയാൻ അങ്ങ് േദവദാരു
അയച്ച െകാടുത്തതുേപാെല എനിക്കും
േദവദാരുത്തടികൾ അയച്ച തരിക!
4 യേഹാവയുെടമുമ്പാെക സുഗന്ധധൂപം
അർപ്പിക്കുന്നതിനും നിരന്തരം കാഴ്ചയപ്പം
ഒരുക്കുന്നതിനും ഇ്രസാേയലിന് ഒരു
ശാശ്വത ഉടമ്പടിയായിരിക്കുന്ന്രപകാരം
എല്ലാ ്രപഭാതങ്ങളിലും ്രപേദാഷങ്ങളിലും
ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസികളിലും
നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഉത്സവേവളകളിലും
േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി

* 2:3 ഹീരാം,ഹൂരാംഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ഒരു ആലയം പണിതു ്രപതിഷ്ഠിക്കാൻ ഞാൻ
ഒരുങ്ങുകയാണ.്

5 “ഞങ്ങള െട ൈദവം സകലേദവന്മാരിലും
േ്രശഷ്ഠനാണ;് അതിനാൽ ഞാൻ
പണിയാൻേപാകുന്ന ആലയം ഏറ്റവും
മഹത്തായിരിക്കും. 6 സ്വർഗത്തിനും
സ്വർഗാധിസ്വർഗത്തിനുേപാലും അവിടെത്ത
ഉൾെക്കാള്ളാൻ കഴിയാതിരിേക്ക,
അവിടേത്തക്ക് ഒരാലയം പണിയുന്നതിന്
ആർക്കാണു കഴിയുക? തിരുമുമ്പിൽ
യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിടം
എന്നതല്ലാെത അവിടേത്തക്ക് ഒരാലയം
പണിയുന്നതിന്ഞാൻആരാണ്?

7 “ആകയാൽ എെന്റ പിതാവായ ദാവീദ്
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന എെന്റ വിദഗ്ദ്ധരായ
കരകൗശലേവലക്കാേരാെടാപ്പം െയഹൂദ്യയിലും
െജറുശേലമിലും പണിെചയ്യന്നതിനായി
ഒരു വിദഗ്ദ്ധെന അയച്ച തരിക. അയാൾ
സ്വർണം, െവള്ളി, െവങ്കലം, ഇരുമ്പ,്ഊതനൂൽ,
െചമപ്പ നൂൽ, നീലനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടുള്ള
പണികളിൽ വിദഗ്ധനും െകാത്തുപണികളിൽ
പരിശീലനംസിദ്ധിച്ചിട്ട ള്ളവനുംആയിരിക്കണം.

8 “െലബാേനാനിൽനിന്ന് േദവദാരു,സരളമരം,
ചന്ദനംഎന്നീതടികള ംഎനിക്ക്അയച്ച തരിക.
താങ്കള െട ആള കൾ െലബാേനാനിൽ
തടികൾ െവട്ട ന്നതിനു വിദഗ്ദ്ധന്മാരാെണന്ന്
ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു. അവേരാെടാപ്പം
എെന്റ ആള കള ം പണിെചയ്യ ം. 9അങ്ങെന
എനിക്കു േവണ്ടുേവാളം ഉരുപ്പടികൾ
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ലഭിക്കുമേല്ലാ. ഞാൻ നിർമിക്കുന്ന
ആലയം അതിവിപുലവും അത്യന്തം
മേനാഹരവുമായിരിക്കണം. അതുെകാണ്ടാണ്
ഞാൻ ഇ്രപകാരം ആവശ്യെപ്പടുന്നത്.
10 തടിെവട്ട ന്ന മരപ്പണിക്കാരായ അങ്ങയുെട
േജാലിക്കാർക്കുേവണ്ടി ഞാൻ 20,000
േകാർ† േഗാതമ്പും 20,000 േകാർ യവവും‡
20,000 ബത്ത്§ വീഞ്ഞും അ്രതയുംതെന്ന
ഒലിെവണ്ണയും നൽകുന്നതാണ്.”
11 േസാർരാജാവായ ഹൂരാം ശേലാേമാന്
മറുപടിെയഴുതി:

“യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത
സ്േനഹിക്കുന്നതിനാൽ അങ്ങെയ അവർക്കു
രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു.”
12ഹൂരാം തുടർന്നു:

“ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും
സൃഷ്ടിച്ചവനും ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവവുമായ യേഹാവയ്ക്കു സ്േതാ്രതം!
ജ്ഞാനവും വിേവകവും ബുദ്ധിവിലാസവും
ജന്മസിദ്ധമായിട്ട ള്ള ഒരു മകെന ൈദവം
ദാവീദുരാജാവിനു നൽകിയേല്ലാ! അേദ്ദഹം
യേഹാവയ്ക്ക് ഒരാലയവും തനിക്ക് ഒരു
െകാട്ടാരവും പണിയും.

13 “അതിവിദഗ്ദ്ധനായ ഹൂരാം-ആബി
എന്നയാളിെന ഞാനിതാ അേങ്ങക്കുേവണ്ടി
അയയ്ക്കുന്നു. 14 അയാള െട അമ്മ
ദാൻേഗാ്രതജയും പിതാവ് േസാർ
േദശക്കാരനുമാണ.് സ്വർണം, െവള്ളി, െവങ്കലം,

† 2:10 ഏക. 3,600 ടൺ. ‡ 2:10 ബാർലി അഥവാ, ബാർലരി
§ 2:10 ഏക. 3,000 ടൺ.
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ഇരുമ്പ,് കല്ല,് തടി, ഊതനൂൽ, നീലനൂൽ,
െചമപ്പ നൂൽ, ചണനൂൽ എന്നിവെകാണ്ടുള്ള
േവലകൾെക്കല്ലാം നല്ല പരിശീലനം
േനടിയിട്ട ള്ള ആളാണ് അയാൾ. എല്ലാത്തരം
െകാത്തുപണികൾക്കുംേവണ്ടതായ
്രപാേയാഗികപരിജ്ഞാനം അയാൾക്കുണ്ട.്
അയാൾക്കു കാട്ടിെക്കാടുക്കുന്ന ഏതു
രൂപകൽപ്പനയും ്രപേയാഗത്തിൽ വരുത്താൻ
അയാൾ നിപുണനുമാണ.് അങ്ങയുെട
കരകൗശലേവലക്കാേരാടുംഎെന്റയജമാനനും
അങ്ങയുെട പിതാവുമായ ദാവീദുരാജാവിെന്റ
ആൾക്കാേരാടും േചർന്ന് അയാൾ പണികൾ
െചയ്യ ം.

15 “എെന്റ യജമാനനായ അങ്ങ,്അങ്ങയുെട
ദാസന്മാർക്കുേവണ്ടി വാഗ്ദാനംെചയ്ത
േഗാതമ്പും യവവും* ഒലിെവണ്ണയും വീഞ്ഞും
അയച്ച െകാടുത്താലും! 16അേങ്ങക്കു േവണ്ട
തടികെളല്ലാം ഞങ്ങൾ െലബാേനാനിൽനിന്ന്
െവട്ടി, ചങ്ങാടം െകട്ടി, കടൽവഴിയായി ഒഴുക്കി
േയാപ്പയിൽ എത്തിച്ച തരാം. അവിെടനിന്ന്
അേങ്ങക്ക് അവ െജറുശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകാൻകഴിയുമേല്ലാ!”
17 ശേലാേമാൻ, തെന്റ പിതാവായ
ദാവീദ് ജനസംഖ്യെയടുത്തതുേപാെല,
ഇ്രസാേയൽേദശത്തുള്ള ്രപവാസികള െട
ജനസംഖ്യ തിട്ടെപ്പടുത്തി; അവർ 1,53,600
േപർ എന്നുകണ്ടു. 18 അവരിൽ 70,000 േപെര
അേദ്ദഹം ചുമട്ട കാരായി നിേയാഗിച്ച . 80,000

* 2:15 ബാർലിഅഥവാ,ബാർലരി
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േപെര മലകളിൽനിന്ന് കല്ല െവട്ട ന്നതിനും 3,600
േപെര അവർക്കു േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും
നിേയാഗിച്ച .

3
ശേലാേമാൻൈദവാലയം പണിയുന്നു

1അതിനുേശഷം ശേലാേമാൻ െജറുശേലമിെല
േമാരിയാമലയിൽ, തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിന്
യേഹാവ ്രപത്യക്ഷനായ ഇടത്തുതെന്ന
യേഹാവയുെട ആലയം പണിയുന്നതിന്
ആരംഭിച്ച . െയബൂസ്യനായ അരവ്നായുെട*
െമതിക്കളത്തിൽ ദാവീദ് േവർതിരിച്ചിരുന്ന
സ്ഥലമായിരുന്നു അത്. 2 തെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
നാലാംവർഷം രണ്ടാംമാസത്തിൽ രണ്ടാംദിവസം
ശേലാേമാൻആലയത്തിെന്റനിർമാണംതുടങ്ങി.

3 ൈദവത്തിെന്റ ആലയം പണിയുന്നതിനു
ശേലാേമാൻ ഇട്ട അടിസ്ഥാനം അറുപതുമുഴം
നീളവും ഇരുപതുമുഴം വീതിയും ഉള്ളതായിരുന്നു†
(പഴയ അളവുരീതി അനുസരിച്ച)്.‡
4 ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള മണ്ഡപത്തിന്,
ആലയത്തിെന്റ വീതിക്കു തുല്യമായി,
ഇരുപതുമുഴം§ നീളവും ഇരുപതുമുഴം*
െപാക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതിെന്റ ഉൾവശം അേദ്ദഹം തങ്കംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു. 5 വിശാലമായ മുറിക്ക്
അേദ്ദഹം സരളമരംെകാണ്ടു മച്ചിട്ട ;

* 3:1 മൂ.ഭാ. ഓർനാൻ, അരവ്നാ എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
† 3:3 ഏക. 27മീ. നീളം, 9മീ. വീതി. ‡ 3:3 പഴയരീതിഅനുസരിച്ച്
ഒരുമുഴം എന്നത് 46 െസ.മീ., പുതിയരീതി അനുസരിച്ച് 53 െസ.മീ.
§ 3:4 ഏക. 3 മീ. * 3:4 ചി.ൈക.്രപ. നൂറ്റിയിരുപതുമുഴം
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അതു േമൽത്തരമായ തങ്കംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞ് അതിേന്മൽ ഈന്തപ്പനകൾ ഒരു
ചങ്ങലേപാെല അങ്കനംെചയ്ത് അലങ്കരിച്ച .
6 അമൂല്യരത്നങ്ങള ം പർവയീമിൽനിന്നുള്ള
തങ്കവുംെകാണ്ട് അേദ്ദഹം ആലയെത്ത
അലങ്കരിച്ച . 7 ആലയത്തിെല േമൽത്തട്ടിെന്റ
തുലാങ്ങള ം കട്ടിളകള ം ഭിത്തികള ം കതകുകള ം
അേദ്ദഹം സ്വർണംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു;
ഭിത്തികളിൽ െകരൂബുകള െട† രൂപം
െകാത്തിക്കുകയും െചയ്തു.

8 ൈദവാലയത്തിെന്റ വീതിക്കു തുല്യമായ
ഇരുപതുമുഴം നീളത്തിലും ഇരുപതുമുഴം
വീതിയിലും അതിവിശുദ്ധസ്ഥലം അേദ്ദഹം
പണിയിച്ച . അറുനൂറു താലന്ത‡് േമൽത്തരമായ
തങ്കംെകാണ്ട് അതിെന്റ അകവശം
െപാതിഞ്ഞു. 9 സ്വർണആണികൾക്കുതെന്ന
അൻപതുേശേക്കൽ§ തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നു.
മാളികമുറികള ം അേദ്ദഹം സ്വർണംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു.

10 അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് അേദ്ദഹം
ശില്പനിർമിതമായ ഒരു േജാടി െകരൂബുകെള
സ്ഥാപിച്ച ; അവയും തങ്കംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു.
11 െകരൂബുകൾ രണ്ടിെന്റയുംകൂടി ചിറകുകള െട
ആെക നീളം ഇരുപതുമുഴമായിരുന്നു.
ആദ്യെത്ത െകരൂബിെന്റ ഒരു ചിറകിെന്റ

† 3:7 െകരൂബുകൾ െപാതുേവ ൈദവദൂതന്മാർക്കു സമം എന്നു
കരുതെപ്പടുെന്നങ്കിലും,ഏെതന്നുവ്യക്തമായിപറയാൻകഴിയാത്ത
ചിറകുകള ള്ള ജീവികളാണ.് മൃഗത്തിെന്റേയാ മനുഷ്യെന്റേയാ
ശരീരഭാഗം ഇതിനുള്ളതായും കരുതെപ്പടുന്നു. ‡ 3:8 ഏക. 23
ടൺ. § 3:9 ഏക. 575 ്രഗാം.
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നീളം അഞ്ചുമുഴം;* അതിെന്റ അ്രഗം
ൈദവാലയത്തിെന്റ ഒരു വശെത്ത ഭിത്തിയിൽ
െതാട്ടിരുന്നു. അഞ്ചുമുഴംതെന്ന നീളമുള്ള
മേറ്റ ചിറക് മേറ്റ െകരൂബിെന്റ ചിറകിൽ
െതാട്ടിരുന്നു. 12 ഇതുേപാെലതെന്ന രണ്ടാമെത്ത
െകരൂബിെന്റഒരുചിറക്അഞ്ചുമുഴംനീളമുള്ളതും
ൈദവാലയത്തിെന്റ മറുവശെത്ത ഭിത്തിയിൽ
െതാട്ടിരിക്കുന്നതും ആയിരുന്നു. ഇതിെന്റ
മേറ്റ ചിറകും അഞ്ചുമുഴം നീളമുള്ളതും
ആദ്യെത്ത െകരൂബിെന്റ ചിറകിെന്റ അ്രഗത്തിൽ
െതാട്ടതും ആയിരുന്നു. 13ഈ െകരൂബുകള െട
ചിറകുകൾ നാലുംകൂടി ഇരുപതുമുഴം നീളത്തിൽ
വ്യാപിച്ചിരുന്നു. അവ കാലൂന്നി ആലയത്തിെല
വിശാലമായ മുറിെയ അഭിമുഖീകരിച്ച
നിന്നിരുന്നു.

14 നീലനൂൽ, ഊതനൂൽ, െചമപ്പ നൂൽ,
മൃദുലചണനൂൽ എന്നിവെകാണ്ട്
തിരശ്ശീലയുണ്ടാക്കി;അതിേന്മൽെകരൂബുകള െട
്രപതിരൂപവുംഅേദ്ദഹം െനയ്തുണ്ടാക്കി.

15ൈദവാലയത്തിനുമുമ്പിൽ മുപ്പത്തഞ്ചുമുഴം†
വീതം െപാക്കവും അതിേന്മൽ അഞ്ചുമുഴം
െപാക്കത്തിൽ ഓേരാ തലപ്പ ം ഉള്ള
രണ്ടു സ്തംഭങ്ങൾ അേദ്ദഹം സ്ഥാപിച്ച .
16 കണ്ണികൾ െകാരുത്തുേചർത്തവിധമുള്ള
ചങ്ങലകൾ സ്തംഭങ്ങള െട മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച്
അേദ്ദഹം അവെയ അലങ്കരിച്ച ; നൂറു
മാതളപ്പഴങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കിചങ്ങലയിൽഘടിപ്പിച്ച .
17 ൈദവാലയത്തിനുമുമ്പിൽ ഒന്നു െതക്കും

* 3:11 ഏക. 2.3 മീ. † 3:15 ഏക. 16 മീ.
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മേറ്റതുവടക്കുമായിഅേദ്ദഹംസ്തംഭങ്ങൾരണ്ടും
സ്ഥാപിച്ച ; െതക്കുവശത്തുള്ള സ്തംഭത്തിന്
യാഖീൻ‡എന്നും വടക്കുവശത്തുള്ളസ്തംഭത്തിന്
േബാവസ്§എന്നുംഅേദ്ദഹം േപരിട്ട .

4
ൈദവാലയ ഉപകരണങ്ങൾ

1 ഇരുപതുമുഴം നീളവും ഇരുപതുമുഴം
വീതിയും പത്തുമുഴം ഉയരവുമുള്ള*
െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള ഒരു യാഗപീഠവും ഹൂരാം-
ആബി ഉണ്ടാക്കി. 2 പിന്നീട്, അേദ്ദഹം
െവങ്കലംെകാണ്ടു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള
വലിെയാരു ജലസംഭരണി† വാർത്തുണ്ടാക്കി.
അതിനു വേക്കാടുവക്ക് പത്തുമുഴം വ്യാസവും
അഞ്ചുമുഴം‡ ഉയരവുമുണ്ടായിരുന്നു. അതിെന്റ
ചുറ്റളവ് മുപ്പതുമുഴം§ആയിരുന്നു. 3വക്കിനുതാേഴ
ചുേറ്റാടുചുറ്റ ം ഒരു മുഴത്തിനു* പത്തുവീതം
കാളകള െട ്രപതിരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
വലിയ ജലസംഭരണി വാർത്തേപ്പാൾത്തെന്ന
കാളകള െട ്രപതിരൂപങ്ങൾ രണ്ടു നിരയായി
േചർത്തുവാർത്തിരുന്നു.

4 പ്രന്തണ്ടു കാളകള െട പുറത്താണ് ഈ
വലിയ ജലസംഭരണി സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നത.്
മൂെന്നണ്ണംവടേക്കാട്ട ംമൂെന്നണ്ണംപടിഞ്ഞാേറാട്ട ം
മൂെന്നണ്ണം െതേക്കാട്ട ം മൂെന്നണ്ണം കിഴേക്കാട്ട ം
പരസ്പരം പുറംതിരിഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു.
‡ 3:17 അവിടന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നർഥം. § 3:17
അങ്ങയിലാണ് ശക്തി എന്നർഥം. * 4:1 ഏക. 9 മീ. നീളവും
വീതിയും 4.5 മീ. ഉയരം. † 4:2 മൂ.ഭാ. കടൽ ‡ 4:2 ഏക. 2.3
മീ. § 4:2 ഏക. 14 മീ. * 4:3 ഏക. 45 െസ.മീ.
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അവയുെട പുറത്തായിരുന്നു ജലസംഭരണി
സ്ഥിതിെചയ്തിരുന്നത.് ആ കാളകള െട
പൃഷ്ഠഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളിേലക്കായിരുന്നു
തിരിഞ്ഞിരുന്നത.് 5 ജലസംഭരണിയുെട
ഭിത്തി ഒരു ൈകപ്പത്തിേയാളം†
ഘനമുള്ളതായിരുന്നു. അതിെന്റ അ്രഗം
പാനപാ്രതത്തിെന്റ അ്രഗംേപാെല, ഒരു വിടർന്ന
േശാശന്നപ്പ ഷ്പത്തിെന്റ‡ആകൃതിയിലായിരുന്നു.
അതിൽമൂവായിരംബത്ത്§ െവള്ളംസംഭരിക്കാം.

6 അേദ്ദഹം പിെന്ന പത്തു ക്ഷാളനപാ്രതങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി. അെഞ്ചണ്ണം െതക്കുഭാഗത്തും
അെഞ്ചണ്ണം വടക്കുഭാഗത്തും െവച്ച .
േഹാമയാഗത്തിനുള്ള വസ്തുക്കൾ അതിൽ
കഴുകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയ ജലസംഭരണി
പുേരാഹിതന്മാർക്കു കഴുകുന്നതിന്
ഉള്ളതായിന്നു.

7 അേദ്ദഹം തങ്കംെകാണ്ടു പത്തു
വിളക്കുതണ്ടുകൾ—അവെയപ്പറ്റി
്രപേത്യകമായുള്ള നിർേദശങ്ങൾ
അനുസരിച്ച തെന്ന—ഉണ്ടാക്കി. അവയിൽ
അെഞ്ചണ്ണംൈദവാലയത്തിെന്റെതക്കുവശത്തും
അെഞ്ചണ്ണംവടക്കുവശത്തുംസ്ഥാപിച്ച .

8 അേദ്ദഹം പത്തുേമശകൾ ഉണ്ടാക്കി.
അെഞ്ചണ്ണം െതക്കുഭാഗത്തും അെഞ്ചണ്ണം
വടക്കുഭാഗത്തുമായി ൈദവാലയത്തിൽ
സ്ഥാപിച്ച . േകാരിത്തളിക്കുന്നതിനുള്ള നൂറു
സ്വർണത്താലങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കിെവച്ച .

† 4:5 ഏക. 7.5 െസ.മീ. ‡ 4:5 അതായത്, ഒരുതരം ലില്ലിപ്പ വ്
§ 4:5 അതായത്, 66,000ലി.
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9 അേദ്ദഹം പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ള
അങ്കണം ഉണ്ടാക്കി, വലിയ അങ്കണവും
അങ്കണത്തിനുള്ള വാതിലുകള ം ഉണ്ടാക്കി. ആ
വാതിലുകൾ െവങ്കലംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞു.
10 െവങ്കലംെകാണ്ടു വാർത്തുണ്ടാക്കിയ
വലിയ ജലസംഭരണി അേദ്ദഹം മന്ദിരത്തിൽ
െതക്കുഭാഗത്ത,് െതക്കുകിഴേക്ക മൂലയിൽ
സ്ഥാപിച്ച .

11 പാ്രതങ്ങൾ, േകാരികകൾ,
സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ംമറ്റ ംേകാരിത്തളിക്കുന്നതിനുള്ള
കുഴിഞ്ഞപാ്രതങ്ങൾ മുതലായവയും ഹൂരാം
നിർമിച്ച .
അങ്ങെന, ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ
ശേലാേമാൻ രാജാവിനുേവണ്ടി തെന്ന
ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന േജാലികൾ ഹീരാം
പൂർത്തീകരിച്ച :

12രണ്ടുസ്തംഭങ്ങൾ;
സ്തംഭാ്രഗങ്ങളിൽ േഗാളാകൃതിയിലുള്ള രണ്ടു
മകുടങ്ങൾ;
സ്തംഭാ്രഗങ്ങളിെല രണ്ടുമകുടങ്ങള ം
അലങ്കരിക്കുന്നരണ്ടുകൂട്ടം വലപ്പണികൾ;

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

14 പീഠങ്ങള ം അവേയാടുകൂെടയുള്ള
ക്ഷാളനപാ്രതങ്ങൾ;
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15 വലിയ ജലസംഭരണിയും അതിെന്റ
അടിയിലായി പ്രന്തണ്ടുകാളകള ം;

16 കലങ്ങൾ, േകാരികകൾ, മാംസം
എടുക്കുന്നതിനുള്ള മുൾക്കരണ്ടികൾ,
ഇതിേനാടനുബന്ധിച്ച ള്ളമറ്റ സാമ്രഗികൾ.

യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ഉപേയാഗത്തിനായി, ശേലാേമാൻ
രാജാവിനുേവണ്ടി ഹൂരാം-ആബി നിർമിച്ച
ഈ ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം മിനുക്കിയ
െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ളവയായിരുന്നു. 17 േയാർദാൻ
സമതലത്തിൽ, സൂേക്കാത്തിനും െസേരദാനും*
മേധ്യ, കളിമൺ അച്ച കളിൽ രാജാവ്
ഇവെയല്ലാം വാർപ്പിച്ച . 18 ശേലാേമാൻ
ഈ ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം വളെരയധികമായി
ഉണ്ടാക്കിച്ച . അതിനാൽ അവയ്ക്കു െചലവായ
െവങ്കലത്തിെന്റ കണക്കു തിട്ടെപ്പടുത്താൻ
കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

19 ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല സകലവിധ
ഉപകരണങ്ങള ംശേലാേമാൻ ഉണ്ടാക്കിച്ച :

സ്വർണയാഗപീഠം;
കാഴ്ചയപ്പം െവക്കുന്നതിനുള്ള േമശകൾ;
20 നിയമ്രപകാരം അന്തർമന്ദിരത്തിനുമുമ്പിൽ
കത്തുന്നതിനുള്ള തങ്കവിളക്കുകള ം
വിളക്കുകാലുകള ം;

21 സ്വർണംെകാണ്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ,
വിളക്കുകൾ, ക്രതികകൾ (അവ

* 4:17 മൂ.ഭാ.സാേരഥാ, െസേരദാഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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േമൽത്തരമായ തങ്കംെകാണ്ടുള്ളവ
ആയിരുന്നു).

22 തിരികൾ െവടിപ്പാക്കുന്നതിനു
തങ്കംെകാണ്ടുള്ള ക്രതികകൾ,
േകാരിത്തളിക്കുന്നതിനുള്ള
കുഴിയൻപാ്രതങ്ങൾ, തളികകൾ,
ധൂപപാ്രതങ്ങൾ, ആലയത്തിെന്റ
സ്വർണക്കതകുകൾ,അതിവിശുദ്ധസ്ഥലേത്തക്കുള്ള
അകെത്ത കതകുകൾ, വിശാലമായ
മുറിയുെട കതകുകൾ എന്നിവെയല്ലാം
അേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കി.

5
1 ഇ്രപകാരം, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിനുേവണ്ടി ശേലാേമാൻ െചയ്ത
പണികെളല്ലാം പൂർത്തിയായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
തെന്റ പിതാവായ ദാവീദ് സമർപ്പിച്ചിരുന്ന
വസ്തുക്കളായ െവള്ളിയും സ്വർണവും
ഇതര ഉപകരണങ്ങള ം ആലയത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു. അവ അേദ്ദഹം ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളിൽ
സംഭരിച്ച െവച്ച .

ഉടമ്പടിയുെട േപടകം ൈദവാലയത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവരുന്നു

2 ഇതിനുേശഷം, യേഹാവയുെട
ഉടമ്പടിയുെട േപടകം ദാവീദിെന്റ നഗരമായ
സീേയാനിൽനിന്നു െകാണ്ടുവരുന്നതിനായി
ശേലാേമാൻ ഇ്രസാേയലിെല എല്ലാ
േഗാ്രതത്തലവന്മാെരയും കുലത്തലവന്മാെരയും



2 ദിനവൃത്താന്തം 5:3 xvi 2 ദിനവൃത്താന്തം 5:10

പിതൃഭവനേനതാക്കന്മാെരയുംെജറുശേലമിേലക്കു
വിളിച്ച വരുത്തി. 3 ഏഴാംമാസത്തിെല
ഉത്സവദിവസങ്ങളിൽഇ്രസാേയൽജനം മുഴുവനും
രാജാവിെന്റസന്നിധിയിൽസേമ്മളിച്ച .

4 ഇ്രസാേയൽ േഗാ്രതത്തലവന്മാെരല്ലാവരും
എത്തിേച്ചർന്നേപ്പാൾ േലവ്യർ േപടകം എടുത്തു.
5 േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാരാണ് േപടകവും
സമാഗമകൂടാരവും അതിലുള്ള സകലവിശുദ്ധ
ഉപകരണങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്നത.് 6എണ്ണകേയാ
തിട്ടെപ്പടുത്തുകേയാ െചയ്യാൻ കഴിയാത്തവിധം
ആടുകെളയും കാളകെളയും യാഗമായി
അർപ്പിച്ച െകാണ്ട് ശേലാേമാൻരാജാവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ വെന്നത്തിയ
ഇ്രസാേയൽജനം മുഴുവനും േപടകത്തിനുമുമ്പിൽ
സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

7 അതിനുേശഷം, പുേരാഹിതന്മാർ
യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട േപടകം
ൈദവാലയത്തിെന്റ അന്തർമന്ദിരത്തിൽ
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത,്അതിനു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന
സ്ഥാനത്തു, െകരൂബുകള െട ചിറകുകൾക്കു
കീഴിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ച . 8 െകരൂബുകൾ
േപടകത്തിനു മുകളിൽ ചിറകുകൾ വിരിച്ച്
േപടകെത്തയും അതിെന്റ തണ്ടുകെളയും
മൂടിയിരുന്നു. 9അന്തർമന്ദിരത്തിനു മുമ്പിലുള്ള
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുനിന്നു േനാക്കിയാൽ
േപടകത്തിെന്റഅ്രഗഭാഗങ്ങൾകാണത്തക്കവിധം
ഈ തണ്ടുകൾ നീളമുള്ളവയായിരുന്നു.
എന്നാൽ, വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനു െവളിയിൽനിന്നു
േനാക്കിയാൽ അവ കാണാമായിരുന്നില്ല. അവ
ഇന്നുവെരയുംഅവിെടയുണ്ട.് 10ഇ്രസാേയൽജനം
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ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട േപാന്നേശഷം
യേഹാവ അവരുമായി േഹാേരബിൽെവച്ച്
ഉടമ്പടി െചയ്തേപ്പാൾ േമാശ േപടകത്തിനുള്ളിൽ
നിേക്ഷപിച്ച രണ്ടു പലകകൾഅല്ലാെത മെറ്റാന്നും
അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

11 അതിനുേശഷം പുേരാഹിതന്മാർ
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുനിന്നു പിൻവാങ്ങി.
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന പുേരാഹിതന്മാെരല്ലാം
ഗണേഭദെമേന്യ തങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. 12 ഗായകരായ
േലവ്യെരല്ലാവരും—ആസാഫ,് േഹമാൻ,
െയദൂഥൂൻ, അവരുെട മക്കള ം ബന്ധുക്കള ം—
േമൽത്തരം ചണവസ്്രതം ധരിച്ച് ഇലത്താളം,
കിന്നരം, വീണ എന്നിവ വാദനം െചയ്തുെകാണ്ട,്
യാഗപീഠത്തിനു കിഴക്കുവശത്ത് നിന്നിരുന്നു.
അവേരാടുേചർന്ന്കാഹളംധ്വനിപ്പിച്ച െകാണ്ട് 120
പുേരാഹിതന്മാരും നിന്നിരുന്നു. 13യേഹാവയ്ക്കു
സ്േതാ്രതവും നന്ദിയും കേരറ്റ ന്നതിനു
കാഹളക്കാരും ഗായകരും ഏകസ്വരത്തിൽ
താളം സംേയാജിപ്പിച്ച . കാഹളം, ഇലത്താളം,
മറ്റ വാേദ്യാപകരണങ്ങൾ ഇവയുെടെയല്ലാം
അകമ്പടിേയാടുകൂടി അവർ സ്വരമുയർത്തി
യേഹാവെയസ്തുതിച്ച പാടി:
“അവിടന്ന് നല്ലവനേല്ലാ;
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.”

അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആലയം ഒരു
േമഘംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞു. 14 യേഹാവയുെട
േതജസ്സ് ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ
നിറഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട,് ശു്രശൂഷെചേയ്യണ്ടതിന്
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ആലയത്തിൽ നിൽക്കാൻ, േമഘം നിമിത്തം
പുേരാഹിതന്മാർക്കുകഴിഞ്ഞില്ല.

6
1 അേപ്പാൾ ശേലാേമാൻ: “താൻ
കാർമുകിലിൽ വസിക്കുെമന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 2 എന്നാൽ, ഞാൻ
അവിടേത്തക്കുേവണ്ടി ഒരു വിശിഷ്ടമായ
ആലയം—അവിടേത്തക്ക് നിത്യകാലം
വസിക്കാനുള്ള ഒരിടം—പണിതിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

3 ഇ്രസാേയലിെന്റ സർവസഭയും അവിെട
നിൽക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന രാജാവു തിരിഞ്ഞ്
അവെര ആശീർവദിച്ച . 4 അതിനുേശഷം
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞത:്

“ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട! എെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിേനാട് അവിടന്നു തിരുവാെകാണ്ട്
അരുളിെച്ചയ്ത വാഗ്ദാനം തിരുക്കരങ്ങളാൽ
പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 ‘എെന്റ
ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന നാൾമുതൽ ഇന്നുവെര
എെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി
ഒരാലയം നിർമിക്കാൻ ഇ്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങളിെലങ്ങും ഞാൻ ഒരു നഗരം
െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല, എെന്റ ജനമായ
ഇ്രസാേയലിനു നായകനായിരിേക്കണ്ടതിന്
ആെരയും ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്തിട്ട മില്ല.
6 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ െജറുശേലമിെന,
എെന്റ നാമം അവിെട ആയിരിേക്കണ്ടതിനും
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ദാവീദിെന, എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന
ഭരിേക്കണ്ടതിനും െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു,’
എന്ന് എെന്റ പിതാവിേനാട് അവിടന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു.

7 “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു ആലയം
പണിയണെമന്നത് എെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിെന്റ ഹൃദയാഭിലാഷമായിരുന്നു.
8 എന്നാൽ, യേഹാവ എെന്റ പിതാവായ
ദാവീദിേനാടു കൽപ്പിച്ചത:് ‘എെന്റ നാമത്തിന്
ഒരുആലയംപണിയുന്നതിന് നീആ്രഗഹിച്ചേല്ലാ!
ഇങ്ങെന ഒരഭിലാഷം ഉണ്ടായതു നല്ലതുതെന്ന.
9എന്നിരുന്നാലും, ആലയം പണിേയണ്ട വ്യക്തി
നീയല്ല; എന്നാൽ, നിെന്റ മകൻ, നിെന്റ സ്വന്തം
മാംസവും രക്തവുമായവൻ, തെന്നയാണ്
എെന്റനാമത്തിന് ഒരുആലയം പണിേയണ്ടത.്’

10 “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.
11 ഇ്രസാേയൽജനതേയാട് യേഹാവ െചയ്ത
ഉടമ്പടി േരഖെപ്പടുത്തിെവച്ചിരിക്കുന്ന േപടകം
ഞാൻഅതിൽസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.”

ശേലാേമാെന്റസമർപ്പണ്രപാർഥന
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12അതിനുേശഷം,ശേലാേമാൻഇ്രസാേയലിെന്റ
സർവസഭയുെടയും മുന്നിൽ യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിനുമുമ്പാെക നിന്നുെകാണ്ട്
ൈകകള യർത്തി. 13അേദ്ദഹം െവങ്കലംെകാണ്ട്
ഒരു പീഠം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതിന്
അഞ്ചുമുഴം നീളവും അഞ്ചുമുഴം വീതിയും
മൂന്നുമുഴം െപാക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
അത് ആലയാങ്കണത്തിെന്റ നടുവിൽ
സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ശേലാേമാൻ ആ പീഠത്തിേന്മൽ
കയറി ഇ്രസാേയലിെന്റ സർവസഭയുെടയും
മുന്നിൽ മുട്ട കുത്തി, ആകാശത്തിേലക്കു
ൈകമലർത്തിെക്കാണ്ട്, 14ഈവിധം ്രപാർഥിച്ച :

“ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ,
ആകാശത്തിേലാ ഭൂമിയിേലാ അേങ്ങക്കു
തുല്യനായി ഒരു ൈദവവുമില്ല. അവിടെത്ത
വഴികെള പൂർണഹൃദയേത്താെട പിൻതുടരുന്ന
തെന്റ ദാസന്മാേരാട് അങ്ങയുെട
അചഞ്ചലസ്േനഹത്തിെന്റ ഉടമ്പടി നിറേവറ്റ ന്ന
ൈദവംഅങ്ങാണേല്ലാ! 15അവിടെത്തദാസനും
എെന്റപിതാവുമായ ദാവീദിന്അങ്ങു നൽകിയ
വാഗ്ദാനം അവിടന്നു നിറേവറ്റിയിരിക്കുന്നു.
തിരുവാെകാണ്ട്അവിടന്നുവാഗ്ദാനംെചയ്തത്
ഇന്നു തൃൈക്കയാൽ അങ്ങു
പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

16 “ഇേപ്പാൾ, ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാേവ, എെന്റ പിതാവും അവിടെത്ത
ദാസനുമായ ദാവീദിന് അവിടന്നു നൽകിയ
വാഗ്ദാനം: ‘നീ എെന്റമുമ്പാെക എെന്റ
നിയമം അനുസരിച്ച ജീവിച്ചതുേപാെല
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നിെന്റ പു്രതന്മാരും എെന്റമുമ്പാെക
ജീവിക്കാൻ തങ്ങള െട വഴികളിൽ
്രശദ്ധിക്കുകമാ്രതം െചയ്താൽ, ഇ്രസാേയലിെന്റ
രാജസിംഹാസനത്തിലിരിക്കാൻ
നിനെക്കാരു പുരുഷൻ എെന്റമുമ്പാെക
ഇല്ലാെതേപാകുകയില്ല.’ ഈ വാഗ്ദാനവും
അവിടന്നു പാലിക്കണേമ! 17 അതുെകാണ്ട,്
യേഹാേവ, ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവേമ,
അവിടെത്ത ദാസനായ ദാവീദിന്
അവിടന്നു നൽകിയ വാഗ്ദാനം ഇേപ്പാൾ
സഫലമാക്കിത്തരണേമ!

18 “എന്നാൽ ൈദവം യഥാർഥമായി
ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യേരാടുകൂെട
വസിക്കുേമാ? സ്വർഗത്തിനും
സ്വർഗാധിസ്വർഗത്തിനുേപാലും അങ്ങെയ
ഉൾെക്കാള്ളാൻ സാധിക്കുകയില്ലേല്ലാ!
അങ്ങെനെയങ്കിൽ, അടിയൻ നിർമിച്ച
ഈ ആലയം അങ്ങെയ ഉൾെക്കാള്ളാൻ
എ്രതേയാ അപര്യാപ്തം? 19 എങ്കിലും,
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, അവിടെത്ത
ദാസനായ അടിയെന്റ ്രപാർഥനയും
കരുണയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള യാചനയും
െചവിെക്കാള്ളണേമ! അവിടെത്തഈ ദാസൻ
തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന നിലവിളിയും
്രപാർഥനയും അങ്ങു ്രശദ്ധിക്കണേമ!
20 പകലും രാ്രതിയും അവിടെത്ത കടാക്ഷം
ഈ ആലയത്തിേന്മൽ ഉണ്ടായിരിക്കണേമ!
‘അവിടെത്ത നാമം അങ്ങു സ്ഥാപിക്കും,’
എന്ന് ഈ സ്ഥലെത്തക്കുറിച്ച് അവിടന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ. അവിടെത്ത
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ഈ ദാസൻ ഈ സ്ഥലേത്തക്കു തിരിഞ്ഞ്
നടത്തുന്ന ഈ ്രപാർഥന െചവിെക്കാള്ളണേമ!
21 അവിടെത്ത ഈ ദാസനും അവിടെത്ത
ജനമായ ഇ്രസാേയലും ഇവിേടക്കു
തിരിഞ്ഞു ്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾ അടിയങ്ങള െട
സങ്കടയാചനകൾ േകൾക്കേണ! അവിടെത്ത
വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട്
അടിയങ്ങേളാടുക്ഷമിക്കണേമ!

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

24 “അവിടെത്ത ജനമായ ഇ്രസാേയൽ
അേങ്ങെക്കതിേര പാപംെചയ്യ കയും
അങ്ങെന അവർ ശ്രതുവിനാൽ
പരാജിതരാക്കെപ്പടുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ,
അവർ വീണ്ടും മനംതിരിയുകയും
അവിടെത്ത ഈ ആലയത്തിെന്റ
മുമ്പാെക വരികയും അവിടെത്ത നാമം
ഏറ്റ പറഞ്ഞു ്രപാർഥിക്കുകയും സങ്കടയാചന
േബാധിപ്പിക്കുകയും െചയ്താൽ, 25 അവിടന്ന്
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അവരുെട ്രപാർഥനേകട്ട്
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അവിടെത്ത ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന്റ
പാപം ക്ഷമിക്കുകയും അവർക്കും
അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കും അവിടന്നു
വാഗ്ദാനംെചയ്ത േദശേത്തക്ക് അവെര
മടക്കിവരുത്തുകയും െചയ്യണേമ!

26 “അവിടെത്ത ജനം അങ്ങേയാടു പാപം
െചയ്യ കനിമിത്തം ആകാശം അടഞ്ഞ്
മഴയില്ലാെതയിരിക്കുേമ്പാൾ—അവിടന്ന്
അങ്ങെന അവെര ശിക്ഷിക്കുേമ്പാൾ—അവർ
ഈ ആലയത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞുവന്നു
്രപാർഥിക്കുകയും അവിടെത്ത നാമം
ഏറ്റ പറയുകയും തങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽനിന്നു
പിന്തിരിയുകയും െചയ്യന്നപക്ഷം, 27അവിടന്നു
സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അതു േകൾക്കണേമ,
അവിടെത്ത ദാസരും അവിടെത്ത ജനവുമായ
ഇ്രസാേയലിെന്റ പാപം ക്ഷമിക്കണേമ. അവർ
ജീവിേക്കണ്ട ശരിയായ വഴി അങ്ങ് അവെര
പഠിപ്പിക്കേണ,അങ്ങയുെടജനത്തിന്അവിടന്ന്
അവകാശമായി നൽകിയ േദശത്ത് മഴ
വർഷിക്കണേമ.

28 “േദശത്ത് ക്ഷാമേമാ പകർച്ചവ്യാധിേയാ
ഉഷ്ണക്കാേറ്റാ വിഷമേഞ്ഞാ െവട്ട ക്കിളിേയാ
കീടബാധേയാ ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ, അെല്ലങ്കിൽ
ശ്രതുക്കൾ അവരുെട ഏെതങ്കിലും
നഗരെത്ത ഉപേരാധിക്കുേമ്പാൾ, ഏെതങ്കിലും
േരാഗേമാ വ്യാധിേയാ വരുേമ്പാൾ,
29 അങ്ങയുെട ജനമായ ഇ്രസാേയലിെല
ഏെതങ്കിലും ഒരാൾ, അയാള െട പീഡയും
േവദനയും ഓർത്ത് ഈ ആലയത്തിേലക്കു
കരങ്ങള യർത്തി ്രപാർഥനേയാ അേപക്ഷേയാ
സമർപ്പിക്കുന്നപക്ഷം, 30 അവിടെത്ത
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വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് അതു
േകൾക്കണേമ. അവേരാടു ക്ഷമിച്ച്
അതിൻ്രപകാരം ്രപവർത്തിക്കണേമ,
ഓേരാരുത്തേരാടും അവരവരുെട
്രപവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായി െപരുമാറണേമ,
കാരണം, അയാള െട ഹൃദയം അവിടന്ന്
അറിയുന്നേല്ലാ! മനുഷ്യരുെട ഹൃദയം
അറിയുന്നത് അവിടന്നുമാ്രതമാണേല്ലാ!
31 അങ്ങെന, അവിടന്നു ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർക്കു നൽകിയ ഈ േദശത്തു
വസിക്കുന്ന കാലെമല്ലാം അവർ അങ്ങെയ
ഭയെപ്പടാനും അനുസരിച്ച ജീവിക്കാനും
ഇടയാകുമേല്ലാ.

32 “അവിടെത്ത ജനമായ ഇ്രസാേയലിൽ
ഉൾെപ്പടാത്ത ഒരു വിേദശി, അവിടെത്ത
മഹത്തായനാമംനിമിത്തംവിദൂരേദശത്തുനിന്നു
വരികയും അവിടെത്ത മഹത്തായ
നാമെത്തയും ബലമുള്ള കരെത്തയും
നീട്ടിയ ഭുജെത്തയുംകുറിച്ച് േകൾക്കുകയും
െചയ്യ മേല്ലാ—അയാൾഈആലയത്തിേലക്കുതിരിഞ്ഞ്
്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾ, 33 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
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വിളിക്കെപ്പടുന്നെതന്ന് അവർ
അറിയുമാറാകെട്ട!

34 “അവിടെത്ത ജനം അവരുെട
ശ്രതുക്കൾെക്കതിേരയുദ്ധത്തിനുേപാകുേമ്പാൾ—
അവിടന്ന് അവെര എവിെടെയാെക്ക
അയച്ചാലും—അവിെടനിന്നും അവർ
അങ്ങു െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ
നഗരത്തിേലക്കും അടിയൻ അവിടെത്ത
നാമത്തിനുേവണ്ടി നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ
ആലയത്തിേലക്കും തിരിഞ്ഞ് അങ്ങേയാടു
്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾ, 35അങ്ങ്സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
അവരുെട ്രപാർഥനയും യാചനയും േകട്ട്
അവരുെടകാര്യംസാധിച്ച െകാടുക്കേണ!

36 “ഇ്രസാേയൽ അവിടേത്തെക്കതിേര
പാപംെചയ്യ കയും—പാപം െചയ്യാത്ത ഒരു
മനുഷ്യനും ഇല്ലേല്ലാ—അവിടന്ന് അവേരാടു
േകാപിച്ച് അവെര ശ്രതുവിെന്റ ൈകകളിൽ
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയും ശ്രതു അവെര,
അടുേത്താ അകെലേയാ ഉള്ള രാജ്യേത്തക്ക്
അടിമകളാക്കിെകാണ്ടുേപാകുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ, 37അവർഅടിമകളായിക്കഴിയുന്ന
രാജ്യത്തുെവച്ച് മനമുരുകി അനുതപിച്ച,്
‘ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്തു വഴിെതറ്റിേപ്പായി,
ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിച്ച േപായി,’ എന്ന്
ഏറ്റ പറഞ്ഞു ്രപാർഥിക്കുകയും 38 തങ്ങെള
അടിമകളാക്കി െകാണ്ടുേപായവരുെട
രാജ്യത്തുെവച്ച് പൂർണഹൃദയേത്താടും
പൂർണമനേസ്സാടുംകൂടി അവിടെത്ത
സന്നിധിയിേലക്കു തിരിഞ്ഞ് അവിടന്ന്
അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കു
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െകാടുത്ത േദശത്തിേലക്കും അവിടന്നു
െതരെഞ്ഞടുത്ത നഗരത്തിേലക്കും
അടിയൻ തിരുനാമത്തിനുേവണ്ടി നിർമിച്ച
ആലയത്തിേലക്കും തിരിഞ്ഞ് അവിടേത്താടു
്രപാർഥിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ, 39അവിടെത്ത
വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്
അവരുെട ്രപാർഥനയും യാചനകള ം േകട്ട്
അവരുെട കാര്യം നടത്തിെക്കാടുക്കേണ.
അവിടേത്തെക്കതിേര പാപംെചയ്ത
അവിടെത്തജനേത്താട്അങ്ങുക്ഷമിക്കണേമ.

40 “ഇേപ്പാൾ, എെന്റ ൈദവേമ, ഈ
സ്ഥലത്തുെവച്ച് അർപ്പിക്കുന്ന ്രപാർഥനകൾക്ക്
അവിടെത്ത കണ്ണ കൾ തുറക്കുകയും
കാതുകൾ ്രശദ്ധിക്കുകയും െചയ്യണേമ!
41 “യേഹാവയായ ൈദവേമ, ഇേപ്പാൾ

എഴുേന്നൽക്കണേമ! അവിടെത്ത
വി്രശമസ്ഥാനേത്തക്ക്എഴുന്നള്ളണേമ,
അങ്ങും അങ്ങയുെട ശക്തിയുെട
്രപതീകമായ ഉടമ്പടിയുെട
േപടകത്തിേലക്ക.്

യേഹാവയായ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട
പുേരാഹിതവൃന്ദം രക്ഷയുെട വസ്്രതം
അണിയെട്ട!
അങ്ങയുെട വിശ്വസ്തർ അവിടെത്ത
നന്മയിൽആഹ്ലാദിക്കെട്ട!

42 യേഹാവയായ ൈദവേമ, അവിടെത്ത
അഭിഷിക്തെനതിരസ്കരിക്കരുേത!
അവിടെത്ത ദാസനായ ദാവീദിനു
വാഗ്ദാനംെചയ്യെപ്പട്ടഅചഞ്ചലസ്േനഹെത്ത
ഓർക്കണേമ!”
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7
ൈദവാലയ്രപതിഷ്ഠ

1 ശേലാേമാൻ ്രപാർഥിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ
ആകാശത്തുനിന്നു തീയിറങ്ങി േഹാമയാഗവും
മറ്റ യാഗങ്ങള ം ദഹിപ്പിച്ച ; യേഹാവയുെട
േതജസ്സ ം ആലയെത്ത നിറച്ചിരുന്നു.
2 യേഹാവയുെട േതജസ്സ് അതിെന
നിറച്ചിരുന്നതുമൂലം പുേരാഹിതന്മാർക്കു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ്രപേവശിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. 3 ഇ്രസാേയൽജനെമല്ലാം,
ആകാശത്തുനിന്നു തീയിറങ്ങുന്നതും
യേഹാവയുെട േതജസ്സ് ആലയത്തിെന്റ മുകളിൽ
നിൽക്കുന്നതും കണ്ടേപ്പാൾ,ആകൽത്തളത്തിന്
അഭിമുഖമായി മുട്ട കുത്തി സാഷ്ടാംഗം ്രപണമിച്ച്
യേഹാവെയ ആരാധിക്കുകയും അവിടേത്തക്ക്
നന്ദി കേരറ്റ കയും െചയ്തുെകാണ്ട്ആർത്തു:
“അവിടന്ന് നല്ലവനേല്ലാ;
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.”

4 അതിനുേശഷം, ശേലാേമാൻരാജാവും
സർവജനങ്ങള ം യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച . 5 രാജാവ് 22,000
കാളകെളയും 1,20,000 െചമ്മരിയാടുകെളയും
േകാലാടുകെളയും യാഗമർപ്പിച്ച .
ഇ്രപകാരം, രാജാവും സകലജനങ്ങള ം
േചർന്ന് ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെന്റ
്രപതിഷ്ഠ നിർവഹിച്ച . 6 പുേരാഹിതന്മാർ
യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ച .
യേഹാവയ്ക്കു സ്തുതിപാടാൻ ദാവീദ് രാജാവു
നിർമിച്ചിരുന്ന സംഗീേതാപകരണങ്ങള മായി
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േലവ്യരും അതുേപാെലതെന്ന അണിനിരന്നു.
“അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു,” എന്നു െചാല്ലി
ദാവീദ് യേഹാവയ്ക്കു നന്ദി കേരറ്റ േമ്പാൾ
ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.
ഇ്രസാേയൽജനെമല്ലാം എഴുേന്നറ്റ നിൽക്കേവ
പുേരാഹിതന്മാർ േലവ്യർക്ക് അഭിമുഖമായിനിന്ന്
കാഹളമൂതി.

7അതിനുേശഷം ശേലാേമാൻ, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിെല അങ്കണത്തിെന്റ
മധ്യഭാഗം വിശുദ്ധീകരിച്ച് അവിെട
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങൾക്കുള്ള
േമദസ്സ ം അർപ്പിച്ച . കാരണം, അേദ്ദഹം
നിർമിച്ച െവങ്കലയാഗപീഠത്തിൽ ഇ്രതേത്താളം
േഹാമയാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ം േമദസ്സിെന്റ
ഭാഗങ്ങള ം െകാള്ള മായിരുന്നില്ല.

8അങ്ങെനശേലാേമാനുംഅേദ്ദഹേത്താെടാപ്പമുണ്ടായിരുന്ന
സകല ഇ്രസാേയലും—െലേബാ-ഹമാത്തിെന്റ
്രപേവശനകവാടംമുതൽ ഈജിപ്റ്റിെല
േതാടുവെരയുള്ള ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം—
അന്ന് ഏഴുദിവസം ഉത്സവം ആചരിച്ച .
9 അവർ യാഗപീഠത്തിെന്റ ്രപതിഷ്ഠയ്ക്ക്
ഏഴുദിവസവും ഉത്സവത്തിന് ഏഴുദിവസവും
ആേഘാഷങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ
എട്ടാംദിവസം സഭാേയാഗം കൂടി. 10ഏഴാംമാസം
ഇരുപത്തിമൂന്നാംതീയതി അേദ്ദഹം ജനങ്ങെള
തങ്ങള െട ഭവനങ്ങളിേലക്കു മടക്കി അയച്ച .
യേഹാവദാവീദിനുംശേലാേമാനുംതെന്റജനമായ
ഇ്രസാേയലിനുംേവണ്ടി െചയ്ത നന്മകെളയും
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ഓർത്ത് ആനന്ദിച്ച ം ആഹ്ലാദിച്ച ം അവർ
മടങ്ങിേപ്പായി.

യേഹാവശേലാേമാനു ്രപത്യക്ഷനാകുന്നു
11 ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
ആലയവും രാജെകാട്ടാരവും പണിതീർത്തു.
യേഹാവയുെട ആലയത്തിനും തെന്റ
െകാട്ടാരത്തിനുംേവണ്ടി െചയ്യണെമന്നു
താൻ മനസ്സിൽ ആ്രഗഹിച്ചിരുന്നെതല്ലാം
നിറേവറ്റ ന്നതിൽ അേദ്ദഹം വിജയിച്ച .
12അേപ്പാൾ യേഹാവ രാ്രതിയിൽഅേദ്ദഹത്തിനു
്രപത്യക്ഷനായി ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്തു:

“ഞാൻ നിെന്റ ്രപാർഥന േകട്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ സ്ഥലം എനിക്കായിട്ട ം, എനിക്കു
യാഗത്തിനുള്ള ഒരാലയമായിട്ട ം ഞാൻ
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു.

13 “മഴ ലഭിക്കാതവണ്ണം ഞാൻ
ആകാശെത്ത അടച്ച കളയുകേയാ
േദശെത്ത തിന്നുമുടിക്കാൻ െവട്ട ക്കിളിേയാടു
കൽപ്പിക്കുകേയാ എെന്റ ജനതയുെട മേധ്യ
മഹാമാരി അയയ്ക്കുകേയാ െചയ്യ േമ്പാൾ,
14 ഞാൻ എെന്റ േപരുെചാല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന
എെന്റ ജനം സ്വയം താഴ്ത്തി ്രപാർഥിക്കുകയും
എെന്റ മുഖം അേന്വഷിക്കുകയും തങ്ങള െട
ദുഷ്ടവഴികളിൽനിന്നു പിന്തിരിയുകയും
െചയ്യന്നപക്ഷം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട്
അവരുെട പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് േദശത്തിനു
സൗഖ്യംനൽകും. 15 ഈ സ്ഥലത്ത്
അർപ്പിക്കുന്ന ്രപാർഥനകൾക്ക് എെന്റ
കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുകയും എെന്റ െചവി
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്രശദ്ധിച്ചിരിക്കുകയും െചയ്യ ം. 16 എെന്റ നാമം
എേന്നക്കും ഇവിെട നിലനിൽേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ ഈ ആലയെത്ത െതരെഞ്ഞടുത്തു
വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എെന്റ ദൃഷ്ടിയും
ഹൃദയവുംഎേപ്പാഴും ഇവിെട ഉണ്ടായിരിക്കും.

17 “എന്നാൽ, നിെന്റ കാര്യത്തിലാകെട്ട,
നിെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല നീ
എെന്റമുമ്പാെക ജീവിക്കുകയും എെന്റ
കൽപ്പനകൾഅനുസരിച്ച ്രപവർത്തിക്കുകയും
എെന്റ ഉത്തരവുകള ം നിയമങ്ങള ം
പാലിക്കുകയും െചയ്താൽ, 18 ‘ഇ്രസാേയലിെന
ഭരിക്കാൻ നിനെക്കാരു പിൻഗാമി ഒരുനാള ം
ഇല്ലാെതേപാകുകയില്ല,’ എന്ന് നിെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിേനാടു െചയ്ത ഉടമ്പടിക്ക്
അനുസൃതമായി ഞാൻ നിെന്റ രാജകീയ
സിംഹാസനംസ്ഥിരെപ്പടുത്തും.

19 “എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവുകള ം
കൽപ്പനകള ം ഉേപക്ഷിച്ച പിന്മാറി
അന്യേദവന്മാെര േസവിക്കുകയും
ആരാധിക്കുകയും െചയ്യന്നപക്ഷം 20 ഞാൻ
ഇ്രസാേയലിെന അവർക്കു െകാടുത്ത
എെന്റ രാജ്യത്തുനിന്ന് ഉന്മൂലനംെചയ്യ കയും
ഞാൻ എെന്റ നാമത്തിനായി വിശുദ്ധീകരിച്ച
ഈ ൈദവാലയെത്ത എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഉേപക്ഷിച്ച കളയുകയും െചയ്യ ം.
ഞാൻ ഇതു സകലജനതകൾക്കും
ഒരു പഴെഞ്ചാല്ല ം പരിഹാസവിഷയവും
ആക്കിത്തീർക്കും. 21 ഈ ആലയം
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അവശിഷ്ടങ്ങള െട ഒരു കൂമ്പാരമായിത്തീരും.
ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്നവെരല്ലാം
വിസ്മയംപൂണ്ട്, ‘യേഹാവ ഈ
രാജ്യേത്താടും ഈ ആലയേത്താടും
ഇ്രപകാരം െചയ്തെതന്തുെകാണ്ട?്’ എന്നു
േചാദിക്കും. 22 ‘അവരുെട പൂർവികെര
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് േമാചിപ്പിച്ച െകാണ്ടുവന്ന
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഇ്രസാേയൽ
പരിത്യജിക്കുകയും അന്യേദവന്മാെര
ആ്രശയിച്ച് അവെയ ആരാധിക്കുകയും
േസവിക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ യേഹാവ
ഈ അനർഥെമാെക്കയും അവർക്കു
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു,’ എന്ന് അവർ അതിനു
മറുപടി പറയും.”

8
ശേലാേമാെന്റ മറ്റ ്രപവർത്തനങ്ങൾ

1യേഹാവയുെടആലയവും തെന്റഅരമനയും
പണിയാൻ ശേലാേമാന് ഇരുപതുവർഷം
േവണ്ടിവന്നു. 2 അതിനുേശഷം ഹൂരാം*
ശേലാേമാനു നൽകിയ പട്ടണങ്ങൾ അേദ്ദഹം
പുതുക്കിപ്പണിത് ഇ്രസാേയല്യെര അവിെട
പാർപ്പിച്ച . 3 തുടർന്നു ശേലാേമാൻെചന്ന്
ഹമാത്ത്-േസാബാ പിടിച്ചടക്കി. 4 അേദ്ദഹം
മരുഭൂമിയിൽ തദ്േമാർ പട്ടണവും
സംഭരണനഗരങ്ങെളല്ലാം ഹമാത്തിലും
പണികഴിപ്പിച്ച . 5 അേദ്ദഹം മുകളിലെത്ത
േബത-്േഹാേരാനും താഴ്വരയിലുള്ള േബത്-
േഹാേരാനും േകാട്ടെകട്ടി ബലെപ്പടുത്തി

* 8:2 ഹീരാം,ഹൂരാംഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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മതിലും കവാടങ്ങള ം ഓടാമ്പലുകള ം ഉള്ള
ബലമുള്ള നഗരങ്ങളാക്കി പുനർനിർമിച്ച .
6 അതുേപാെലതെന്ന ബാലാത്തും,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ എല്ലാ സംഭരണനഗരങ്ങള ം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ രഥങ്ങൾക്കും
കുതിരപ്പടയാളികൾക്കുംേവണ്ടിയുള്ള
എല്ലാ നഗരങ്ങള ം അേദ്ദഹം നിർമിച്ച .
ഇ്രപകാരം, െജറുശേലമിലും െലബാേനാനിലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭരണത്തിൻകീഴിലുള്ള
സകലഭൂ്രപേദശങ്ങളിലും ശേലാേമാൻ
ആ്രഗഹിച്ചിരുന്ന സകലതിെന്റയും
നിർമാണ്രപവർത്തനങ്ങൾപൂർത്തിയാക്കി.

7 ഇ്രസാേയല്യരിൽ ഉൾെപ്പടാതിരുന്ന
ഹിത്യർ, അേമാര്യർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ,
െയബൂസ്യർ എന്നിവരിൽ 8 ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാെതയിരുന്നഈജനതയുെട
പിൻഗാമികെളെയല്ലാം ശേലാേമാൻ തെന്റ
അടിമേവലകൾക്കായി നിേയാഗിച്ച . അവർ
ഇന്നുവെരയും അ്രപകാരം തുടരുന്നു. 9എന്നാൽ,
ഇ്രസാേയല്യരിൽനിന്ന് ആെരയും ശേലാേമാൻ
തെന്റ േവലകൾക്കുേവണ്ടി അടിമകളാക്കിയില്ല;
അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േയാദ്ധാക്കള ം
ൈസന്യാധിപന്മാരുെട അധിപതികള ം
രഥങ്ങൾക്കും കുതിരേച്ചവകർക്കും
അധിപതികള ം ആയി േസവനമനുഷ്ഠിച്ച .
10 അവരും ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ മുഖ്യ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു. ജനങ്ങള െട
കാര്യവിചാരകന്മാരായി 250 ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
ഉണ്ടായിരുന്നു.
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11 ഫറേവാെന്റ പു്രതിെയ ശേലാേമാൻ
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന്
താൻ അവൾക്കുേവണ്ടി പണികഴിപ്പിച്ച
െകാട്ടാരത്തിൽ പാർപ്പിച്ച . “യേഹാവയുെട
േപടകം എത്തുന്ന ഇടങ്ങൾ വിശുദ്ധമാണ്,
അതിനാൽ ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ദാവീദിെന്റ
അരമനയിൽ ഫറേവാെന്റ മകളായ എെന്റ ഭാര്യ
വസിച്ച കൂടാ,”എന്ന്അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

12 ൈദവാലയത്തിെന്റ പൂമുഖത്തിനുമുമ്പിൽ
ശേലാേമാൻ നിർമിച്ചിരുന്ന യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
അേദ്ദഹം യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിച്ച . 13 േമാശ കൽപ്പിച്ചതിൻ്രപകാരം
ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസികളിലും
മൂന്നു വാർഷികത്തിരുനാള കളിലും—
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ,
ആഴ്ചകള െട െപരുന്നാൾ,† കൂടാരെപ്പരുന്നാൾ—
അതതുദിവസേത്തക്കുള്ള വിധികളനുസരിച്ച ള്ള
യാഗങ്ങൾ അേദ്ദഹം അർപ്പിച്ച . 14 തെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ അനുശാസനമനുസരിച്ച്
ശേലാേമാൻ പുേരാഹിതഗണങ്ങെള അവരുെട
ചുമതലകൾക്കു നിേയാഗിച്ച . ഓേരാ
ദിവസേത്തക്കുമുള്ള വിധികൾ്രപകാരം
സ്േതാ്രതാർപ്പണശു്രശൂഷകൾ നയിക്കാനും
പുേരാഹിതന്മാെര സഹായിക്കാനുമായി
േലവ്യെരയും നിേയാഗിച്ച . അേദ്ദഹം
ദ്വാരപാലകഗണങ്ങെള വിവിധ
† 8:13 അഥവാ, വാേരാത്സവം, പുറ. 34:22;േലവ്യ. 23:15-22
കാണുക. ഇതു പിന്നീട് െപന്തെക്കാസ്ത് ഉത്സവം എന്നു
വിളിക്കെപ്പട്ട , അ.്രപ. 2:1 കാണുക. ഇന്ന് ഇത് ഷാവുആത്
അഥവാ,ഷബുഒത്എന്നേപരിൽഅറിയെപ്പടുന്നു.
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കവാടങ്ങളിെല കാവലിനു നിേയാഗിച്ച .
ഇെതല്ലാം ൈദവപുരുഷനായ ദാവീദ്
ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നതാണേല്ലാ! 15ഭണ്ഡാരകാര്യങ്ങൾ
ഉൾെപ്പെട യാെതാരു കാര്യത്തിലും
പുേരാഹിതന്മാരുംേലവ്യരുംരാജകൽപ്പനയിൽനിന്നു
വ്യതിചലിച്ചില്ല.

16 യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്
അടിസ്ഥാനമിട്ടനാൾമുതൽ അതിെന്റ
പൂർത്തീകരണംവെര ശേലാേമാെന്റ എല്ലാ
േജാലികള ം കൃത്യമായി നടന്നു. അങ്ങെന
യേഹാവയുെടആലയംപൂർത്തിയായി.

17 അതിനുേശഷം ശേലാേമാൻ ഏേദാം
േദശത്തു കടൽക്കരയിലുള്ള എേസ്യാൻ-
േഗെബറിേലക്കും ഏലാത്തിേലക്കും
േപായി. 18 ഹൂരാം സമു്രദയാ്രതയിൽ
പരിചയമുള്ള തെന്റ സ്വന്തം േസവകരുെട
േനതൃത്വത്തിൽ ശേലാേമാനുേവണ്ടി കപ്പലുകൾ
അയച്ച െകാടുത്തു. അവർ ശേലാേമാെന്റ
ആൾക്കാേരാെടാപ്പംഓഫീറിേലക്കുസമു്രദമാർഗം
േപായി; അവിെടനിന്നും അവർ 450 താലന്തു‡
സ്വർണം ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവരികയും െചയ്തു.

9
േശബാരാജ്ഞിശേലാേമാെനസന്ദർശിക്കുന്നു

1 േശബാരാജ്ഞി ശേലാേമാെന്റ ്രപശസ്തി
േകട്ടിട്ട് കഠിനമായ േചാദ്യങ്ങള മായിഅേദ്ദഹെത്ത
പരീക്ഷിക്കാൻ െജറുശേലമിേലക്കു വന്നു.
‡ 8:18 ഏക. 17 ടൺ.
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സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ം ധാരാളം സ്വർണവും
വിലപിടിപ്പ ള്ള രത്നക്കല്ല കള ം വഹിക്കുന്ന
ഒട്ടകങ്ങള മായി വമ്പിച്ച പരിവാരങ്ങേളാെടയാണ്
രാജ്ഞി എത്തിയത.് അവൾ ശേലാേമാെന്റ
അടുക്കെലത്തി തെന്റ മനസ്സിൽ നിരൂപിച്ചിരുന്ന
സകലകാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച ം അേദ്ദഹവുമായി
സംസാരിച്ച . 2അവള െട എല്ലാ േചാദ്യങ്ങൾക്കും
ശേലാേമാൻ മറുപടി നൽകി; വിശദീകരണം
െകാടുക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം യാെതാന്നും
അേദ്ദഹത്തിന് അജ്ഞാതമായിരുന്നില്ല.
3 ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനം, അേദ്ദഹം പണിയിച്ച
അരമന, 4 അേദ്ദഹത്തിെന്റ േമശയിെല
വിഭവങ്ങൾ, ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെട ഇരിപ്പ,് ്രപേത്യക
േവഷവിധാനമണിഞ്ഞ പരിചാരകവൃന്ദങ്ങള െട
നിൽപ്പ,് േവഷവിധാനങ്ങേളാടുകൂടിയ
പാനപാ്രതവാഹകർ, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ അർപ്പിച്ച േഹാമയാഗങ്ങൾ
എന്നിവെയല്ലാം കണ്ടേപ്പാൾ േശബാരാജ്ഞി
വിസ്മയസ്തബ്ധയായി.

5അവൾ രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുെട
േനട്ടങ്ങെളക്കുറിച്ച ം ജ്ഞാനെത്തക്കുറിച്ച ം
എെന്റ നാട്ടിൽെവച്ച ഞാൻ േകട്ട വാർത്ത
സത്യംതെന്ന. 6 പേക്ഷ, ഇവിെടെയത്തി സ്വന്തം
കണ്ണ കൾെകാണ്ടു േനരിൽ കാണുന്നതുവെര
ആള കൾ പറഞ്ഞുേകട്ടതു ഞാൻ
വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. യഥാർഥത്തിൽ അങ്ങയുെട
ജ്ഞാനമാഹാത്മ്യത്തിെന്റ പകുതിേപാലും ഞാൻ
േകട്ടിരുന്നില്ല. അങ്ങ് ഞാൻ േകട്ടതിെനക്കാൾ
എ്രതേയാ േ്രശഷ്ഠനാണ.് 7 അങ്ങയുെട
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ജനം എ്രത ഭാഗ്യംെചന്നവർ! അങ്ങയുെട
ജ്ഞാനവചനങ്ങൾ എേപ്പാഴും േകൾക്കുന്ന
അങ്ങയുെട േസവകരും എ്രത ഭാഗ്യശാലികൾ!
8 യേഹാവയായ ൈദവത്തിനുേവണ്ടി
ഭരണം നടത്താൻ അങ്ങെയ തെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ രാജാവായി ്രപതിഷ്ഠിക്കാൻ
്രപസാദിച്ച അങ്ങയുെട ൈദവമായ യേഹാവ
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ! അങ്ങയുെട ൈദവത്തിന്
ഇ്രസാേയലിേനാടുള്ള സ്േനഹംനിമിത്തവും
അവെര എെന്നേന്നക്കുമായി ഉയർത്താനുള്ള
ആ്രഗഹംമൂലവും യേഹാവ അങ്ങെയ
അവർക്കുമീേത നീതിയും ധർമവും
പരിപാലിക്കാൻരാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു.”

9 അതിനുേശഷം അവൾ നൂറ്റിയിരുപതു
താലന്തു* സ്വർണവും വളെരേയെറ
സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ം വിലപിടിപ്പ ള്ള രത്നങ്ങള ം
രാജാവിനു സമ്മാനിച്ച . േശബാരാജ്ഞി
ശേലാേമാൻ രാജാവിനു സമ്മാനിച്ചിടേത്താളം
സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ അവിെട പിന്നീട് ഒരിക്കലും
ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

10 (ഇതു കൂടാെത, ഹീരാമിെന്റ ദാസന്മാരും
ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരുംേചർന്ന് ഓഫീറിൽനിന്ന്
സ്വർണവും ചന്ദനത്തടികള ം വിലപിടിപ്പ ള്ള
രത്നങ്ങള ംകൂടി െകാണ്ടുവന്നു. 11യേഹാവയുെട
ആലയത്തിനും രാജെകാട്ടാരത്തിനും
ചവിട്ട പടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും
ഗായകർക്കുേവണ്ടി കിന്നരങ്ങള ം വീണകള ം
നിർമിക്കുന്നതിനും രാജാവ് ആ ചന്ദനത്തടികൾ
ഉപേയാഗിച്ച . െയഹൂദാേദശത്ത്

* 9:9 ഏക. 4.5 ടൺ.
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അത്തരത്തിലുള്ളെതാന്നും മുെമ്പാരിക്കലും
കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.)

12 േശബാരാജ്ഞി ആ്രഗഹിച്ചതും
േചാദിച്ചതുെമല്ലാം ശേലാേമാൻരാജാവ്
അവൾക്കു നൽകി. അവൾ
അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി ഇേങ്ങാട്ട
െകാണ്ടുവന്നതിെനക്കാൾ വളെരക്കൂടുതൽ
അേദ്ദഹം അവൾക്ക് അേങ്ങാട്ട െകാടുത്തയച്ച .
അതിനുേശഷം, അവൾ പരിവാരസേമതം
സ്വേദശേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പായി.
ശേലാേമാെന്റഗാംഭീര്യം

13 ശേലാേമാൻ രാജാവിനു ്രപതിവർഷം
ലഭിച്ചിരുന്ന സ്വർണത്തിെന്റ തൂക്കം
666 താലന്ത്† ആയിരുന്നു. 14 ഇതു
വ്യാപാരികള ം കച്ചവടക്കാരും കരം തീരുവയായി
െകാടുത്തിരുന്നതിനു പുറേമയാണ.് കൂടാെത,
സകലഅറബിരാജാക്കന്മാരും േദശാധിപതികള ം
സ്വർണവുംെവള്ളിയുംെകാണ്ടുവന്ന്ശേലാേമാനു
കാഴ്ചെവച്ചിരുന്നു.

15അടിച്ച പരത്തിയ സ്വർണംെകാണ്ട് ഇരുനൂറു
വലിയ പരിചകൾ ശേലാേമാൻരാജാവ് നിർമിച്ച .
ഓേരാ പരിചയും അടിച്ച പരത്തുന്നതിന്
അറുനൂറു േശേക്കൽവീതം‡ സ്വർണം െചലവായി.
16 അടിച്ച പരത്തിയ സ്വർണംെകാണ്ട് മുന്നൂറു
െചറുപരിചകള ം അേദ്ദഹം നിർമിച്ച . അവ
ഓേരാന്നിനും മുന്നൂറു േശേക്കൽ§ സ്വർണം
ആവശ്യമായിവന്നു. രാജാവ് െലബാേനാൻ
വനസൗധത്തിൽഅവസൂക്ഷിച്ച .
† 9:13 ഏക. 25 ടൺ. ‡ 9:15 ഏക. 6.9കി.്രഗാം. § 9:16 ഏക.
3.5കി.്രഗാം.
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17 പിന്നീട്, രാജാവ് ദന്തംെകാണ്ട് ഒരു
സിംഹാസനമുണ്ടാക്കി അതു തങ്കംെകാണ്ടു
െപാതിഞ്ഞു. 18 സിംഹാസനത്തിന്
സ്വർണംെകാണ്ടുള്ള ആറു പടികള ം
ഒരു പാദപീഠവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവ
സിംഹാസനേത്താട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇരിപ്പിടത്തിെന്റ ഇരുവശത്തും ൈകതാങ്ങികള ം
ഓേരാന്നിെന്റയും വശങ്ങളിൽ ഓേരാ
സിംഹത്തിെന്റ രൂപവും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
19 പടിയുെട ഇരുവശങ്ങളിലും ഓേരാന്നുെവച്ച്
ആറു പടികളിലായി പ്രന്തണ്ടു സിംഹങ്ങൾ
നിന്നിരുന്നു. ഇതുേപാെല ഒരു
സിംഹാസനം ഒരു രാജ്യത്തും ഒരിക്കലും
ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. 20 ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
പാനപാ്രതങ്ങെളല്ലാം സ്വർണനിർമിതമായിരുന്നു.
െലബാേനാൻ വനസൗധത്തിെല
വീട്ട പകരണങ്ങെളല്ലാം തങ്കത്തിൽ
തീർത്തവയായിരുന്നു; ശേലാേമാെന്റകാലത്ത്
െവള്ളിക്കു വിലയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ
ഉപകരണങ്ങെളാന്നുംതെന്ന െവള്ളിയിൽ
തീർത്തിരുന്നില്ല. 21 രാജാവിന് ഒരു
വാണിജ്യക്കപ്പൽവ്യ ഹം* ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഹൂരാമിെന്റ ദാസന്മാർ അവെയ ൈകകാര്യം
െചയ്തിരുന്നു. അവ മൂന്നുവർഷത്തിെലാരിക്കൽ
സ്വർണം, െവള്ളി, ആനെക്കാമ്പ്,
ആൾക്കുരങ്ങുകൾ, മയിലുകൾ എന്നിവ
രാജാവിെന്റഅടുക്കൽഎത്തിച്ചിരുന്നു.

22 ശേലാേമാൻരാജാവ് ഭൂമിയിെല മറ്റ

* 9:21 മൂ.ഭാ. തർശീശിേലക്കു േപാകുന്നകപ്പൽ
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സകലരാജാക്കന്മാെരക്കാള ം സമ്പത്തിലും
ജ്ഞാനത്തിലും മികച്ച നിന്നു. 23 ൈദവം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ െകാടുത്ത
ജ്ഞാനം േകൾക്കാൻ ഭൂതലത്തിെല
സകലരാജാക്കന്മാരും അേദ്ദഹെത്ത
അേന്വഷിച്ച വന്നു. 24അവരിൽ ഓേരാരുത്തരും,
സ്വർണവും െവള്ളിയുംെകാണ്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ,
വസ്്രതങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ,
കുതിരകൾ, േകാവർകഴുതകൾ മുതലായവ
ഓേരാവർഷവും കാഴ്ചവസ്തുക്കളായി
െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു.

25 കുതിരകൾക്കും രഥങ്ങൾക്കുമായി
നാലായിരം ലായങ്ങള ം പന്തീരായിരം
കുതിരേച്ചവകരും ശേലാേമാനുണ്ടായിരുന്നു.
അവെര അേദ്ദഹം രഥനഗരങ്ങളിലും
തേന്നാെടാപ്പം െജറുശേലമിലും
സൂക്ഷിച്ച . 26 യൂ്രഫട്ടീസ് നദിമുതൽ
െഫലിസ്ത്യേദശംവെരയും ഈജിപ്റ്റിെന്റ
അതിർത്തിവെരയുംഉള്ളസകലരാജാക്കന്മാരുെടേമലും
ശേലാേമാൻ ആധിപത്യം േനടി. 27 രാജാവ്
െജറുശേലമിൽ െവള്ളി കല്ല കൾേപാെല
സർവസാധാരണവും േദവദാരു
കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങളിെല കാട്ടത്തിമരംേപാെല
സുലഭവുമാക്കിത്തീർത്തു. 28ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും
മെറ്റല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും ശേലാേമാൻ
കുതിരകെളഇറക്കുമതി െചയ്തിരുന്നു.
ശേലാേമാെന്റ മരണം

29 ശേലാേമാെന്റ ഭരണകാലത്തുണ്ടായ
മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ ആദ്യവസാനം
നാഥാൻ്രപവാചകെന്റ േരഖകളിലും
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ശീേലാന്യനായ അഹീയാവിെന്റ
്രപവചനങ്ങളിലും െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെനക്കുറിച്ച് ദർശകനായ
ഇേദ്ദായ്ക്കുണ്ടായ ദർശനങ്ങളിലും
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 30 ശേലാേമാൻ
െജറുശേലമിൽ, സമസ്തഇ്രസാേയലിനും
രാജാവായി നാൽപ്പതുവർഷം ഭരണംനടത്തി.
31 പിെന്ന അേദ്ദഹം നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽഅേദ്ദഹെത്ത
അടക്കി.അേദ്ദഹത്തിെന്റമകനായെരഹെബയാം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനന്തരാവകാശിയായി
രാജ്യഭാരേമറ്റ .

10
െരഹെബയാമിെനതിേരഇ്രസാേയൽ

1 െരഹെബയാമിെന രാജാവായി
വാഴിക്കുന്നതിന് ഇ്രസാേയൽമുഴുവൻ
േശേഖമിൽ എത്തിേച്ചർന്നതിനാൽ അേദ്ദഹവും
അവിെടെയത്തി. 2 ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാം—
അേദ്ദഹം ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
അടുത്തുനിന്ന് ഓടിേപ്പായി താമസിച്ചിരുന്ന
ഈജിപ്റ്റിലായിരുന്നു—ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
മടങ്ങിെയത്തി. 3 അതിനാൽ ഇ്രസാേയൽ
്രപഭുക്കന്മാർ െയാേരാെബയാമിെന
വിളിച്ച വരുത്തി; അേദ്ദഹവും ഇ്രസാേയല്യർ
എല്ലാവരുംകൂടി െരഹെബയാമിെന്റ
അടുക്കെലത്തി ഇ്രപകാരം ഉണർത്തിച്ച :
4 “അങ്ങയുെട പിതാവ് ഭാരമുള്ള ഒരു നുകമാണ്



2 ദിനവൃത്താന്തം 10:5 xli 2 ദിനവൃത്താന്തം 10:9

ഞങ്ങള െടേമൽ ചുമത്തിയിരുന്നത;് ആകയാൽ,
ഇേപ്പാൾ അങ്ങ് ഞങ്ങള െട കഠിനേവലയും
അേദ്ദഹം ഞങ്ങള െടേമൽ ചുമത്തിയിരുന്ന
ഭാരേമറിയ നുകവും ലഘുവാക്കിത്തന്നാലും.
അങ്ങെനെയങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അങ്ങെയ
േസവിച്ച െകാള്ളാം.”

5 “മൂന്നുദിവസത്തിനകം 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:് “അങ്ങ് ഈ
ജനേത്താടു ദയ കാണിക്കുകയും അവെര
സേന്താഷിപ്പിക്കുകയുംഅവേരാട്അനുകൂലമായ
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
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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
അങ്ങേയാടാവശ്യെപ്പട്ട ജനേത്താട് ഈ 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 വൃദ്ധജനങ്ങള െട ആേലാചന
നിരസിച്ച് 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 ;ഞാൻനിങ്ങെള േതള കെളെക്കാണ്ടു
ദണ്ഡിപ്പിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. 15 ഇങ്ങെന,
രാജാവ് ജനങ്ങള െട അേപക്ഷ സ്വീകരിച്ചില്ല.
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിേനാട്
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ശീേലാന്യനായ അഹീയാവിലൂെട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്ത വാക്കുകൾ നിറേവറുന്നതിന് ഈ
സംഭവവികാസംൈദവഹിത്രപകാരംആയിരുന്നു.

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, ഇ്രസാേയൽജനെമല്ലാം
താന്താങ്ങള െട ഭവനങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങി.
17 എന്നാൽ, െയഹൂദ്യനഗരങ്ങളിൽ
താമസിച്ചിരുന്ന ഇ്രസാേയല്യർക്ക് െരഹെബയാം
രാജാവായി തുടർന്നു.

18 നിർബന്ധിതമായി േവലെചയ്യന്നവരുെട
ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന അേദാനിരാമിെന*
െരഹെബയാംരാജാവ് ഇ്രസാേയല്യരുെട
അടുക്കേലക്കയച്ച . എന്നാൽ, അവർ
അേദ്ദഹെത്ത കെല്ലറിഞ്ഞുെകാന്നു.
െരഹെബയാംരാജാവാകെട്ട, കഷ്ടിച്ച്
രഥത്തിേലറി െജറുശേലമിേലക്ക് ഓടിേപ്പാന്നു.
19 ഇ്രപകാരം, ഇ്രസാേയൽ ഇന്നുവെര ദാവീദിെന്റ
ഭവനേത്താടുള്ളമാത്സര്യത്തിൽകഴിയുന്നു.

* 10:18 മൂ.ഭാ.ഹേദാരാം,അേദാനിരാംഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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11
1െരഹെബയാം െജറുശേലമിൽഎത്തിയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം െയഹൂദാേഗാ്രതെത്തയും
െബന്യാമീൻേഗാ്രതെത്തയും വിളിച്ച കൂട്ടി.
അവർ ഒരുലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം
േയാദ്ധാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇ്രസാേയലിേനാടു
യുദ്ധംെചയ്യന്നതിനും െരഹെബയാമിെന്റ രാജ്യം
പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആയിരുന്നു അവെര
വിളിച്ച കൂട്ടിയത.്

2 എന്നാൽ ൈദവപുരുഷനായ െശമയ്യാവിന്
ഇ്രപകാരം യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി:
3 “െയഹൂദാരാജാവും ശേലാേമാെന്റ
പു്രതനുമായ െരഹെബയാമിേനാടും
ഇ്രസാേയലിലുള്ള െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെലയും
െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിെലയുംസകലജനേത്താടും
പറയുക: 4 ‘നിങ്ങള െട സേഹാദരങ്ങളായ
ഇ്രസാേയല്യേരാടു യുദ്ധത്തിനു േപാകരുത.്
നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തനും താന്താങ്ങള െട
ഭവനത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുക. ഈ കാര്യം
എെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു,’
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.” അങ്ങെന
അവർ യേഹാവയുെട വചനമനുസരിച്ച;്
െയാേരാെബയാമിെനതിേര നീങ്ങുന്നതിൽനിന്ന്
പിന്തിരിയുകയും െചയ്തു.
െരഹെബയാം െയഹൂദ്യെയ

സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു
5 െരഹെബയാം െജറുശേലമിൽ
താമസിക്കുകയും െയഹൂദ്യയിൽ
്രപതിേരാധത്തിനുേവണ്ട പട്ടണങ്ങൾ
പണിയിക്കുകയും െചയ്തു. 6 േബത്ലേഹം,
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ഏതാം, െതേക്കാവ, 7 േബത്ത-്സൂർ,
േസാേഖാ, അദുല്ലാം, 8 ഗത്ത്, മാേരശാ, സീഫ്,
9അേദാരയീം, ലാഖീശ,് അേസക്കാ, 10 േസാരാ,
അയ്യാേലാൻ, െഹേ്രബാൻ എന്നിവയായിരുന്നു
അേദ്ദഹം െയഹൂദ്യയിലും െബന്യാമീനിലും
േകാട്ടെകട്ടി ഉറപ്പിച്ച നഗരങ്ങൾ. 11 അേദ്ദഹം
്രപതിേരാധത്തിനുള്ള അവരുെട േകാട്ടകൾ
ബലെപ്പടുത്തി അവയിൽ ൈസന്യാധിപന്മാെര
നിേയാഗിച്ച ; ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ, ഒലിെവണ്ണ,
വീഞ്ഞ് എന്നിവ സംഭരിച്ച െവച്ച . 12 പരിചകള ം
കുന്തങ്ങള ം എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും അേദ്ദഹം
േശഖരിച്ച െവച്ച ; തെന്നയുമല്ല, അതിെന്റ
സുരക്ഷയ്ക്കുേവണ്ട എല്ലാ ്രകമീകരണങ്ങള ം
െചയ്തു. അങ്ങെന െയഹൂദയും െബന്യാമീനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റനിയ്രന്തണത്തിൽതുടർന്നു.

13 ഇ്രസാേയലിൽ എല്ലായിടത്തുനിന്നുമുള്ള
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും െരഹെബയാമിെന്റ
പക്ഷംേചർന്നു. 14െയാേരാെബയാമുംപു്രതന്മാരും
േലവ്യെര യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാർ
എന്നു കരുതാെത അവഗണിച്ചിരുന്നു.
അതിനാൽ പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
തങ്ങള െട പുൽേമടുകള ം സമ്പത്തും
ഉേപക്ഷിച്ചിട്ട് െയഹൂദ്യയിലും െജറുശേലമിലും
വന്നുേചർന്നു. 15 െയാേരാെബയാം
താനുണ്ടാക്കിയ േക്ഷ്രതങ്ങളിൽ തെന്റ സ്വന്തം
പുേരാഹിതന്മാെര നിയമിച്ച . അവിെട അവർ
ആടുകള െടയും കാളക്കിടാങ്ങള െടയും
വി്രഗഹങ്ങെള ഭജിച്ച വന്നു. 16 ഇ്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കാൻ
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മനസ്സ െവച്ച എല്ലാവരും േലവ്യെര പിൻതുടർന്ന്
തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കു യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ
െജറുശേലമിേലക്കു വന്നു. 17 മൂന്നുവർഷക്കാലം
അവർ െയഹൂദാരാജ്യെത്ത ്രപബലമാക്കുകയും
ശേലാേമാെന്റ മകനായ െരഹെബയാമിനു
പിന്തുണ െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. ഈ
കാലമ്രതയും അവർ ദാവീദിെന്റയും
ശേലാേമാെന്റയും കാൽച്ച വടുകൾ
പിൻതുടരുന്നതിൽവിശ്വസ്തരായി നിലെകാണ്ടു.

െരഹെബയാമിെന്റകുടുംബം
18 ദാവീദിെന്റ മകനായ െയരീേമാത്തിെന്റയും
യിശ്ശായിയുെട മകൻ എലീയാബിെന്റ
മകളായ അബീഹയിലിെന്റയും മകളായ
മഹലാത്തിെന െരഹെബയാം വിവാഹംകഴിച്ച .
19 അവൾ അേദ്ദഹത്തിന് െയയൂശ,് െശമര്യാവ്,
സാഹാം എന്നീ പു്രതന്മാെര ്രപസവിച്ച .
20 അവൾക്കുേശഷം അബ്ശാേലാമിെന്റ
മകളായ മയഖാെയ െരഹെബയാം ഭാര്യയായി
സ്വീകരിച്ച . അവൾ അേദ്ദഹത്തിന്
അബീയാവ,് അത്ഥായി, സീസ, െശേലാമീത്ത്
എന്നിവെര ്രപസവിച്ച . 21 െരഹെബയാം
അബ്ശാേലാമിെന്റ മകളായ മയഖാെയ തെന്റ
മറ്റ ഭാര്യമാെരക്കാള ം െവപ്പാട്ടിമാെരക്കാള ം
കൂടുതലായി സ്േനഹിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിന്
ആെക പതിെനട്ട ഭാര്യമാരും അറുപത്
െവപ്പാട്ടികള ം ഇരുപത്തിെയട്ട പു്രതന്മാരും
അറുപതു പു്രതിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
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22 മയഖായുെട മകനായ അബീയാവിെന
രാജാവാക്കാൻ െരഹെബയാം
താത്പര്യെപ്പട്ടിരുന്നു. അതിനാൽഅബീയാവിെന
അവെന്റ സകലസേഹാദരന്മാരിൽെവച്ച ം
മുഖ്യരാജകുമാരനായി െരഹെബയാം
അവേരാധിച്ച . 23 െരഹെബയാം തെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ചിലെര െയഹൂദ്യയിലും
െബന്യാമീനിലും ഉടനീളമുള്ള േദശങ്ങളിലും
േകാട്ടെകട്ടി ഉറപ്പിച്ചിട്ട ള്ള നഗരങ്ങളിലും ചില
ദൗത്യങ്ങൾ നൽകി അയച്ചിരുന്നു; അങ്ങെന
അേദ്ദഹംബുദ്ധിപൂർവം െപരുമാറി. െരഹെബയാം
അവർക്ക് ധാരാളം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
നൽകുകയും അവർക്കുേവണ്ട ഭാര്യമാെര
സമ്പാദിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.

12
ശീശക്ക് െജറുശേലമിെനആ്രകമിക്കുന്നു

1 െരഹെബയാമിെന്റ രാജപദവി ഭ്രദമാകുകയും
അേദ്ദഹം ്രപബലനാകുകയുംെചയ്തേപ്പാൾ,
അേദ്ദഹവും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം എല്ലാ
ഇ്രസാേയലും* യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം
ഉേപക്ഷിച്ച . 2 അവർ യേഹാവേയാട്
അവിശ്വസ്തരായിത്തീർന്നതിനാൽ
െരഹെബയാമിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
അഞ്ചാംവർഷത്തിൽ ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ
ശീശക്ക് െജറുശേലമിെന ആ്രകമിച്ച .
3 ആയിരത്തി ഇരുനൂറ് രഥങ്ങേളാടും
അറുപതിനായിരം കുതിരപ്പടേയാടും

* 12:1 അതായത്, െയഹൂദാ; 2 ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ
മിക്കസ്ഥലങ്ങളിലും ഇ്രസാേയലിന് െയഹൂദാ എന്ന്
ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
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ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് അേദ്ദഹേത്താടുകൂടിവന്ന
ലൂബ്യരും സൂക്യരും കൂശ്യരുമായ
സംഖ്യയറ്റ കാലാൾപ്പടേയാടുംകൂടി ശീശക്ക്
െജറുശേലമിെന്റേനേരവന്നു. 4 അേദ്ദഹം
െയഹൂദ്യയിൽ േകാട്ടെകട്ടി ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന
നഗരങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കി െജറുശേലംവെര തെന്റ
ൈസന്യംഎത്തി.

5 അേപ്പാൾ െശമയ്യാ്രപവാചകൻ ശീശക്കിെന
േപടിച്ച് െജറുശേലമിേലക്കു വന്നുേചർന്ന
െരഹെബയാമിെന്റയും െയഹൂദ്യയിെല
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും അടുത്തുെചന്ന് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു, “യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘നിങ്ങൾ എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച ; അതിനാൽ ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങെള ഉേപക്ഷിച്ച് ശീശക്കിെന്റ
ൈകയിൽഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.’ ”

6 അേപ്പാൾ ഇ്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാരും
രാജാവും തങ്ങെളത്തെന്ന താഴ്ത്തി, “യേഹാവ
നീതിമാൻ”എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു.

7അവരുെട ഹൃദയനിലയ്ക്കു വ്യത്യാസം† വന്നു
എന്ന് യേഹാവ കണ്ടേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
ഈ അരുളപ്പാടു െശമയ്യാവിനുണ്ടായി:
“അവർ തെന്നത്താൻ വിനയെപ്പട്ടതിനാൽ
ഞാനവെര നശിപ്പിച്ച കളയുകയില്ല;ഞാനവർക്കു
േവഗംതെന്ന േമാചനം നൽകും. ശീശക്കിലൂെട
ഞാൻ എെന്റ ഉ്രഗേകാപം െജറുശേലമിേന്മൽ
െചാരിയുകയില്ല. 8 എന്നിരുന്നാലും എെന്ന
േസവിക്കുന്നതും അന്യേദശങ്ങളിെല
രാജാക്കന്മാെര േസവിക്കുന്നതുംതമ്മിലുള്ള

† 12:7 മൂ.ഭാ.സ്വയംതാഴ്ത്തി
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അന്തരം മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ
ശീശക്കിെന്റആ്രശിതരായിരിക്കും.”

9 ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ ശീശക്ക്
െജറുശേലമിെന ആ്രകമിച്ചേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെലയും രാജെകാട്ടാരത്തിെലയും
അമൂല്യവസ്തുക്കെളല്ലാംകവർന്നുെകാണ്ടുേപായി.
ശേലാേമാൻ പണികഴിപ്പിച്ചിരുന്ന
സ്വർണപ്പരിചകൾ സഹിതം സകലതും
അേദ്ദഹം അപഹരിച്ച . 10 അതിനാൽ,
അവയുെട സ്ഥാനത്തുെവക്കുന്നതിന്
െരഹെബയാംരാജാവ് െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള
പരിചകള ണ്ടാക്കി അവ െകാട്ടാരകവാടത്തിെന്റ
കാവൽക്കാരുെട അധിപതികെള ഏൽപ്പിച്ച .
11 രാജാവു യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
േപാകുേമ്പാെഴല്ലാം അംഗരക്ഷകർ പരിചകള ം
ഏന്തിെക്കാണ്ട് അേദ്ദഹെത്ത അനുഗമിച്ചിരുന്നു;
അതിനുേശഷം അവർ അവ കാവൽമുറിയിൽ
തിരിെക െവക്കും.

12 െരഹെബയാം തെന്നത്താൻ
വിനയെപ്പട്ടതുമൂലം, അേദ്ദഹെത്ത മുഴുവനായി
നശിപ്പിച്ച കളയാെത യേഹാവയുെട േകാപം
അേദ്ദഹെത്ത വിട്ട മാറി. െയഹൂദ്യയിൽ അൽപ്പം
നന്മതീർച്ചയായുംഅവേശഷിച്ചിരുന്നു.

13 െരഹെബയാംരാജാവ് സ്വയം
െജറുശേലമിൽ നിലയുറപ്പിച്ച് രാജാവായി
തുടർന്നു. രാജാവായേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു
നാൽപ്പെത്താന്നുവയസ്സായിരുന്നു. തെന്റ
നാമം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇ്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും യേഹാവ
െതരെഞ്ഞടുത്ത െജറുശേലംനഗരത്തിൽ
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അേദ്ദഹം പതിേനഴുവർഷം ഭരണംനടത്തി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയുെട േപര് നയമാ
എന്നായിരുന്നു. അവൾ ഒരു അേമ്മാന്യസ്്രതീ
ആയിരുന്നു. 14 െരഹെബയാം യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കാൻ മനസ്സ െവച്ചില്ല; അതിനാൽ
അേദ്ദഹം ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിച്ച .

15 െരഹെബയാമിെന്റ ഭരണകാലെത്ത
സംഭവങ്ങെളല്ലാം ആദ്യവസാനം
െശമയ്യാ്രപവാചകെന്റ േരഖകളിലും ദർശകനായ
ഇേദ്ദായുെട വംശാവലി സംബന്ധമായ
േരഖകളിലും േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
െരഹെബയാമും െയാേരാെബയാമുംതമ്മിൽ
നിരന്തരം യുദ്ധം നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
16 െരഹെബയാം നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു; അേദ്ദഹെത്ത
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അടക്കംെചയ്തു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റപു്രതനായഅബീയാംപിതാവിനു
പകരം രാജാവായി.

13
െയഹൂദാരാജാവായഅബീയാം

1 െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
പതിെനട്ടാംവർഷം അബീയാം െയഹൂദ്യയിൽ
രാജാവായി സ്ഥാനേമറ്റ . 2 അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിൽ മൂന്നുവർഷം ഭരണംനടത്തി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയുെട േപര് മയഖാ*
എന്നായിരുന്നു. അവൾ† ഗിെബയാക്കാരനായ
ഊരിേയലിെന്റ മകളായിരുന്നു.

* 13:2 11:20;1രാജാ. 15:2കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. മിഖായാ † 13:2
അഥവാ,പൗ്രതി
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അബീയാമും െയാേരാെബയാമുംതമ്മിൽ
യുദ്ധമുണ്ടായി. 3നാലുലക്ഷം േയാദ്ധാക്കളടങ്ങിയ
ശക്തരായ ഒരു ൈസന്യവുമായി അബീയാം
യുദ്ധത്തിനു െചന്നു. െയാേരാെബയാം
ശക്തന്മാരായ എട്ട ലക്ഷം ഭടന്മാെര
അബീയാമിെനതിേരഅണിനിരത്തി.

4അബീയാം എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല െസമരായീം
മലമുകളിൽ കയറിനിന്നു വിളിച്ച പറഞ്ഞു:
“െയാേരാെബയാമും സകല ഇ്രസാേയലുേമ,
എെന്റവാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കുക! 5ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജത്വം
ദാവീദിനും അവെന്റ പിൻഗാമികൾക്കുംേവണ്ടി
എെന്നേന്നക്കുമായി ഒരു ലവണ ഉടമ്പടിയാൽ‡
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ
അറിയുന്നിേല്ല? 6 എന്നിട്ട ം െനബാത്തിെന്റ
മകനായ െയാേരാെബയാം ദാവീദിെന്റ
മകനായ ശേലാേമാെന്റ ദാസനായിരിെക്ക,
തെന്റ യജമാനെനതിേര മത്സരിച്ച . 7 ഒരു
്രപേയാജനവുമില്ലാത്ത ചില ആഭാസന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിനുചുറ്റ ം വന്നുകൂടി. ശേലാേമാെന്റ
മകനായ െരഹെബയാം യുവാവും
ചഞ്ചലചിത്തനും ഇവെര േനരിടാൻതക്ക
കരുത്തില്ലാത്തവനും ആയിരുന്നേപ്പാൾ ഇവർ
അേദ്ദഹെത്തഎതിർത്തു.

8 “യേഹാവയുെട രാജ്യം ഇതാ ദാവീദിെന്റ
പിൻഗാമികള െട ൈകവശമിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
അതിെന െചറുത്തുനിൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
തീർച്ചയായും ഒരു വിപുലൈസന്യംതെന്ന.
‡ 13:5 എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലും ഉപ്പ്
അവിഭാജ്യഘടകമായിരിക്കുന്നതുേപാെല,മാറ്റംവരുത്തിക്കൂടാത്ത
നിയമം.
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നിങ്ങൾക്കു േദവന്മാരായിരിക്കാൻ
െയാേരാെബയാം ഉണ്ടാക്കിത്തന്ന
സ്വർണക്കാളക്കിടാങ്ങള ംനിങ്ങേളാടുകൂെടയുണ്ട.്
9 യേഹാവയുെട പുേരാഹിതന്മാരായ
അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാെരയും േലവ്യെരയും
തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അന്യേദശക്കാർ
െചയ്യന്നതുേപാെല നിങ്ങള ം സ്വന്തം
പുേരാഹിതന്മാെര നിയമിച്ചിേല്ല? സ്വയം
വിശുദ്ധീകരിക്കാനായി ഒരു കാളക്കിടാവിെനയും
ഏഴു മുട്ടാടുകെളയും െകാണ്ടുവരുന്ന
ഏെതാരുവനും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
േദവന്മാെരന്നു വിളിക്കെപ്പടുന്നവർക്കു
പുേരാഹിതനായിത്തീരാമേല്ലാ!

10 “എന്നാൽ ഞങ്ങള െട ൈദവേമാ,
യേഹാവ ആകുന്നു. അവിടെത്ത ഞങ്ങൾ
ഉേപക്ഷിച്ചിട്ട മില്ല. ഞങ്ങള െട ഇടയിൽ
യേഹാവയ്ക്കു പുേരാഹിതന്മാരായി ശു്രശൂഷ
െചയ്യന്നത് അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരാണ;് േലവ്യർ
അവെര അതിൽ സഹായിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.
11 ദിനം്രപതി രാവിെലയും ൈവകുേന്നരവും
അവർ യേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗങ്ങള ം
പരിമളധൂപങ്ങള ം അർപ്പിക്കുന്നു;
ആചാരപരമായി ശുദ്ധീകരിച്ച േമശേമൽ
കാഴ്ചയപ്പം ഒരുക്കുന്നു;എല്ലാസായാഹ്നങ്ങളിലും
സ്വർണവിളക്കുതണ്ടിേന്മൽ ദീപങ്ങൾ
െതളിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുന്നു; നിങ്ങേളാ,
അവിടെത്ത ത്യജിച്ചിരിക്കുന്നു. 12 ൈദവം
ഞങ്ങേളാടുകൂെടയുണ്ട.് അവിടന്നാണ്
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ഞങ്ങള െട നായകൻ. അവിടെത്ത
പുേരാഹിതന്മാർ തങ്ങള െട യുദ്ധാരവം മുഴക്കി
നിങ്ങൾെക്കതിേര യുദ്ധത്തിനായുള്ള കാഹളം
മുഴക്കും. ഇ്രസാേയൽ പുരുഷന്മാേര, നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു
യുദ്ധംെചയ്യരുത;്നിങ്ങൾവിജയിക്കുകയില്ല.”

13 െയാേരാെബയാം െയഹൂദെയ പിൻഭാഗത്തു
വളയാൻ ൈസന്യെത്ത അയച്ചിരുന്നു; അങ്ങെന
െയഹൂദയുെടമുമ്പിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ൈസന്യവും പിന്നിൽ പതിയിരിപ്പ കാെരയും
ആക്കി. 14 െയഹൂദാ, തങ്ങൾ മുന്നിൽനിന്നും
പിന്നിൽനിന്നും ആ്രകമിക്കെപ്പടുന്നു എന്നു
മനസ്സിലാക്കി. അേപ്പാൾ അവർ യേഹാവേയാടു
നിലവിളിച്ച ; പുേരാഹിതന്മാർ തങ്ങള െട
കാഹളമൂതി. 15 െയഹൂദാൈസന്യം യുദ്ധാരവം
മുഴക്കി; അവരുെട യുദ്ധാരവത്തിെന്റ
മുഴക്കത്താൽ ൈദവം െയാേരാെബയാമിെനയും
സകല ഇ്രസാേയലിെനയും അബീയാമിെന്റയും
െയഹൂദയുെടയും മുമ്പിൽനിന്നു
േതാേറ്റാടുമാറാക്കി. 16 ഇ്രസാേയല്യർ
െയഹൂദയുെടമുമ്പിൽനിന്നു പലായനംെചയ്തു.
ൈദവം അവെര െയഹൂദയുെട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച . 17 അബീയാവും ൈസന്യവും
അവർക്കു കനത്ത നാശം വരുത്തി.
ഇ്രസാേയലിെന്റ ശക്തന്മാരായ േപാരാളികളിൽ
അഞ്ചുലക്ഷംേപർ വധിക്കെപ്പട്ട . 18 അന്ന്
ഇ്രസാേയൽ കീഴടക്കെപ്പട്ട ; തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
ആ്രശയിച്ചതുെകാണ്ട് െയഹൂദാജനം
വിജയംൈകവരിച്ച .
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19 അബീയാം െയാേരാെബയാമിെന
പിൻതുടർന്നുെചന്ന,് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അധീനതയിൽനിന്നു േബേഥൽ, െയശാനാ,
എേ്രഫാൻ എന്നീ നഗരങ്ങള ം അവേയാടുേചർന്ന
്രഗാമങ്ങള ം പിടിെച്ചടുത്തു. 20 അബീയാമിെന്റ
കാലത്ത് െയാേരാെബയാമിനു ശക്തി
വീെണ്ടടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. യേഹാവ ്രപഹരിച്ച ;
അങ്ങെനഅേദ്ദഹം മരിച്ച വീണു.

21 എന്നാൽ അബീയാം ്രപബലനായിത്തീർന്നു.
അേദ്ദഹത്തിനു പതിന്നാലു ഭാര്യമാരും
ഇരുപത്തിരണ്ടു പു്രതന്മാരും പതിനാറു
പു്രതിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

22 അബീയാവിെന്റ ഭരണത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങള ം അേദ്ദഹം െചയ്തതും
പറഞ്ഞതുമായ കാര്യങ്ങള ം ഇേദ്ദാ്രപവാചകെന്റ
കുറിപ്പ കളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

14
1 അബീയാം നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു; ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത സംസ്കരിച്ച .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ ആസാ
അനന്തരാവകാശിയായി രാജ്യഭാരേമറ്റ .
ആസായുെടകാലത്ത് പത്തുവർഷേത്തക്ക്
േദശത്തുസമാധാനം നിലനിന്നു.
ആസാെയഹൂദാരാജാവ്

2 ആസാ തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ ്രപസാദകരമായതും
നീതിയായുള്ളതും ്രപവർത്തിച്ച . 3 അേദ്ദഹം
അന്യേദവന്മാരുെട ബലിപീഠങ്ങള ം േക്ഷ്രതങ്ങള ം
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നീക്കിക്കളഞ്ഞു; ആചാരസ്തൂപങ്ങൾ
ഇടിച്ച തകർത്തു; അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ*
െവട്ടിവീഴ്ത്തുകയും െചയ്തു. 4 തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കാനും അവിടെത്ത നിയമങ്ങള ം
കൽപ്പനകള ം അനുസരിക്കാനും അേദ്ദഹം
െയഹൂദേയാട് ആജ്ഞാപിച്ച . 5 എല്ലാ
െയഹൂദാനഗരങ്ങളിൽനിന്നും േക്ഷ്രതങ്ങള ം
ധൂപബലിപീഠങ്ങള ം അേദ്ദഹം നീക്കംെചയ്തു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭരണത്തിൽ േദശം
സമാധാനപൂർണമായിരുന്നു. 6 േദശത്തു
സമാധാനംനിലനിന്നിരുന്നകാലത്ത്െയഹൂദ്യയിൽ
േകാട്ടെകട്ടിബലെപ്പടുത്തിയനഗരങ്ങൾഅേദ്ദഹം
നിർമിച്ച . യേഹാവ അേദ്ദഹത്തിനു സ്വസ്ഥത
നൽകിയിരുന്നു. അതിനാൽ ആ വർഷങ്ങളിൽ
ആരുംഅേദ്ദഹവുമായി യുദ്ധത്തിേലർെപ്പട്ടില്ല.

7 ആസാ െയഹൂദാജനതേയാടു പറഞ്ഞു:
“നമുക്ക് ഈ നഗരങ്ങൾ പണിയാം;
അവയ്ക്കുചുറ്റ ം മതിലുകൾ തീർത്ത്
േഗാപുരങ്ങള ം കവാടങ്ങള ം ഓടാമ്പലുകള ം
സ്ഥാപിച്ച് അവെയ ബലെപ്പടുത്താം.
നാം നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
അേന്വഷിച്ചതുെകാണ്ട് നാട് ഇേപ്പാഴും നമ്മുെട
അധീനതയിൽത്തെന്ന. നാം അവിടെത്ത
അേന്വഷിച്ച ; അവിടന്ന് ചുറ്റ പാടും നമുക്കു
സമാധാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു.” അങ്ങെന
അവർ നിർമാണ്രപവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി
അഭിവൃദ്ധി്രപാപിച്ച .

8 െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് വൻപരിചയും

* 14:3 അതായത്, തടിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച അേശരാേദവിയുെട
്രപതീകങ്ങൾ.
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കുന്തവുേമന്തിയ മൂന്നുലക്ഷംേപരും
െബന്യാമീനിൽനിന്ന് െചറുപരിചയും വില്ല ം
ധരിച്ച രണ്ടുലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരംേപരും
ഉൾെക്കാള്ളന്ന ഒരു മഹാൈസന്യം ആസായ്ക്ക്
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവെരല്ലാം ൈധര്യശാലികളായ
േയാദ്ധാക്കളായിരുന്നു.

9 ഒരിക്കൽ കൂശ്യനായ േസരഹ്
പത്തുലക്ഷം† ഭടന്മാരും മുന്നൂറു രഥങ്ങള മായി
െയഹൂദയ്െക്കതിേര പുറെപ്പട്ട് മാേരശാവെര
വന്നു. 10 ആസാ അേദ്ദഹെത്ത േനരിടാൻ
പുറെപ്പട്ട െചന്നു; മാേരശായ്ക്കു സമീപം
െസഫാഥാ താഴ്വരയിൽ അവർ ൈസന്യെത്ത
അണിനിരത്തി.

11 അതിനുേശഷം ആസാ തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവേയാടുനിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു: “യേഹാേവ,
ബലവാെനതിേര ബലഹീനെന തുണയ്ക്കാൻ
അങ്ങെയേപ്പാെല മെറ്റാരുത്തനും ഇല്ല.
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, ഞങ്ങൾ
അങ്ങയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു; ഞങ്ങെള
സഹായിക്കേണ. അങ്ങയുെട നാമത്തിൽ
ഞങ്ങൾ ഈ മഹാൈസന്യത്തിെനതിേര
വന്നിരിക്കുന്നു. യേഹാേവ, അങ്ങുതെന്ന
ഞങ്ങള െട ൈദവം. മനുഷ്യൻ അേങ്ങെക്കതിേര
്രപബലെപ്പടാൻഇടയാക്കരുേത!”

12അേപ്പാൾആസായുെടയും െയഹൂദയുെടയും
മുമ്പാെക യേഹാവ കൂശ്യർക്കു പരാജയം
വരുത്തി. അവർ പലായനംെചയ്തു.
13 ആസായും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈസന്യവും
െഗരാർവെര അവെര പിൻതുടർന്നു. ഒരിക്കലും
† 14:9 മൂ.ഭാ.ആയിരത്തിനുേമൽആയിരം
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നികത്താനാകാത്തവിധം അേനകം കൂശ്യർ‡
വധിക്കെപ്പട്ടവരായി. യേഹാവയുെടയും
അവിടെത്ത ൈസന്യത്തിെന്റയും മുമ്പിൽ
അവർ തകർക്കെപ്പട്ട . െയഹൂദാജനത
വലിെയാരു െകാള്ളയുമായി മടങ്ങിേപ്പാന്നു.
14 െഗരാറിനു ചുറ്റ മുള്ള സകലപട്ടണങ്ങള ം
അവർ നശിപ്പിച്ച . യേഹാവെയപ്പറ്റിയുള്ള ഭീതി
ആ േദശവാസികളിേന്മൽ വീണിരുന്നു. അവിെട
ധാരാളം െകാള്ളമുതലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
അവർ ആ നഗരങ്ങെളല്ലാം െകാള്ളയടിച്ച .
15 അവർ കന്നുകാലികള െട ഇടയന്മാരുെട
കൂടാരങ്ങെളയും ആ്രകമിച്ച . ധാരാളം
െചമ്മരിയാടുകെളയും േകാലാടുകെളയും
ഒട്ടകങ്ങെളയും അപഹരിച്ച െകാണ്ട് അവർ
െജറുശേലമിേലക്കു മടങ്ങി.

15
ആസായുെട പരിഷ്കാരങ്ങൾ

1 ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് ഓേദദിെന്റ
മകനായ അസര്യാവിെന്റേമൽ വന്നു.
2 അേദ്ദഹം ആസെയ കാണുന്നതിനായി െചന്ന്
അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു: “ആസാരാജാേവ,
സകല െയഹൂദാ-െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാേര,
എെന്റ വാക്കു ്രശദ്ധേയാെട േകൾക്കുക! നിങ്ങൾ
യേഹാവേയാടുകൂെട ആയിരിക്കുേമ്പാൾ
അവിടന്നു നിങ്ങേളാടുകൂെടയുണ്ടായിരിക്കും.
നിങ്ങൾ അവിടെത്ത അേന്വഷിക്കുെമങ്കിൽ,
കെണ്ടത്തും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടെത്ത

‡ 14:13 അതായത്,എേത്യാപ്യക്കാർ
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ഉേപക്ഷിച്ചാൽ അവിടന്നു നിങ്ങെളയും
ഉേപക്ഷിക്കും. 3വളെരക്കാലമായി ഇ്രസാേയലിന്
സത്യൈദവേമാ ്രപേബാധിപ്പിക്കാൻ ഒരു
പുേരാഹിതേനാ ന്യായ്രപമാണേമാ ഇല്ലാതിരുന്നു.
4 എന്നാൽ അവർ തങ്ങള െട കഷ്ടതയിൽ
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിേലക്കു
തിരിഞ്ഞു; അവിടെത്ത അേന്വഷിച്ച ;
കെണ്ടത്തുകയും െചയ്തു. 5 അക്കാലത്ത്
േദശവാസികെളല്ലാം കലാപങ്ങളിൽ
അകെപ്പട്ടിരുന്നതിനാൽ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി
സഞ്ചരിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമായിരുന്നില്ല.
6ൈദവം സകലവിധമായ കഷ്ടതകൾെകാണ്ടും
അവെര പീഡിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ ഒരു
രാജ്യം മെറ്റാരു രാജ്യത്താലും ഒരു നഗരം മെറ്റാരു
നഗരത്താലും തകർക്കെപ്പട്ട െകാണ്ടിരുന്നു.
7 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശക്തി സമാഹരിക്കുക!
പരി്രശമം ഉേപക്ഷിക്കരുത;് നിങ്ങള െട
്രപവൃത്തികൾക്കു ്രപതിഫലം ലഭിക്കും.”

8 ഓേദദിെന്റ മകനും ്രപവാചകനുമായ
അസര്യാവിെന്റ വാക്കുകള ം ്രപവചനവും
േകട്ടേപ്പാൾ ആസാ ൈധര്യമുള്ളവനായി,
െയഹൂദ്യയിെലയും െബന്യാമീനിെലയും
സകലേദശങ്ങളിലും, താൻ എ്രഫയീം മലനാട്ടിൽ
പിടിച്ചടക്കിയ പട്ടണങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന
സകലേമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെളയും അേദ്ദഹം
നീക്കംെചയ്തു. യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
പൂമുഖത്തിനു മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന യാഗപീഠം
അേദ്ദഹം പുനരുദ്ധരിച്ച .

9 പിെന്ന അേദ്ദഹം സകല െയഹൂദെരയും
െബന്യാമീന്യെരയും എ്രഫയീം, മനെശ്ശ,
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ശിെമേയാൻ എന്നീ േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന്
അവരുെടയിടയിൽ വന്നുപാർക്കുന്നവെരയും
കൂട്ടിവരുത്തി. ൈദവമായ യേഹാവ ആസാ
രാജാവിേനാടുകൂെടയുണ്ട് എന്നു കണ്ടിട്ട്
ഇ്രസാേയല്യരിൽനിന്ന് വളെരയധികം ആള കൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റകൂട്ടത്തിൽവന്നുേചർന്നിരുന്നു.

10 ആസായുെട ഭരണത്തിെന്റ
പതിനഞ്ചാംവർഷം മൂന്നാംമാസത്തിൽ അവർ
െജറുശേലമിൽ സേമ്മളിച്ച . 11 അവർ
െകാണ്ടുവന്നിരുന്ന െകാള്ളമുതലിൽനിന്ന്
എഴുനൂറു കന്നുകാലികെളയും ഏഴായിരം
െചമ്മരിയാടുകെളയും േകാലാടുകെളയും
അന്ന് അവർ യേഹാവയ്ക്കു യാഗമർപ്പിച്ച .
12 തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ പൂർണഹൃദയേത്താടും
പൂർണമനേസ്സാടുംകൂടി അേന്വഷിക്കും
എെന്നാരു ഉടമ്പടിയിൽ അവർ ഏർെപ്പട്ട .
13 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കാത്തവർ—െചറിയവേരാവലിയവേരാ
സ്്രതീേയാ പുരുഷേനാ ആകെട്ട ആരായാലും—
വധശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം എന്നും ഉടമ്പടിയിൽ
വ്യവസ്ഥ െചയ്തു. 14 െകാമ്പും കാഹളവും
ഊതി, ഉച്ചത്തിൽ ആർത്തുവിളിച്ച,് ജയേഘാഷം
മുഴക്കി അവർ യേഹാവേയാടു ശപഥംെചയ്തു.
15അവർശപഥംെചയ്തത് പൂർണഹൃദയേത്താെട
ആയിരുന്നതിനാൽ െയഹൂദാമുഴുവനും
ഈ ശപഥത്തിൽ ആഹ്ലാദിച്ച . അവർ
ആത്മാർഥതേയാെട യേഹാവെയ അേന്വഷിച്ച
കെണ്ടത്തുകയും െചയ്തു. അതിനാൽ യേഹാവ
അവർക്ക്എങ്ങുംസ്വസ്ഥതനൽകി.
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16 ആസാരാജാവിെന്റ വലിയമ്മയായ
മയഖാ അേശരാേദവിക്ക് ഒരു േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം
നിർമിച്ചതിനാൽ ആസാ അവെര
രാജമാതാവിെന്റ പദവിയിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. അേദ്ദഹം ആ
്രപതിമ െവട്ടിവീഴ്ത്തി, അടിച്ച തകർത്ത,്
കിേ്രദാൻതാഴ്വരയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളഞ്ഞു.
17 ആസാരാജാവിെന്റ ജീവിതകാലംമുഴുവനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയം യേഹാവേയാടുള്ള
ഭക്തിയിൽ ഏകാ്രഗമായിരുെന്നങ്കിലും,
അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയലിൽനിന്നു േക്ഷ്രതങ്ങൾ
നീക്കംെചയ്തില്ല. 18 താനും തെന്റ പിതാവും
സമർപ്പിച്ചിരുന്ന സ്വർണവും െവള്ളിയും
മറ്റ പകരണങ്ങള ം അേദ്ദഹം ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു.

19 പിന്നീട് ആസായുെട ഭരണത്തിെന്റ
മുപ്പത്തഞ്ചാമാണ്ടുവെരയുദ്ധം ഉണ്ടായില്ല.

16
ആസായുെടഅവസാനവർഷങ്ങൾ

1 ആസായുെട ഭരണത്തിെന്റ
മുപ്പത്തിയാറാംവർഷത്തിൽ െയഹൂദാരാജാവായ
ആസായുെട ്രപേദശത്തുനിന്ന് ആെരങ്കിലും
പുറേത്തക്കു േപാകുകേയാ അകേത്തക്കു
വരികേയാ െചയ്യാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്
ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ബെയശാ
െയഹൂദയ്െക്കതിേര വന്ന്, രാമായിൽ
േകാട്ടെകട്ടിയുറപ്പിച്ച .

2 അേപ്പാൾ ആസാ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെലയും സ്വന്തം െകാട്ടാരത്തിെലയും
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ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന െവള്ളിയും
സ്വർണവും എടുത്ത,് ദമസ്േകാസിൽ ഭരണം
നടത്തിവരികയായിരുന്ന െബൻ-ഹദദ് എന്ന
അരാംരാജാവിനു െകാടുത്തയച്ച . എന്നിട്ട് ഈ
വിധം പറഞ്ഞു: 3 “എെന്റ പിതാവും താങ്കള െട
പിതാവുംതമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെല ഒരു
സഖ്യം നമ്മൾതമ്മിലും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട! ഇതാ,
ഞാൻ താങ്കൾക്ക് െവള്ളിയും സ്വർണവും
െകാടുത്തയയ്ക്കുന്നു. ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ബെയശാ എെന്ന ആ്രകമിക്കാെത
പിന്മാറത്തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾതമ്മിലുള്ള സഖ്യം
ഇേപ്പാൾ റദ്ദാക്കിയാലും!”

4 െബൻ-ഹദദ് ആസാരാജാവിെന്റ അേപക്ഷ
സ്വീകരിച്ച . അേദ്ദഹം തെന്റ ൈസന്യാധിപന്മാെര
ഇ്രസാേയൽ നഗരങ്ങളിേലക്കയച്ച . അവർ
ഈേയാൻ, ദാൻ, ആേബൽ-മയീം* എന്നിവയും
നഫ്താലിയിെല സകലഭണ്ഡാരനഗരങ്ങള ം
ആ്രകമിച്ച കീഴടക്കി. 5 ബെയശാരാജാവ് ഇതു
േകട്ടേപ്പാൾരാമായുെടനിർമാണ്രപവർത്തനങ്ങൾ
നിർത്തലാക്കുകയും ആ ഉദ്യമംതെന്ന
ഉേപക്ഷിക്കുകയും െചയ്തു. 6 അതിനുേശഷം,
ആസാരാജാവ് െയഹൂദ്യയിലുള്ള സകലെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുെചന്ന് ബെയശാ നിർമാണത്തിന്
ഉപേയാഗിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന കല്ല ം മരവും
രാമായിൽനിന്നു ചുമന്നുെകാണ്ടുേപായി.
അതുപേയാഗിച്ച്അേദ്ദഹംേഗബായുംമിസ്പായും
പണിയിച്ച .

7 ആ സമയത്ത് ദർശകനായ ഹനാനി

* 16:4 ആേബൽ-മയീം ആേബൽ-േബത്ത്-മാക്കാ എന്നും
അറിയെപ്പടുന്നു.
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െയഹൂദാരാജാവായ ആസായുെട അടുത്തുവന്ന്
അേദ്ദഹേത്താട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“നീ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
ആ്രശയിക്കാെത അരാംരാജാവിൽ
ആ്രശയിച്ചതുെകാണ്ട് അരാംരാജാവിെന്റ
ൈസന്യം നിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു
രക്ഷെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 8 കൂശ്യരും, ലൂബ്യരും
അസംഖ്യം രഥങ്ങേളാടും കുതിരപ്പടേയാടുംകൂടിയ
ഒരു മഹാൈസന്യമായിരുന്നിേല്ല? എന്നിട്ട ം
നീ യേഹാവയിൽ ആ്രശയിച്ചേപ്പാൾ
അവിടന്ന് അവെര നിെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച തന്നു. 9 യേഹാവയുെട കണ്ണ,്
തന്നിൽ ഏകാ്രഗചിത്തരായവെര ശക്തിേയാെട
പിന്താങ്ങുന്നതിനുേവണ്ടി ഭൂതലത്തിലുടനീളം
സഞ്ചരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു; ഇക്കാര്യത്തിൽ
നീ േഭാഷത്തം ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇേപ്പാൾമുതൽനിനക്കുയുദ്ധങ്ങൾഉണ്ടാകും.”

10 ഇതുമൂലം ആസാ ആ ദർശകേനാടു
േകാപിച്ച്അേദ്ദഹെത്തകാരാഗൃഹത്തിൽഅടച്ച .
ഇക്കാരണത്താൽ അേദ്ദഹത്തിനുേനേര ആസാ
േകാപാകുലനായിരുന്നു. ഈ സമയത്തുതെന്ന
ആസാ ജനങ്ങളിൽ പലെരയും പീഡിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു.

11 ആസായുെട ഭരണകാലെത്ത
സംഭവങ്ങൾ, ആദ്യവസാനം, െയഹൂദ്യയിെലയും
ഇ്രസാേയലിെലയും രാജാക്കന്മാരുെട
പുസ്തകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
12 ആസായുെട ഭരണത്തിെന്റ
മുപ്പത്തിെയാൻപതാമാണ്ടിൽ അേദ്ദഹത്തിന്
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തെന്റ പാദത്തിൽ േരാഗം ബാധിച്ച .
േരാഗം അതികഠിനമായി മൂർച്ഛിെച്ചങ്കിലും,
അേദ്ദഹം തെന്റ േരാഗാവസ്ഥയിൽേപാലും
ൈവദ്യന്മാരിൽനിന്നല്ലാെത യേഹാവയിൽനിന്നു
സഹായം േതടിയില്ല. 13 അങ്ങെന തെന്റ
ഭരണത്തിെന്റ നാൽപ്പത്തിെയാന്നാമാണ്ടിൽ
ആസാ മരിച്ച ; അേദ്ദഹം നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു. 14 ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ ആസാ തനിക്കുേവണ്ടി
പണികഴിപ്പിച്ചിരുന്ന കല്ലറയിൽ അവർ
അേദ്ദഹെത്ത സംസ്കരിച്ച . സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ം
പലതരം പരിമളക്കൂട്ട കള ംെകാണ്ടു മൂടിയ ഒരു
ശവമഞ്ചത്തിൽ അവർ അേദ്ദഹെത്ത കിടത്തി;
അേദ്ദഹേത്താടുള്ള ബഹുമാനാർഥം ഒരു വലിയ
അഗ്നികുണ്ഡംഒരുക്കുകയും െചയ്തു.

17
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്ത്

1 ആസായുെട മകനായ െയേഹാശാഫാത്ത്
അനന്തരാവകാശിയായി രാജ്യഭാരേമറ്റ .
അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയലിെനതിേര
്രപബലനായിത്തീർന്നു. 2 േകാട്ടെകട്ടി
ബലെപ്പടുത്തിയിരുന്ന െയഹൂദ്യനഗരങ്ങളിെലല്ലാം
അേദ്ദഹം പട്ടാളെത്ത പാർപ്പിച്ച . െയഹൂദ്യയിലും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവായ ആസാ
പിടിച്ചടക്കിയിരുന്ന എ്രഫയീമ്യ നഗരങ്ങളിലും
അേദ്ദഹംകാവൽേസനെയനിേയാഗിച്ച .

3 െയേഹാശാഫാത്ത് ബാൽവി്രഗഹങ്ങെള
അേന്വഷിക്കാെത തെന്റ പൂർവപിതാവായ
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ദാവീദിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ ആദ്യ
വർഷങ്ങളിേലതുേപാെല ജീവിച്ചതുമൂലം
യേഹാവ അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
4 അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയലിെന്റ ്രപവർത്തനമാർഗം
പിൻതുടരാെത, തെന്റ പിതാവിെന്റ ൈദവെത്ത
അേന്വഷിക്കുകയും അവിടെത്ത കൽപ്പനകൾ
അനുസരിക്കുകയും െചയ്തു. 5 തന്മൂലം
യേഹാവ അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവിടന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാജത്വം സ്ഥിരമാക്കി.
െയഹൂദാമുഴുവനും െയേഹാശാഫാത്തിനു
കാഴ്ചകൾ െകാണ്ടുവന്നു. അേദ്ദഹത്തിനു
ധനവും മാനവും വർധിച്ച . 6 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഹൃദയം യേഹാവയുെട വഴികളിൽ
ഏകാ്രഗമായിത്തീരുകയും െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന്
അേദ്ദഹം േക്ഷ്രതങ്ങള ം അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം
നീക്കിക്കളയുകയും െചയ്തു.

7 തെന്റ ഭരണത്തിെന്റ മൂന്നാമാണ്ടിൽ
അേദ്ദഹം തെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരായ െബൻ-
ഹയീൻ, ഓബദ്യാവ്, െസഖര്യാവ,് െനഥനേയൽ,
മീഖാ എന്നിവെര െയഹൂദാനഗരങ്ങളിൽ
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരായി നിേയാഗിച്ച .
8 അവേരാടുകൂെട െശമയ്യാവ,് െനഥന്യാവ്,
െസബദ്യാവ്, അസാേഹൽ, െശമിരാേമാത്ത്,
െയേഹാനാഥാൻ, അേദാനിയാവ,് േതാബിയാവ്,
േതാബ്-അേദാനിയാവ് എന്നീ േലവ്യരും
എലീശാമ, െയേഹാരാം എന്നീ പുേരാഹിതന്മാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 9 അവർ െയഹൂദ്യയിലുടനീളം
സഞ്ചരിച്ച് ഉപേദശിച്ച . യേഹാവയുെട
ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥം അവരുെടപക്കൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ െയഹൂദാ
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പട്ടണങ്ങളിലൂെടെയല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് ജനെത്ത
ഉപേദശിച്ച .

10 െയഹൂദയ്ക്കു ചുറ്റ മുള്ള നാടുകളിെല
സകലരാജ്യങ്ങളിലും യേഹാവെയപ്പറ്റിയുള്ള
ഭീതി വീണിരുന്നു. അതിനാൽ അവരാരും
െയേഹാശാഫാത്തിേനാടു യുദ്ധത്തിനു
തുനിഞ്ഞില്ല. 11 െഫലിസ്ത്യരിൽ ചിലർ
െയേഹാശാഫാത്തിനു കാഴ്ചകള ം കപ്പമായി
െവള്ളിയും െകാണ്ടുവന്നു. അറബികൾ
അേദ്ദഹത്തിന് ഏഴായിരത്തി എഴുനൂറ്
േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാരും ഏഴായിരത്തി
എഴുനൂറു െവള്ളാട്ട െകാറ്റന്മാരും അടങ്ങിയ
ആട്ടിൻപറ്റെത്തകാഴ്ചയായിസമർപ്പിച്ച .

12 െയേഹാശാഫാത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ
ശക്തനായിത്തീർന്നു. അേദ്ദഹം െയഹൂദ്യയിൽ
േകാട്ടകള ം സംഭരണനഗരങ്ങള ം പണിയിച്ച .
13 അേദ്ദഹം െയഹൂദാ പട്ടണങ്ങളിൽ ധാരാളം
വിഭവങ്ങൾ േശഖരിച്ചിരുന്നു. തഴക്കംെചന്ന
േയാദ്ധാക്കെളയും അേദ്ദഹം െജറുശേലമിൽ
കരുതിയിരുന്നു. 14 കുടുംബ്രകമം അനുസരിച്ച്
അവരുെട േപരുവിവരപ്പട്ടികഇ്രപകാരമായിരുന്നു:

െയഹൂദ്യയിൽനിന്ന് സഹ്രസാധിപന്മാരുെട
ഗണംആയിരം:
അദ്നാൈസന്യാധിപനുംഅേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
മൂന്നുലക്ഷം േയാദ്ധാക്കള ം ഉണ്ടായിരുന്നു;

15 അടുത്തതായി, െയേഹാഹാനാൻ
ൈസന്യാധിപനും അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
രണ്ടുലക്ഷത്തിഎൺപതിനായിരം ഭടന്മാർ;
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16 അതിനടുത്തായി, സി്രകിയുെട മകനും
യേഹാവയുെട ശു്രശൂഷയ്ക്കായി
സ്വേമധയാ സമർപ്പണം െചയ്തവനുമായ
അമസ്യാവ;് അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
രണ്ടുലക്ഷം േയാദ്ധാക്കൾ;

17െബന്യാമീനിൽനിന്ന:്
വീരപരാ്രകമിയായ ഭടൻ എല്യാദാ;
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട വില്ല ം
പരിചയുേമന്തിയരണ്ടുലക്ഷംപടയാളികൾ;

18 അടുത്തതായി, െയേഹാസാബാദ്;
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട യുദ്ധത്തിനു
േകാപ്പണിഞ്ഞ ഒരുലക്ഷത്തി
എൺപതിനായിരം ഭടന്മാർ.

19 െയഹൂദ്യയിലുടനീളമുള്ള േകാട്ടെകട്ടി
ബലെപ്പടുത്തിയ സുരക്ഷിതനഗരങ്ങളിെല
പടയാളികൾക്കുപുറേമ രാജാവിെന
േസവിച്ചിരുന്ന േയാദ്ധാക്കൾഇവരായിരുന്നു.

18
മീഖായാവ്ആഹാബിെനതിേര ്രപവചിക്കുന്നു

1 െയേഹാശാഫാത്തിന് സമ്പത്തും
ബഹുമതിയും വളെര വർധിച്ച . അേദ്ദഹം
വിവാഹബന്ധത്തിലൂെട ആഹാബുമായി സഖ്യം
സ്ഥാപിച്ച . 2 ചില വർഷങ്ങൾക്കുേശഷം
ആഹാബിെന സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി
അേദ്ദഹം ശമര്യയിേലക്കുെചന്നു.
ആഹാബ് അേദ്ദഹത്തിനും കൂെടയുള്ള
ആള കൾക്കുംേവണ്ടി അേനകം ആടുകെളയും
കാളകെളയും അറത്തു. അതിനുേശഷം
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ഗിെലയാദിെല രാേമാത്ത് ആ്രകമിക്കുന്നതിന്
തേന്നാെടാപ്പം െചല്ലാൻ അേദ്ദഹെത്ത
നിർബന്ധിച്ച . 3ഇ്രസാേയൽരാജാവായആഹാബ്
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:്
“ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിെനതിേര
യുദ്ധത്തിനായിഅങ്ങയുംഎെന്റകൂെടവരാേമാ?”
എന്നു േചാദിച്ച .
െയേഹാശാഫാത്ത് മറുപടിെകാടുത്തു:

“ഞാൻ അങ്ങെയേപ്പാെല; എെന്റ ജനം
അങ്ങയുെട ജനെത്തേപ്പാെലതെന്ന. ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാെടാപ്പം യുദ്ധത്തിനു േപാരാം.”
4 െയേഹാശാഫാത്ത് തുടർന്നു: “എന്നാൽ,
ഒന്നാമതായി നമുക്ക് യേഹാവേയാട് അരുളപ്പാട്
േചാദിക്കാം.”

5 അങ്ങെന, ഇ്രസാേയൽരാജാവ് നാനൂറു
്രപവാചകന്മാെര ഒരുമിച്ച വിളിച്ച വരുത്തി
അവേരാട്: “ഞങ്ങൾ ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്കു യുദ്ധത്തിനുേപാകേയാ,
അഥവാ, േപാകാതിരിക്കേയാ എന്താണു
െചേയ്യണ്ടത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

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

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

7ഇ്രസാേയൽരാജാവ് െ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 .

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

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

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

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

13 എന്നാൽ മീഖായാവ:് “ജീവിക്കുന്ന
യേഹാവയാെണ, ൈദവം എേന്നാട് എന്ത്
അരുളിെച്ചയ്യ േന്നാ അതുതെന്ന ഞാൻ
്രപസ്താവിക്കും”എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു.

14 മീഖായാവു രാജസന്നിധിയിെലത്തിയേപ്പാൾ
രാജാവ് അേദ്ദഹേത്താട:് “മീഖായാേവ,
ഞങ്ങൾ ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിെനതിേര
യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പടണേമാ അഥവാ, ഞാൻ
പുറെപ്പടാതിരിക്കണേമാ എന്തു െചേയ്യണം?”
എന്നു േചാദിച്ച .
മീഖായാവു പരിഹാസേത്താെട*
മറുപടിെകാടുത്തു: “ആ്രകമിക്കുക! വിജയം
വരിക്കുക! അവർ നിെന്റ ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കെപ്പടും.”

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

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

* 18:14 മൂ.ഭാ. പരിഹാസേത്താെടഎന്നപദംകാണുന്നില്ല.
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17 അേപ്പാൾ, ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ആഹാബ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:്
“ഈ മനുഷ്യൻ എെന്നക്കുറിച്ച്
േദാഷമായതല്ലാെത, നന്മയായുള്ളത് യാെതാന്നും
്രപവചിക്കുകയിെല്ലന്ന് ഞാൻ അങ്ങേയാടു
പറഞ്ഞിരുന്നിേല്ല?”എന്നു േചാദിച്ച .

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

“ചിലർ ഇത്തരത്തിലും മറ്റ ചിലർ
മെറ്റാരുതരത്തിലും തങ്ങള െട അഭി്രപായം
്രപകടിപ്പിച്ച . 20എന്നാൽ,അവസാനം ഒരാത്മാവ്
മുൻേപാട്ട വന്നു യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ
നിന്നുെകാണ്ട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: ‘ഞാൻ
അവെന ്രപേലാഭിപ്പിക്കും.’

“ ‘എങ്ങെന?’എന്ന്യേഹാവ േചാദിച്ച .
21 “ ‘ഞാൻ െചന്ന് അയാള െട
സകല്രപവാചകന്മാരുെടയും അധരങ്ങളിൽ
വ്യാജത്തിെന്റആത്മാവായി ്രപവർത്തിക്കും’എന്ന്
ആആത്മാവ് മറുപടി നൽകി.
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“അേപ്പാൾ യേഹാവ: ‘അവെന
വശീകരിക്കുന്നതിൽ നീ വിജയിക്കും; നീ േപായി
അ്രപകാരം െചയ്യ ക!’എന്നുകൽപ്പിച്ച .

22 “അങ്ങെന, യേഹാവ ഇേപ്പാൾ നിെന്റ ഈ
്രപവാചകന്മാരുെട അധരങ്ങളിൽ വ്യാജത്തിെന്റ
ആത്മാവിെന അയച്ചിരിക്കുന്നു. യേഹാവ
നിനക്കുനാശം നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു.”

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

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

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

27 അേപ്പാൾ മീഖായാവ,് “അങ്ങു
സുരക്ഷിതനായി മടങ്ങിവരുെമങ്കിൽ യേഹാവ
എന്നിലൂെട അരുളിെച്ചയ്തിട്ടില്ല” എന്നു മറുപടി
പറഞ്ഞു. “ഈ ജനെമല്ലാം, എെന്റ വാക്കുകൾ
കുറിച്ചിട്ട െകാള്ളെട്ട!” എന്നും അേദ്ദഹം
കൂട്ടിേച്ചർത്തു.
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രാേമാത്ത-്ഗിെലയാദിൽ ആഹാബ്
വധിക്കെപ്പടുന്നു

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

30 എന്നാൽ, “ഇ്രസാേയൽരാജാവിേനാടല്ലാെത
െചറിയവേനാ വലിയവേനാ ആയ
മെറ്റാരുത്തേനാടും യുദ്ധംെചയ്യരുത,്” എന്ന്
അരാംരാജാവ് തെന്റ രഥനായകന്മാർക്ക്
ആജ്ഞ നൽകിയിരുന്നു. 31 രഥനായകന്മാർ
െയേഹാശാഫാത്തിെന കണ്ടേപ്പാൾ, “ഇതാണ്
ഇ്രസാേയൽരാജാവ്” എന്നു ചിന്തിച്ച ;
അേദ്ദഹെത്ത ആ്രകമിക്കാനായിത്തിരിഞ്ഞു.
എന്നാൽ, അേദ്ദഹം നിലവിളിക്കുകയും
യേഹാവ അേദ്ദഹെത്ത രക്ഷിക്കുകയും
െചയ്തു. ൈദവം അവെര അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന്
അകറ്റിെക്കാണ്ടുേപായി. 32 അത്
ഇ്രസാേയൽരാജാവല്ല എന്നു രഥനായകന്മാർ
്രഗഹിക്കുകയും അവർ അേദ്ദഹെത്ത
പിൻതുടരുന്നത്അവസാനിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

33 എന്നാൽ ഏേതാ ഒരു അരാമ്യപടയാളി
യാദൃച്ഛികമായിവില്ല കുലച്ച്ഇ്രസാേയൽരാജാവിെന്റ
കവചത്തിെന്റ വിടവുകൾക്കിടയിൽ എയ്തു.
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“രഥം തിരിച്ച് എെന്ന യുദ്ധക്കളത്തിനു
െവളിയിൽ െകാണ്ടുേപാകുക; എനിക്കു
സാരമായി മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു,” എന്നു രാജാവു
േതരാളിേയാടു കൽപ്പിച്ച . 34 അന്നുമുഴുവൻ
യുദ്ധം അത്യ ്രഗമായിത്തുടർന്നു. സന്ധ്യവെര
ഇ്രസാേയൽരാജാവ് അരാമ്യർക്ക് അഭിമുഖമായി
തെന്റ രഥത്തിൽ ചാരി നിവർന്നുനിന്നു.
സൂര്യാസ്തമയത്തിൽഅയാൾമരിച്ച വീണു.

19
1 െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്ത്
െജറുശേലമിൽ തെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽ
സുരക്ഷിതനായി മടങ്ങിെയത്തിയേപ്പാൾ
2 ഹനാനിയുെട മകനും ദർശകനുമായ േയഹു
രാജാവിെന കാണാൻ െചന്നിട്ട് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു. “നീ ദുഷ്ടെന സഹായിക്കുകയും
യേഹാവെയ െവറുക്കുന്നവെന
സ്േനഹിക്കുകയും* െചയ്യ േന്നാ? നിെന്റ
ഈ ്രപവൃത്തിമൂലം യേഹാവയുെട േ്രകാധം
നിെന്റേമൽ വീണിരിക്കുന്നു. 3 എന്നിരുന്നാലും
നീ അേശരാ്രപതിഷ്ഠകളിൽനിന്ന്
നാടിെന േമാചിപ്പിക്കുകയും ൈദവെത്ത
അേന്വഷിക്കുന്നതിനു മനസ്സ െവക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അൽപ്പം നന്മയും
നിന്നിലുണ്ട്.”

െയേഹാശാഫാത്ത് ന്യായാധിപന്മാെര
നിയമിക്കുന്നു

* 19:2 അതായത്,സഖ്യത്തിൽഏർെപ്പടുകയും െചയ്യന്നു.
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4 െയേഹാശാഫാത്ത് െജറുശേലമിൽ
താമസിച്ച . അേദ്ദഹം േബർ-േശബാമുതൽ
എ്രഫയീം മലനാടുവെരയുള്ള ജനങ്ങള െട
മധ്യത്തിേലക്കു വീണ്ടും ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്
അവെര തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവയിേലക്ക് തിരിെകവരുത്തി.
5 അേദ്ദഹം രാജ്യെമങ്ങും, െയഹൂദ്യയിെല
േകാട്ടെകട്ടി ബലെപ്പടുത്തിയ ഓേരാ
നഗരത്തിലും, ന്യായാധിപന്മാെര
നിയമിച്ച . 6 അേദ്ദഹം അവേരാടു
പറഞ്ഞു. “നിങ്ങൾ മനുഷ്യനുേവണ്ടിയല്ല,
യേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ് ന്യായം
വിധിക്കുന്നത.് നിങ്ങൾ എേപ്പാെഴങ്കിലും
ഒരു തീർപ്പ കൽപ്പിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവ
നിങ്ങേളാടുകൂെടയുണ്ട.് അതിനാൽ
നിങ്ങൾ െചയ്യന്നെതെന്തന്ന് ്രശദ്ധാപൂർവം
പരിഗണിച്ച െകാള്ളണം. 7 യേഹാവാഭക്തി
നിങ്ങള െടേമൽ ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട! നമ്മുെട
ൈദവമായയേഹാവയുെടപക്കൽയാെതാരുവിധ
അനീതിേയാ പക്ഷപാതേമാ ൈകക്കൂലിേയാ
ഇല്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾ വളെര ്രശദ്ധേയാെട
വിധിക്കണം.”

8 യേഹാവയുെട നിയമങ്ങൾ
നടപ്പാക്കുന്നതിനും തർക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ
തീർപ്പ കൽപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ചില
േലവ്യെരയും പുേരാഹിതന്മാെരയും
ഇ്രസാേയല്യകുടുംബങ്ങള െട തലവന്മാെരയും
െയേഹാശാഫാത്ത് െജറുശേലമിൽ
നിയമിച്ച . അവരുെട ആസ്ഥാനവും
െജറുശേലംതെന്നയായിരുന്നു. 9 അവർക്ക്
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അേദ്ദഹം ഈ കൽപ്പന നൽകി: “നിങ്ങൾ
വിശ്വസ്തതേയാടും പൂർണഹൃദയേത്താടും
യേഹാവാഭക്തിേയാടുംകൂടി നിങ്ങള െട
കർത്തവ്യം നിറേവറ്റണം. 10 നഗരങ്ങളിൽ
പാർക്കുന്ന നിങ്ങള െട സഹപൗരന്മാരിൽനിന്നു
നിങ്ങള െടമുമ്പാെകവരുന്ന ഓേരാ
പരാതിയിലും—രക്തെച്ചാരിച്ചിലിെനക്കുറിേച്ചാ,
അെല്ലങ്കിൽ നിയമം, കൽപ്പന,
ഉത്തരവുകൾ, അനുശാസനങ്ങൾ
എന്നിവെയക്കുറിേച്ചാ ഏതും ആയിെക്കാള്ളെട്ട—
യേഹാവയ്െക്കതിേര പാപം െചയ്യാതിരിക്കാനും
അവിടെത്ത േ്രകാധം നിങ്ങള െടേമലും
നിങ്ങള െട സഹപൗരന്മാരുെടേമലും
പതിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ
അവർക്കുേവണ്ട മുന്നറിയിപ്പ കൾ
നൽകണം. ഇങ്ങെന െചയ്താൽ നിങ്ങൾ
കുറ്റക്കാരാകുകയില്ല.

11 “യേഹാവയുമായി ബന്ധമുള്ള
ഏതുകാര്യത്തിലും പുേരാഹിതമുഖ്യനായ
അമര്യാവു നിങ്ങള െട േമധാവിയായിരിക്കും.
രാജകാര്യസംബന്ധമായ ഏതുകാര്യത്തിലും
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെന്റ നായകനായ
യിശ്മാേയലിെന്റ മകൻ െസബദ്യാവായിരിക്കും
നിങ്ങള െട േമധാവി. േലവ്യർ
നിങ്ങള െടമുമ്പാെക ഉേദ്യാഗസ്ഥരായി
േസവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ.്
ൈധര്യപൂർവം ്രപവർത്തിക്കുക! യേഹാവ,
നന്മ ്രപവർത്തിക്കുന്നവരുെട പക്ഷത്ത്
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട.”
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20
െയേഹാശാഫാത്ത് േമാവാബിെനയും

അേമ്മാെനയും പരാജയെപ്പടുത്തുന്നു
1 അതിനുേശഷം േമാവാബ്യരും
അേമ്മാന്യരും െമയൂന്യരിൽ* ചിലരും േചർന്ന്
െയേഹാശാഫാത്തിെനതിേരയുദ്ധത്തിനുവന്നു.

2 ചിലർ വന്ന് െയേഹാശാഫാത്തിേനാടു
പറഞ്ഞു: “ഇതാ ഉപ്പ കടലിനക്കെര†
ഏേദാമിൽനിന്ന‡് ഒരു മഹാൈസന്യം
അേങ്ങെക്കതിേര വരുന്നു. അവർ എൻ-
െഗദി എന്ന ഹെസേസാൻ-താമാരിൽ
എത്തിയിരിക്കുന്നു.” 3 െയേഹാശാഫാത്ത്
ഭയന്നുവിറച്ച് യേഹാവയുെടഹിതം ആരായാൻ
തീരുമാനിച്ച . അേദ്ദഹം െയഹൂദ്യയിെലങ്ങും ഒരു
ഉപവാസം ്രപഖ്യാപിച്ച . 4 യേഹാവയിൽനിന്ന്
സഹായം േതടാൻ െയഹൂദാജനെമല്ലാം
ഒരുമിച്ച കൂടി. അവർ െയഹൂദ്യയുെട എല്ലാ
നഗരത്തിൽനിന്നും യഥാർഥമായി യേഹാവെയ
അേന്വഷിച്ച വെന്നത്തി.

5 യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
പുതിയ അങ്കണത്തിനുമുമ്പിൽ െയഹൂദ്യ-
െജറുശേലംനിവാസികൾ ഒരുമിച്ച കൂടി.
ആ മഹാസഭയിൽ െയേഹാശാഫാത്ത്
എഴുേന്നറ്റ നിന്ന് 6ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:

“ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാേവ! സ്വർഗസ്ഥനായ ൈദവം
അങ്ങുമാ്രതമാണേല്ലാ! ഭൂമിയിെല§

* 20:1 ചി.ൈക.്രപ.അേമ്മാന്യർ † 20:2 അതായത,്ചാവുകടൽ
‡ 20:2 ഒരു ൈക.്രപ. ഏേദാം; മിക്ക ൈക.്രപ. അരാം § 20:6
മൂ.ഭാ. രാഷ്്രടംഅഥവാ,ജനത
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സകലരാജ്യങ്ങെളയും ഭരിക്കുന്നത്
അവിടന്നാണ്. ബലവും ശക്തിയും
അവിടെത്ത ൈകകളിലാകുന്നു.
അങ്ങേയാട് എതിർത്തുനിൽക്കാൻ
ഒരുത്തനും സാധ്യമല്ലേല്ലാ! 7 ഞങ്ങള െട
ൈദവേമ! അങ്ങയുെട ജനമായ
ഇ്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഈ
േദശത്തിെല പൂർവനിവാസികെള അങ്ങു
തുരത്തുകയും േദശെത്ത അങ്ങയുെട
സ്േനഹിതനായ അ്രബാഹാമിെന്റ
സന്തതികൾക്ക് ശാശ്വതാവകാശമായി
െകാടുക്കുകയും െചയ്തേല്ലാ! 8 അവർ
ഇവിെട വസിച്ച ; തിരുനാമത്തിന് ഒരു
വിശുദ്ധമന്ദിരം ഇവിെട നിർമിക്കുകയും
െചയ്തു. അന്ന് അവർ പറഞ്ഞു:
9 ‘ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാപത്തു വന്നുഭവിച്ചാൽ—
ന്യായവിധിയുെട വാേളാ മഹാമാരിേയാ
ക്ഷാമേമാ ഏതു വിധത്തിലുള്ളതായാലും—
ഞങ്ങൾഅവിടെത്തസന്നിധിയിൽ, തിരുനാമം
വഹിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിനുമുമ്പിൽ
നിൽക്കുകയും ഞങ്ങള െട കഷ്ടതയിൽ
അങ്ങേയാടു നിലവിളിക്കുകയും െചയ്യ ം;അങ്ങ്
ഞങ്ങള െട നിലവിളി േകൾക്കുകയും ഞങ്ങെള
രക്ഷിക്കുകയും െചയ്യ ം.’

10 “എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഇവിെടയിതാ
അേമ്മാന്യരും േമാവാബ്യരും േസയീർ
പർവതനിവാസികള ം! ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വരുേമ്പാൾ ഇവരുെട
േദശങ്ങെള ആ്രകമിക്കാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങള െട
പൂർവികെര അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലേല്ലാ!
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അതിനാൽഇ്രസാേയൽഇവെരനശിപ്പിക്കാെത
ഒഴിഞ്ഞുേപാന്നു. 11 അങ്ങു ഞങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായിത്തന്ന സമ്പത്തിൽനിന്ന്
ഞങ്ങെള തുരത്തിേയാടിക്കാൻ ഇവർ
വന്നിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഇവർ എ്രപകാരം
്രപത്യ പകാരം െചയ്യന്നു എന്നു കാണണേമ!
12 ഞങ്ങള െട ൈദവേമ! അങ്ങ് ഇവെര
ന്യായംവിധിക്കുകയിേല്ല? കാരണം ഞങ്ങെള
ആ്രകമിക്കുന്ന ഈ മഹാൈസന്യെത്ത
േനരിടാനുള്ളശക്തിഞങ്ങൾക്കില്ല. യേഹാേവ,
ഞങ്ങൾഎന്താണ് െചേയ്യണ്ടത്എന്നറിയുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഞങ്ങൾ തിരുസന്നിധിയിേലക്ക്
കണ്ണ കൾഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.”
13 െയഹൂദാപുരുഷന്മാെരല്ലാവരും
തങ്ങള െട ഭാര്യമാേരാടും മക്കേളാടും
കുഞ്ഞുകുട്ടികേളാടുംകൂടി യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽനിന്നു.

14 അേപ്പാൾ ആ സഭയിൽ നിന്നിരുന്ന
യഹസീേയൽ എന്ന പുരുഷെന്റേമൽ
യേഹാവയുെട ആത്മാവു വന്നു. യഹസീേയൽ
െസഖര്യാവിെന്റ മകൻ; െസഖര്യാവ്
െബനായാവിെന്റ മകൻ; െബനായാവ്
െയയീേയലിെന്റ മകൻ; െയയീേയൽ
മത്ഥന്യാവിെന്റ മകൻ; മത്ഥന്യാവ് േലവ്യനും
ആസാഫിെന്റപു്രതന്മാരിൽ ഒരാള മായിരുന്നു.

15യഹസീേയൽ പറഞ്ഞു: “െയേഹാശാഫാത്ത്
രാജാേവ, െയഹൂദ്യയിെലയും െജറുശേലമിെലയും
നിവാസികേള, ്രശദ്ധേയാെട േകൾക്കുക!
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഈ
മഹാൈസന്യംമൂലം നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടുകേയാ
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അൈധര്യെപ്പടുകേയാ െചയ്യരുത.് കാരണം
യുദ്ധം നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, ൈദവത്തിേന്റതാണ്.
16 നാെള നിങ്ങൾ അവർെക്കതിേര െചല്ല ക!
അവർ സീസ ്കയറ്റം കയറിവരുന്നുണ്ടാകും.
നിങ്ങൾ അവെര െയരുേവൽ മരുഭൂമിയിൽ
മലയിടുക്കിെന്റ അതിർത്തിയിൽെവച്ച
കണ്ടുമുട്ട ം. 17 ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു
െപാരുേതണ്ടതായി വരികയില്ല. െയഹൂദേയ,
െജറുശേലേമ, നിങ്ങള െട സ്ഥാനങ്ങളിൽ
നിലെകാള്ള ക; അചഞ്ചലരായിത്തെന്ന
നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് യേഹാവ നിങ്ങൾക്കു
തരുന്ന വിടുതൽ കാണുക, ഭയെപ്പടരുത!്
അൈധര്യരാകരുത!് നാെളഅവെര േനരിടാനായി
പുറെപ്പടുക. യേഹാവ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിക്കും.’ ”

18 െയേഹാശാഫാത്ത് സാഷ്ടാംഗം വണങ്ങി.
സകല െയഹൂദയും ഇ്രസാേയലും വീണുവണങ്ങി
യേഹാവെയ ആരാധിച്ച . 19 അേപ്പാൾ
െകഹാത്യരും േകാരഹ്യരുമായ ചില േലവ്യർ
എഴുേന്നറ്റ് അത്യ ച്ചനാദത്തിൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവെയസ്തുതിച്ച .

20 അതിരാവിെലതെന്ന അവർ െതേക്കാവാ
മരുഭൂമിയിേലക്കു പുറെപ്പട്ട . അവർ
പുറെപ്പടുേമ്പാൾ െയേഹാശാഫാത്ത് എഴുേന്നറ്റ്
അവെര അഭിസംേബാധനെചയ്തു പറഞ്ഞു:
“െയഹൂദേയ, െജറുശേലംനിവാസികേള,
എെന്റ വാക്കു ്രശദ്ധിക്കുക! നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ വിശ്വസിക്കുക;
എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങള െട
സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും.
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അവിടെത്ത ്രപവാചകെരയും വിശ്വസിക്കുക;
എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിജയം ൈകവരിക്കും.”
21 െയേഹാശാഫാത്ത് ജനങ്ങള മായി
ആേലാചിച്ച് അവിടെത്ത വിശുദ്ധിയുെട
്രപതാപത്തിന് അനുഗുണമായി യേഹാവെയ
വാഴ്ത്തിപ്പാടാൻആള കെള നിേയാഗിച്ച . അവർ
ൈസന്യത്തിനുമുമ്പിൽനടന്നുെകാണ്ട:്
“യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ,
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു”എന്നുപാടി.

22 അവർ ഈ വിധം സ്തുതിച്ച പാടാൻ
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ െയഹൂദെയആ്രകമിക്കാൻവന്ന
േമാവാബ്യർക്കും അേമ്മാന്യർക്കും
േസയീർപർവതനിവാസികൾക്കും
എതിരായി യേഹാവ പതിയിരിപ്പ കാെര
വരുത്തി. അങ്ങെന അവർ േതാറ്റ േപായി.
23 അേമ്മാന്യരും േമാവാബ്യരുംകൂടി േസയീർ
പർവതനിവാസികൾെക്കതിേര തിരിഞ്ഞ്
അവെര നശിപ്പിച്ച് ഉന്മൂലനംെചയ്തു. അവെര
െകാന്നുമുടിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അേമ്മാന്യരും
േമാവാബ്യരും പരസ്പരം െകാല്ല ന്നതിനു തുടങ്ങി.

24 െയഹൂദ്യർ മരുഭൂമിയിെല
കാവൽേഗാപുരത്തിനരിെക എത്തിയേപ്പാൾ
അവർ ആ മഹാൈസന്യത്തിനുേനേര
േനാക്കി. അവെരല്ലാം ശവങ്ങളായി
തറയിൽക്കിടക്കുന്നതു കണ്ടു; ഒരുത്തനും
രക്ഷെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. 25 അതിനാൽ
െയേഹാശാഫാത്തും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആള കള ം അവെര െകാള്ളെചയ്യാൻ
െചന്നു. ധാരാളം സാധനസാമ്രഗികള ം
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വസ്്രതങ്ങള ം* വിലപിടിപ്പ ള്ള വസ്തുക്കള ം
അവിെട അവർ കണ്ടു. അവർക്കു
െകാണ്ടുേപാകാൻ കഴിയുന്നതിലും
അധികമായിരുന്നുഅവ. അവിെട വളെരയധികം
െകാള്ളമുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അതു
േശഖരിക്കുന്നതിനുതെന്ന മൂന്നുദിവസം
േവണ്ടിവന്നു. 26നാലാംദിവസംഅവർ െബരാഖാ†
താഴ്വരയിൽ ഒരുമിച്ച കൂടി. അവിെട അവർ
യേഹാവെയ സ്തുതിച്ച . അതുെകാണ്ടാണ്
അവിടം ഇന്നുവെരയും െബരാഖാ എന്നേപരിൽ
അറിയെപ്പടുന്നത.്

27 തങ്ങള െട ശ്രതുക്കള െടേമൽ
ജയേഘാഷം മുഴക്കാൻ യേഹാവ
അവർക്കു വക നൽകിയതിനാൽ എല്ലാ
െയഹൂദ്യരും െജറുശേലംനിവാസികള ം
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ
ആനന്ദേത്താെട െജറുശേലമിേലക്കു
മടങ്ങി. 28 അവർ െജറുശേലമിൽ
്രപേവശിച്ച് കിന്നരേത്താടും വീണേയാടും
കാഹളേത്താടുംകൂടി യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു െചന്നു.

29 ഇ്രസാേയലിെന്റ ശ്രതുക്കൾെക്കതിേര
യേഹാവഏതുവിധം െപാരുതിഎന്നറിഞ്ഞേപ്പാൾ
ചുറ്റ മുള്ള നാടുകളിലും സകലരാജ്യങ്ങളിലും
ൈദവെത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഭീതി പരന്നു.
30 ൈദവം അേദ്ദഹത്തിനുചുറ്റ ം വി്രശമം
നൽകിയിരുന്നതിനാൽ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
രാജ്യത്തിൽസമാധാനം പുലർന്നു.
* 20:25 ചി.ൈക.്രപ. വസ്്രതങ്ങൾ; മിക്കൈക.്രപ. ശവശരീരങ്ങൾ
† 20:26 സ്തുതിഎന്നർഥം.
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െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ ഭരണത്തിെന്റഅന്ത്യം
31അങ്ങെന െയേഹാശാഫാത്ത് െയഹൂദ്യയിൽ
വാണു. രാജഭരണം ഏെറ്റടുക്കുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് മുപ്പത്തിയഞ്ചുവയസ്സായിരുന്നു.
അേദ്ദഹംെജറുശേലമിൽഇരുപത്തിയഞ്ചുവർഷം
ഭരണംനടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയുെട
േപര് അസൂബാ എന്നായിരുന്നു. അവൾ
ശിൽഹിയുെട മകളായിരുന്നു. 32അേദ്ദഹം തെന്റ
പിതാവായ ആസായുെട ജീവിതരീതികൾതെന്ന
അനുവർത്തിച്ച . അേദ്ദഹം അവയിൽനിന്നു
വ്യതിചലിക്കാെത യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
നീതിയായുള്ളതു ്രപവർത്തിച്ച . 33എന്നിരുന്നാലും,
േക്ഷ്രതങ്ങൾ നീക്കംെചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നില്ല; ജനം
തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെടൈദവത്തിന് ഹൃദയം
പരിപൂർണമായിസമർപ്പിച്ചിരുന്നതുമില്ല.

34 െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ ഭരണകാലെത്ത
ഇതര സംഭവങ്ങൾ ആദ്യവസാനം,
ഹനാനിയുെട മകനായ േയഹുവിെന്റ
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അവ
ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

35 പിന്നീെടാരിക്കൽ, െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്ത് ദുഷ് ്രപവൃത്തിക്കാരനായ
ഇ്രസാേയൽരാജാവായ അഹസ്യാവുമായി
സഖ്യംെചയ്തു. 36 ഒരു കച്ചവടക്കപ്പൽവ്യ ഹം‡
നിർമിക്കാൻ അേദ്ദഹം അഹസ്യാേവാടു
കൂട്ട േചർന്നു. എേസ്യാൻ-േഗെബറിൽെവച്ച്
അവ പണിയിക്കെപ്പട്ട . 37 മാേരശക്കാരനായ

‡ 20:36 മൂ.ഭാ. തർശീശിേലക്കു േപാകുന്നകപ്പൽ
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േദാദാവയുെട മകൻ എലീേയസർ
െയേഹാശാഫാത്തിെനതിരായി ്രപവചിച്ച
പറഞ്ഞു: “അഹസ്യാവുമായി സഖ്യം
െചയ്തതിനാൽ നീ നിർമിച്ചതിെന യേഹാവ
തകർത്തുകളയും.” കപ്പലുകെളല്ലാം
തകർന്നുേപായി. കച്ചവടത്തിനായി§ അവ
കടലിലിറക്കാൻകഴിഞ്ഞതുമില്ല.

21
1 പിെന്ന, െയേഹാശാഫാത്ത് നി്രദ്രപാപിച്ച്
തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു; ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാെടാപ്പം
അേദ്ദഹെത്ത സംസ്കരിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകനായ െയേഹാരാം അനന്തരാവകാശിയായി
രാജസ്ഥാനേമറ്റ . 2 അസര്യാവ്,
െയഹീേയൽ, െസഖര്യാവ,് അസര്യാവ്,
മീഖാേയൽ, െശഫത്യാവ് എന്നിവർ
െയേഹാരാമിെന്റ സേഹാദരന്മാരായിരുന്നു.
ഇവെരല്ലാം ഇ്രസാേയൽരാജാവായ*
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ പു്രതന്മാരായിരുന്നു.
3 ഇവർെക്കല്ലാം അവരുെട പിതാവ് ധാരാളം
െവള്ളിയും സ്വർണവും വിലപിടിപ്പ ള്ള
സാധനങ്ങള ം െകാടുത്തിരുന്നു. കൂടാെത,
െയഹൂദ്യയിലുടനീളം േകാട്ടെകട്ടി ബലെപ്പടുത്തിയ
സംരക്ഷിതനഗരങ്ങള ം പിതൃദത്തമായി
അവർക്കു കിട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ
െയേഹാരാം ആദ്യജാതനായിരുന്നതിനാൽ രാജ്യം
അേദ്ദഹത്തിനാണ് നൽകിയത.്
§ 20:37 മൂ.ഭാ. തർശീശിേലക്കു േപാകുന്നതിനായി * 21:2
അതായത്, െയഹൂദാരാജാവായ



2 ദിനവൃത്താന്തം 21:4 lxxxiv 2 ദിനവൃത്താന്തം 21:10

െയേഹാരാം െയഹൂദാരാജാവ്
4 െയേഹാരാം പിതാവിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ആരൂഢനായി,തെന്റനിലഭ്രദമാക്കിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
തെന്റ എല്ലാ സേഹാദരന്മാെരയും ചില
ഇ്രസാേയൽ ്രപഭുക്കന്മാെരയും വാളിനിരയാക്കി.
5 രാജാവാകുേമ്പാൾ െയേഹാരാമിനു
മുപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിൽ എട്ട വർഷം വാണു.
6 അേദ്ദഹം ആഹാബിെന്റ ഒരു മകെളയാണ്
വിവാഹംെചയ്തിരുന്നത.് അതിനാൽ
ആഹാബുഗൃഹം െചയ്തതുേപാെലതെന്ന
അേദ്ദഹവും ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
വഴികളിൽ ജീവിച്ച . െയേഹാരാം യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ ്രപവർത്തിച്ച . 7എന്നിരുന്നാലും
താൻ ദാവീദുമായി െചയ്തിരുന്ന ഉടമ്പടിമൂലം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭവനെത്ത നശിപ്പിക്കാൻ
യേഹാവയ്ക്കു മനസ്സ വന്നില്ല. ദാവീദിനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സന്തതിപരമ്പരകൾക്കുംേവണ്ടി
ഒരു വിളക്ക് എേപ്പാഴും പരിരക്ഷിക്കുെമന്ന്
യേഹാവവാഗ്ദാനം െചയ്തിരുന്നു.

8 െയേഹാരാമിെന്റ കാലത്ത് ഏേദാമ്യർ
െയഹൂദയുെട അധികാരേത്താടു മത്സരിച്ച .
അവർ തങ്ങള േടതായ ഒരു രാജാവിെന വാഴിച്ച .
9 െയേഹാരാം തെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാടും
രഥങ്ങേളാടുംകൂടി അവിേടക്കു െചന്നു.
ഏേദാമ്യർ അേദ്ദഹെത്തയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
രഥനായകന്മാെരയും വളഞ്ഞു. എന്നാൽ
അേദ്ദഹം രാ്രതിയിൽ എഴുേന്നറ്റ് ശ്രതുക്കള െട
അണികെള േഭദിച്ച . 10ഇന്നുവെരയും ഏേദാമ്യർ
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െയഹൂദയുെട അധികാരത്തിനു കീഴ്െപ്പടാെത
മത്സരിച്ച നിൽക്കുന്നു.
െയേഹാരാം തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായയേഹാവെയഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞതുെകാണ്ട്
അക്കാലത്തുതെന്ന ലിബ്നായും മത്സരിച്ച .
11 അേദ്ദഹം െയഹൂദ്യയുെട മലകളിൽ
േക്ഷ്രതങ്ങൾ പണിയിച്ച ; അങ്ങെന െജറുശേലം
ജനതെയപരസംഗം െചയ്യിക്കുകയും െയഹൂദെയ
വഴിെതറ്റിച്ച കളയുകയും െചയ്തു.

12ഏലിയാ ്രപവാചകനിൽനിന്നു െയേഹാരാമിന്
ഒരു കത്തുകിട്ടി. അതിൽ ഇ്രപകാരം
എഴുതിയിരുന്നു:

“നിെന്റ പൂർവപിതാവ് ദാവീദിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നീ
നിെന്റ പിതാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റേയാ
െയഹൂദാരാജാവായ ആസായുെടേയാ
വഴിയിൽ ജീവിച്ചില്ല. 13 പിെന്നേയാ, നീ
ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട വഴിയിൽ
ജീവിച്ച ; ആഹാബ് ഗൃഹം െചയ്തതുേപാെല
നീ െയഹൂദ്യെയയും െജറുശേലമിെല
ജനെത്തയും പരസംഗം െചയ്യിച്ച . നീ സ്വന്തം
സേഹാദരന്മാെര വധിച്ച . അവർ സ്വന്തം
ഭവനത്തിെല അംഗങ്ങള ം നിെന്നക്കാൾ
വളെരേയെറ േഭദെപ്പട്ടവരും ആയിരുന്നു.
14അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാൾ നിെന്റ ജനെത്തയും
നിെന്റ പു്രതന്മാെരയും നിെന്റ ഭാര്യമാെരയും
നിനക്കുള്ള സകലതിെനയും യേഹാവ വളെര
കഠിനമായിശിക്ഷിക്കും.† 15നിനേക്കാ,കുടലിൽ
ഒരു വ്യാധിമൂലം കഠിനേരാഗം പിടിെപടും; നിെന്റ

† 21:14 മൂ.ഭാ.അടിക്കും
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കുടൽമാല െവളിയിൽ ചാടുന്നതുവെരയും ഈ
വ്യാധി വിട്ട മാറുകയില്ല.’ ”
16 കൂശ്യരുെട അടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന
െഫലിസ്ത്യരിലും അറബികളിലും യേഹാവ
െയേഹാരാമിെനതിേര ശ്രതുത ഉളവാക്കി.
17 അവർ െയഹൂദയ്െക്കതിേര പുറെപ്പട്ട്
അതിെന ആ്രകമിച്ച . രാജെകാട്ടാരത്തിൽക്കണ്ട
സകലവസ്തുവകകള ം, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭാര്യമാർ, പു്രതന്മാർ എന്നിവേരാെടാപ്പം
അപഹരിച്ച െകാണ്ടുേപായി. ഇളയമകൻ
യേഹാവാഹാസല്ലാെത‡ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ഒരുവനും േശഷിച്ചില്ല.

18 ഇെതല്ലാം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, യേഹാവ
അേദ്ദഹെത്ത കുടലിെല മാറാവ്യാധിയാൽ
പീഡിപ്പിച്ച . 19 ്രകേമണ, രണ്ടുവർഷം
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വ്യാധിമൂലം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കുടൽമാല െവളിയിൽ വന്നു. അേദ്ദഹം
കഠിനേവദനയിൽ മരിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിതാക്കന്മാർക്കുേവണ്ടി െചയ്തതുേപാെല
ജനം അഗ്നികുണ്ഡം കൂട്ടി അേദ്ദഹെത്ത
ബഹുമാനിച്ചില്ല.

20 രാജാവാകുേമ്പാൾ െയേഹാരാമിന്
മുപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
എട്ട വർഷം െജറുശേലമിൽ ഭരണംനടത്തി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േവർപാടിൽ ആരും ദുഃഖിച്ചില്ല.
അേദ്ദഹെത്ത ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അടക്കംെചയ്തു; രാജാക്കന്മാരുെട കല്ലറയിൽ
ആയിരുന്നില്ലതാനും.
‡ 21:17 അഹസ്യാവ,്യേഹാവാഹാസ്എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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22
െയഹൂദാരാജാവായഅഹസ്യാവ്

1 അറബികേളാടുകൂെട പാളയത്തിേലക്ക്
കടന്നുകയറിയ കവർച്ചപ്പട െയേഹാരാമിെന്റ
മൂത്തപു്രതന്മാെരെയല്ലാം വധിച്ചിരുന്നു.
അതിനാൽ െജറുശേലംനിവാസികൾ അയാള െട
ഇളയമകൻ അഹസ്യാവിെന രാജാവാക്കി.
അങ്ങെന അഹസ്യാവ് െയേഹാരാമിനുേശഷം
െയഹൂദാരാജാവായി ഭരണേമറ്റ .

2 രാജാവാകുേമ്പാൾ അഹസ്യാവിന്
ഇരുപത്തിരണ്ടു* വയസ്സായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം െജറുശേലമിൽ ഒരുവർഷം
വാണു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയുെട േപര്
അഥല്യാ എന്നായിരുന്നു; അവൾ ഒ്രമിയുെട
െകാച്ച മകളായിരുന്നു.

3 മാതാവിെന്റ ദുഷ് േ്രപരണമൂലം അഹസ്യാവും
ആഹാബുഭവനത്തിെന്റ വഴികളിൽത്തെന്ന
ജീവിച്ച . 4 തെന്റ പിതാവിെന്റ മരണേശഷം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ദുഷ് ്രപവൃത്തികൾെക്കല്ലാം
ആേലാചന പറഞ്ഞുെകാടുത്തിരുന്നത്
ആഹാബ് ഭവനക്കാരായിരുന്നു. അതിനാൽ
അവെരേപ്പാെലതെന്ന അേദ്ദഹവും
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്തു. 5ആഹാബിെന്റ
മകനും ഇ്രസാേയൽരാജാവുമായ
േയാരാമിേനാെടാപ്പം അരാംരാജാവായ
ഹസാേയലിെനതിേര യുദ്ധംെചയ്യാൻ അേദ്ദഹം

* 22:2 മൂ.ഭാ. നാൽപ്പത്തിരണ്ട്; ചി.ൈക.്രപ. ഇരുപത്തിരണ്ട്; 2
രാജാ. 8:26കാണുക.
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ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു േപായതും
അവരുെട ഉപേദശമനുസരിച്ചായിരുന്നു.
അരാമ്യർ േയാരാമിെന മുറിേവൽപ്പിച്ച .
6 രാേമാത്തിൽെവച്ച†് അരാംരാജാവായ
ഹസാേയലുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ തനിേക്കറ്റ
മുറിവുകൾ ചികിത്സിക്കാനായി േയാരാം
െയ്രസീലിേലക്കു മടങ്ങി.
ആഹാബിെന്റ മകനായ േയാരാമിനു
മുറിേവറ്റിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത
കാണുന്നതിനായി െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹാരാമിെന്റമകൻഅഹസ്യാവ്‡ െയ്രസീലിൽ
െചന്നിരുന്നു.

7 േയാരാമിെന്റ അടുക്കേലക്കുള്ള
അഹസ്യാവിെന്റ സന്ദർശനം, ൈദവം
അേദ്ദഹത്തിെന്റനാശത്തിന്കാരണമാക്കിത്തീർന്നു.
അഹസ്യാവ് അവിെട എത്തിയേപ്പാൾ ആഹാബു
ഭവനെത്ത നിേശ്ശഷം നശിപ്പിക്കാനായി
യേഹാവ അഭിേഷകംെചയ്ത് അയച്ചവനും
നിംശിയുെട മകനുമായ േയഹുവിെന േനരിടാൻ
അേദ്ദഹവും േയാരാമിേനാടുകൂെട േപായി.
8 ആഹാബ് ഗൃഹത്തിേന്മലുള്ള ന്യായവിധി
േയഹു നടപ്പിലാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ചില
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെരയും അഹസ്യാവിെന്റ ചില
ബന്ധുക്കെളയും അേദ്ദഹം കണ്ടു; അവെരയും
വധിച്ച . 9അനന്തരം അേദ്ദഹം അഹസ്യാവിെന
െതരഞ്ഞു. ശമര്യയിൽ ഒളിച്ചിരിെക്ക,
േയഹുവിെന്റ ആൾക്കാർ അേദ്ദഹെത്ത
പിടികൂടി. അവർ അഹസ്യാവിെന േയഹുവിെന്റ
† 22:6 മൂ.ഭാ. രാമാ, രാേമാത്ത്എന്നതിെന്റമെറ്റാരുരൂപം. ‡ 22:6
ചി.ൈക.്രപ.അസര്യാവ്
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മുമ്പിൽ െകാണ്ടുവന്ന് െകാന്നുകളഞ്ഞു.
“പൂർണഹൃദയേത്താെട യേഹാവെയഅേന്വഷിച്ച
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ പൗ്രതനാണേല്ലാ ഇവൻ,”
എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജഡം
സംസ്കരിച്ച . അങ്ങെന അഹസ്യാവിെന്റ
കുടുംബത്തിൽ, രാജത്വം നിലനിർത്താൻമാ്രതം
ശക്തരായആരുംഅവേശഷിച്ചില്ല.
അഥല്യായും േയാവാശും

10 തെന്റ മകൻ മരിച്ച എന്ന് അഹസ്യാവിെന്റ
അമ്മയായ അഥല്യാ കണ്ടേപ്പാൾ,
അവൾ െയഹൂദ്യയിെല രാജകുടുംബെത്ത
മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങി.
11 എന്നാൽ െയേഹാരാംരാജാവിെന്റ മകളായ
െയേഹാേശബാ§ െകാലെചയ്യെപ്പടാൻേപാകുന്ന
രാജകുമാരന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
അഹസ്യാവിെന്റ മകനായ േയാവാശിെന
രഹസ്യമായി എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി.
അവൾ ആ കുഞ്ഞിെനയും അവെന്റ
ധാ്രതിെയയും ഒരു കിടപ്പ മുറിയിൽ
ഒളിപ്പിച്ച . െയേഹാരാംരാജാവിെന്റ മകള ം
െയേഹായാദാപുേരാഹിതെന്റ ഭാര്യയും
ആയിരുന്ന െയേഹാേശബാ അഹസ്യാവിെന്റ
സേഹാദരി ആയിരുന്നതിനാൽ അവൾ
ആ ശിശുവിെന ഒളിപ്പിച്ച . അതിനാൽ
അഥല്യയ്ക്ക് അവെന െകാല്ല ന്നതിനു
കഴിഞ്ഞില്ല. 12 അങ്ങെന േയാവാശ് അവെന്റ
ധാ്രതിേയാെടാപ്പംൈദവാലയത്തിൽആറുവർഷം

§ 22:11 മൂ.ഭാ. െയേഹാശബത്ത,് െയേഹാേശബാ എന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപം.



2 ദിനവൃത്താന്തം 23:1 xc 2 ദിനവൃത്താന്തം 23:6

ഒളിവിൽ താമസിച്ച . ആ കാലയളവിൽ
അഥല്യായായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത.്

23
1ഏഴാംവർഷത്തിൽെയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ
ൈധര്യസേമതം മുേന്നാട്ട വന്നു; െയേരാഹാമിെന്റ
മകൻ അസര്യാവ്, െയേഹാഹാനാെന്റ മകൻ
യിശ്മാേയൽ, ഓേബദിെന്റ മകൻ അസര്യാവ്,
അദായാവിെന്റ മകൻ മയേസയാവ്, സി്രകിയുെട
മകൻഎലീശാഫാത്ത്എന്നീശതാധിപന്മാരുമായി
അേദ്ദഹം ഒരു ഉടമ്പടിയുണ്ടാക്കി. 2 അവർ
െയഹൂദ്യയിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ച് േലവ്യെരയും
ഇ്രസാേയലിെല പിതൃഭവനത്തലവന്മാെരയും
സകലനഗരങ്ങളിൽനിന്നും കൂട്ടിവരുത്തി.
അവെരല്ലാം െജറുശേലമിൽഎത്തിയേപ്പാൾ 3ആ
സഭ ഒന്നടങ്കം ൈദവത്തിെന്റആലയത്തിൽെവച്ച്
രാജാവുമായി ഒരു ഉടമ്പടിെചയ്തു.
െയേഹായാദാ അവേരാടു പറഞ്ഞു:

“ദാവീദിെന്റ പിൻഗാമികെളപ്പറ്റി യേഹാവ
വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ട ള്ള്രപകാരം
ഇതാ, രാജപു്രതൻ ഭരണേമൽക്കണം.
4 നിങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടതിതാണ്: ശബ്ബത്തിൽ
ഊഴംമാറിവരുന്ന പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരുമായ
നിങ്ങളിൽ മൂന്നിെലാരുഭാഗം കവാടങ്ങളിൽ
സൂക്ഷ്മമായി കാവൽനിൽക്കണം. 5 അടുത്ത
മൂന്നിെലാരുഭാഗം രാജെകാട്ടാരവും ബാക്കി
മൂന്നിെലാരുഭാഗം അടിസ്ഥാനകവാടത്തിങ്കലും
കാവൽനിൽക്കണം. മെറ്റല്ലാവരും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റഅങ്കണത്തിൽഉണ്ടായിരിക്കണം.
6 തങ്ങള െട ഊഴമനുസരിച്ച ള്ള
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േലവ്യരും പുേരാഹിതന്മാരുമല്ലാെത
മറ്റാരും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
്രപേവശിച്ച കൂടാ. േലവ്യരും പുേരാഹിതന്മാരും
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവരാകുകയാൽ അവർക്കു
ൈദവാലയത്തിൽ ്രപേവശിക്കാം. ജനെമല്ലാം
പുറത്തുനിന്നുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട കൽപ്പന
പാലിക്കണം. 7 േലവ്യർഎല്ലാവരും താന്താങ്ങള െട
ആയുധവും ൈകയിേലന്തി രാജാവിനു
ചുറ്റ മായി നിലയുറപ്പിക്കണം. മറ്റാെരങ്കിലും
ൈദവാലയത്തിൽ കടന്നാൽ അവെന
െകാന്നുകളയണം. രാജാവ്അകത്തുവരുേമ്പാഴും
പുറത്തുേപാകുേമ്പാഴും നിങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുത്തുതെന്നനിൽക്കണം.”

8 പുേരാഹിതനായ െയേഹായാദാ
ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെലതെന്ന േലവ്യരും
െയഹൂദ്യെരല്ലാവരും െചയ്തു. ശബ്ബത്തിൽ
അവരുെട ഊഴത്തിനു ഹാജരാകാൻ വരുന്നവരും
ഊഴം കഴിഞ്ഞു േപാകുന്നവരും, ഓേരാരുത്തരും
അവരവരുെട അനുയായികെള കൂെടേച്ചർത്തു;
കാരണം െയേഹായാദാ ആ ഗണങ്ങെള
വിട്ടയച്ചിരുന്നില്ല. 9 ദാവീദുരാജാവിെന്റ
വകയായിരുന്ന കുന്തങ്ങള ം വലിയതും
െചറുതുമായ പരിചകള ം ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്നു.
െയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ അവെയടുത്ത്
ശതാധിപന്മാരുെട ൈകവശം െകാടുത്തു.
10 അേദ്ദഹം ജനങ്ങെളെയല്ലാം
ആയുധധാരികളാക്കി ൈദവാലയത്തിെന്റ
െതക്കുവശംമുതൽ വടക്കുവശംവെര,
ആലയത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും അടുത്ത്
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രാജാവിനു ചുറ്റ ംഅണിനിരത്തി.
11 െയേഹായാദായും പു്രതന്മാരും
രാജകുമാരെന പുറത്തുെകാണ്ടുവന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലയിൽ കിരീടം അണിയിച്ച .
അവർ ഉടമ്പടിയുെട ഒരു ്രപതി കുമാരെന്റ
ൈകയിൽ െകാടുത്തിട്ട്അേദ്ദഹെത്തരാജാവായി
്രപഖ്യാപിച്ച . അവർ രാജകുമാരെന അഭിേഷകം
െചയ്തിട്ട്, “രാജാവ് നീണാൾ വാഴെട്ട” എന്ന്
ആർത്തുവിളിച്ച .

12 ജനം ഓടുന്നതിെന്റയും രാജാവിെന
കീർത്തിക്കുന്നതിെന്റയും േഘാഷം േകട്ടിട്ട്
അഥല്യാ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
അവരുെട അടുേത്തക്കുവന്നു. 13 അവൾ
േനാക്കിയേപ്പാൾ, അതാ! കവാടത്തിൽ
അധികാരസ്തംഭത്തിനരിെക രാജാവു
നിൽക്കുന്നു! ്രപഭുക്കന്മാരും കാഹളക്കാരും
രാജാവിനരിെക ഉണ്ടായിരുന്നു.
േദശെത്ത ജനെമല്ലാം ആഹ്ലാദിച്ച്
കാഹളമൂതിെക്കാണ്ടിരുന്നു. ഗായകർ തങ്ങള െട
സംഗീതവാദ്യങ്ങള മായി സ്തുതിഗീതങ്ങൾക്കു
േനതൃത്വം െകാടുക്കുന്നു! അേപ്പാൾ അഥല്യാ
വസ്്രതംകീറി “േ്രദാഹം! േ്രദാഹം!” എന്ന്
അട്ടഹസിച്ച .

14 ൈസന്യങ്ങള െട ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന
ശതാധിപന്മാെര െയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ
പുറേത്തക്കു വിളിച്ചിട്ട പറഞ്ഞു:
“പടയണികൾക്കിടയിലൂെട അവെള
പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകുക. അവെള
അനുഗമിക്കുന്നർ ആരായാലും അവെര
വാളിനിരയാക്കുക. യേഹാവയുെട
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ആലയത്തിൽെവച്ച് അവെള വധിക്കരുത.്”
15 അങ്ങെന അവർ അവെള പിടിച്ച .
െകാട്ടാരവളപ്പിൽ കുതിരക്കവാടത്തിെന്റ
്രപേവശനത്തിൽഎത്തിയേപ്പാൾ,അവർഅവെള
െകാന്നുകളഞ്ഞു.

16 പിന്നീട് െയേഹായാദാ, താനും ആ ജനവും
രാജാവും യേഹാവയുെട ജനമായിരിക്കുെമന്ന്
ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്യിച്ച .* 17ജനങ്ങെളല്ലാവരുംകൂടി
ബാലിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിേലക്കുെചന്ന് അതിെന
ഇടിച്ച തകർത്തു; ബലിപീഠങ്ങള ം ബിംബങ്ങള ം
അവർ അടിച്ച ടച്ച . ബലിപീഠങ്ങൾക്കു
മുമ്പിൽെവച്ച് അവർ ബാലിെന്റ പുേരാഹിതനായ
മത്ഥാെന െകാന്നുകളഞ്ഞു.

18 അതിനുേശഷം െയേഹായാദാ
ൈദവാലയത്തിെന്റ േമൽേനാട്ടം േലവ്യരായ
പുേരാഹിതന്മാരുെട കരങ്ങളിൽ ഭരേമൽപ്പിച്ച .
ആഹ്ലാദേത്താടും ഗാനാലാപേത്താടുംകൂടി
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ, േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം,
േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനുള്ള
ചുമതല ദാവീദുരാജാവ് അവെരയാണു
ഭരേമൽപ്പിച്ചിരുന്നത.് 19ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ
ആചാരപരമായി അശുദ്ധരായ ആരുംതെന്ന
അകത്തു കടക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
െയേഹായാദാ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
കവാടത്തിൽകാവൽക്കാെരയും നിേയാഗിച്ച .

20 അേദ്ദഹം ശതാധിപന്മാെരയും
്രപഭുക്കന്മാെരയും ജനത്തിെന്റ
ഭരണാധിപന്മാെരയും േദശെത്ത

* 23:16 2 രാജാ. 11:17
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സകലജനെത്തയും കൂട്ടിെക്കാണ്ടുെചന്ന്
രാജാവിെന യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന്
ഇറക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു. മുകളിലെത്ത
പടിവാതിൽവഴിഅവർരാജെകാട്ടാരത്തിേലക്കുെചന്ന്
രാജാവിെന രാജകീയ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുത്തി. 21 േദശവാസികെളല്ലാം ആഹ്ലാദിച്ച ;
അഥല്യാ വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടതുെകാണ്ടു നഗരം
ശാന്തമായിരുന്നു.

24
േയാവാശ്ൈദവാലയം നന്നാക്കുന്നു

1 േയാവാശിന് ഏഴുവയസ്സായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം രാജാവായി. അേദ്ദഹം
നാൽപ്പതുവർഷം െജറുശേലമിൽ വാണു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയുെട േപരു സിബ്യാ
എന്നായിരുന്നു; അവൾ േബർ-േശബാക്കാരി
ആയിരുന്നു. 2 െയേഹായാദാപുേരാഹിതെന്റ
ആയുഷ്കാലെത്തല്ലാം േയാവാശ് യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിയായുള്ളതു ്രപവർത്തിച്ച .
3അേദ്ദഹം േയാവാശിനുേവണ്ടി രണ്ടു ഭാര്യമാെര
െതരെഞ്ഞടുത്തിരുന്നു; േയാവാശിന് പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

4 അൽപ്പകാലം കഴിഞ്ഞ് േയാവാശ്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ െചയ്യിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച .
5 അേദ്ദഹം പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും
കൂട്ടിവരുത്തി അവേരാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ
െയഹൂദാനഗരങ്ങളിൽെചന്ന് ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിെന്റ േകടുപാടുകൾ േപാക്കുന്നതിന്
എല്ലാ ഇ്രസാേയലും ആണ്ടുേതാറും
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െകാടുേക്കണ്ടതായ ്രദവ്യം േശഖരിക്കുക!
ഇക്കാര്യം േവഗം നിർവഹിക്കുക.” എന്നാൽ
േലവ്യർ േവഗത്തിൽഈകാര്യം െചയ്തില്ല.

6 അതിനാൽ രാജാവ് പുേരാഹിതമുഖ്യനായ
െയേഹായാദാെയ വരുത്തി അേദ്ദഹേത്താടു
േചാദിച്ച : “ഉടമ്പടിയുെട കൂടാരത്തിനുേവണ്ടി
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാശയും
ഇ്രസാേയലിെന്റ സർവസഭയും ചുമത്തിയ കരം
െയഹൂദ്യയിൽനിന്നും െജറുശേലമിൽനിന്നും
പിരിെച്ചടുത്തുെകാണ്ടുവരാൻ അങ്ങ് േലവ്യേരാട്
ആവശ്യെപ്പടാത്തെതന്ത്?”

7 ആ ദുഷ്ടസ്്രതീ അഥല്യയുെട
പു്രതന്മാർ ൈദവത്തിെന്റ മന്ദിരത്തിൽ
അതി്രകമിച്ച കടന്ന് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾേപാലും
ബാലിനുേവണ്ടി ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.

8 രാജകൽപ്പനയനുസരിച്ച് അവർ ഒരു
കാണിക്കവഞ്ചിയുണ്ടാക്കി യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ കവാടത്തിൽ പുറത്തുെവച്ച .
9 ൈദവദാസനായ േമാശ മരുഭൂമിയിൽെവച്ച്
ഇ്രസാേയലിേന്മൽ ചുമത്തിയിരുന്ന കരം
സകല െയഹൂദാനിവാസികള ം െജറുശേലമ്യരും
െകാണ്ടുവന്ന് യേഹാവയ്ക്കു നൽകണം എന്ന്
ഒരു വിളംബരവും ഇറക്കി. 10സകല്രപഭുക്കന്മാരും
ജനങ്ങള ം സേന്താഷപൂർവം തങ്ങള െട വിഹിതം
െകാണ്ടുവന്ന് ആ വഞ്ചി നിറയുന്നതുവെര
നിേക്ഷപിച്ച . 11 വഞ്ചിയിൽ ധാരാളം
പണം വീണു എന്നു കാണുേമ്പാൾ േലവ്യർ
അെതടുത്ത് രാജാവിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട
അടുത്തുെകാണ്ടുവരും. അേപ്പാെഴാെക്ക
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രാജാവിെന്റ േലഖകനും* പുേരാഹിതമുഖ്യെന്റ
കാര്യസ്ഥനുംകൂടി വഞ്ചി ഒഴിച്ചേശഷം
പൂർവസ്ഥാനത്തു െകാണ്ടുെചന്നു െവക്കുകയും
െചയ്യ ം. അവർ ദിനം്രപതി ഈ വിധം
െചയ്യ മായിരുന്നു; അങ്ങെന വളെര
വലിെയാരു തുക സമാഹരിക്കുകയും െചയ്തു.
12 ഈ ്രദവ്യം രാജാവും െയേഹായാദാ
പുേരാഹിതനുംകൂടി, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ആവശ്യമായ പണികൾ
െചയ്യാൻ ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരുന്നവെര
ഏൽപ്പിച്ച . അവർ യേഹാവയുെട ആലയം
പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് കൽപ്പണിക്കാെരയും
മരപ്പണിക്കാെരയും കൂലിെക്കടുത്തു; കൂടാെത,
ഇരുമ്പും െവങ്കലവുംെകാണ്ടു പണിെചയ്യന്ന
ആള കെളയുംഅവർനിേയാഗിച്ച .

13 പണിയുെട ചുമതലക്കാർ
കഠിനാധ്വാനശീലമുള്ളവരായിരുന്നു. അവരുെട
േമൽേനാട്ടത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ
പുേരാഗമിച്ച . അവർ ൈദവാലയെത്ത
ആദ്യെത്ത രൂപകൽപ്പനകൾക്കനുസൃതമായി
പുനരുദ്ധരിച്ച ബലെപ്പടുത്തി. 14 പണികെളല്ലാം
തീർത്തുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവർ
അധികമുള്ള പണം രാജാവിെന്റയും
െയേഹായാദാ പുേരാഹിതെന്റയും
മുമ്പാെക സമർപ്പിച്ച . ആ പണംെകാണ്ട്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽേവണ്ടതായ
സാധനസാമ്രഗികൾ ഉണ്ടാക്കി.
ആരാധനയ്ക്കും േഹാമയാഗങ്ങൾക്കും

* 24:11 അതായത,് ഭരണസംബന്ധമായ കണക്കുകള ം
സംഭവങ്ങള ംഎഴുതിസൂക്ഷിക്കുന്നയാൾ.
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േവണ്ടതായ ഉപകരണങ്ങൾ, സ്വർണവും
െവള്ളിയുംെകാണ്ടുള്ള തളികകള ം മറ്റ
സാധനങ്ങള ം എല്ലാം ആ പണംെകാണ്ടുണ്ടാക്കി.
െയേഹായാദാപുേരാഹിതെന്റജീവിതകാലംമുഴുവൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ നിരന്തരം
അർപ്പിേക്കണ്ട േഹാമയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.

15െയേഹായാദാവൃദ്ധനുംകാലസമ്പൂർണനുമായി
നൂറ്റിമുപ്പതാമെത്ത വയസ്സിൽ മരിച്ച .
16 ഇ്രസാേയലിൽ, ൈദവത്തിനും അവെന്റ
ജനങ്ങൾക്കുംേവണ്ടിഅേദ്ദഹം െചയ്ത നന്മകെള
പരിഗണിച്ച് അവർ അേദ്ദഹെത്ത ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽരാജാക്കന്മാേരാെടാപ്പംസംസ്കരിച്ച .

േയാവാശിെന്റതിന്മ
17 െയേഹായാദായുെട മരണേശഷം
െയഹൂദ്യയിൽനിന്നുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
വന്ന് രാജാവിെന വണങ്ങി. അേദ്ദഹം
അവർക്കു െചവിെകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
18 അവർ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ച െചന്ന് അേശരാ്രപതിഷ്ഠകെളയും
ബിംബങ്ങെളയും ആരാധിച്ച . അവരുെട ഈ
കുറ്റംനിമിത്തം ൈദവേകാപം െയഹൂദ്യയുെടയും
െജറുശേലമിെന്റയുംേമൽ പതിച്ച . 19 അവെര
തിരിെക വരുത്താനായി യേഹാവ അവരുെട
ഇടയിേലക്കു ്രപവാചകന്മാെര അയയ്ക്കുകയും
ആ ്രപവാചകന്മാർ അവർെക്കതിേര
സാക്ഷ്യം പറയുകയും െചയ്െതങ്കിലും അവർ
െചവിെക്കാണ്ടില്ല.
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20 െയേഹായാദാപുേരാഹിതെന്റ മകനായ
െസഖര്യാവിെന്റേമൽ ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവു
വന്നു. അേദ്ദഹം ജനത്തിനുമുമ്പാെക
നിന്ന് ഈ വിധം പറഞ്ഞു: “ഇതാ ൈദവം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; ‘നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നെതന്ത?്
അതിനാൽനിങ്ങൾക്കുശുഭംവരികയില്ല. നിങ്ങൾ
യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ
അവിടന്ന് നിങ്ങെളയും ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.’ ”

21 എന്നാൽ അവർ അേദ്ദഹത്തിെനതിേര
ഗൂഢാേലാചന നടത്തി; രാജകൽപ്പനയനുസരിച്ച്
അവർ അേദ്ദഹെത്ത യേഹാവയുെട
ആലയാങ്കണത്തിൽെവച്ച് കെല്ലറിഞ്ഞുെകാന്നു.
22 െസഖര്യാവിെന്റ പിതാവായ െയേഹായാദാ
തേന്നാടു കാണിച്ച ദയ േയാവാശ് രാജാവ്
ഓർമിച്ചില്ല; അയാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകെന
െകാന്നു. “യേഹാവഇതുകാണെട്ട! നിനെക്കതിേര
കണക്കു തീർക്കെട്ട,” എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
െസഖര്യാവു മരിച്ച വീണു.

23 ആ വർഷം തീരാറായേപ്പാൾ†

അരാമ്യൈസന്യം േയാവാശിെനതിേര
വന്നുേചർന്നു. അവർ െയഹൂദ്യെയയും
െജറുശേലമിെനയും ആ്രകമിച്ച്
സകലജനനായകന്മാെരയും വധിച്ച ;
െകാള്ളമുതൽ മുഴുവൻ അവർ
ദമസ്േകാസിേലക്ക്, അവരുെട രാജാവിന്
െകാടുത്തയച്ച . 24 വളെരക്കുറച്ച്
ആള കള മായാണ് അരാമ്യൈസന്യം

† 24:23 ഒരുപേക്ഷവസന്തകാലത്ത്
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വന്നെതങ്കിലും യേഹാവഒരു വലിയൈസന്യെത്ത
അവരുെട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.
െയഹൂദാ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട്
േയാവാശിെന്റേമൽ ന്യായവിധി നടത്തെപ്പട്ട .
25 അരാമ്യൈസന്യം പിൻവാങ്ങിയേപ്പാൾ
േയാവാശിെന വളെര മാരകമായ നിലയിൽ
മുറിേവൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ വിട്ട േപായത്.
പുേരാഹിതനായ െയേഹായാദായുെട
പു്രതെന വധിച്ചതുമൂലം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന
നടത്തുകയും, കിടക്കയിൽെവച്ച് അേദ്ദഹെത്ത
െകാന്നുകളയുകയും െചയ്തു. അങ്ങെന
േയാവാശ് മരിച്ച ; ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അടക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ
രാജാക്കന്മാരുെട കല്ലറകളിൽ അല്ലായിരുന്നു
അേദ്ദഹെത്തഅടക്കിയത.്

26 ഒരു അേമ്മാന്യസ്്രതീയായ ശിെമയാത്തിെന്റ
മകൻ സാബാദും,‡ േമാവാബ്യസ്്രതീയായ
ശി്രമീത്തിെന്റ§ മകൻ െയേഹാസാബാദും
ആയിരുന്നു േയാവാശിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന
നടത്തിയത.് 27 േയാവാശിെന്റ
പു്രതന്മാരുെടയും അേദ്ദഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
നിരവധി ്രപവചനങ്ങള െടയും അേദ്ദഹം
ൈദവാലയം പുനരുദ്ധരിച്ചതിെന്റയും
വിവരങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുെട ചരി്രതവ്യാഖ്യാന
പുസ്തകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
‡ 24:26 േയാസാബാദ്, സാബാദ് എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
§ 24:26 േശാെമർ,ശി്രമീത്ത്എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ അമസ്യാവ്
അേദ്ദഹത്തിനുപകരം രാജാവായി.

25
അമസ്യാവ് െയഹൂദാരാജാവ്

1അമസ്യാവ് രാജാവാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിന്
ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
ഇരുപത്തിെയാൻപതു വർഷം െജറുശേലമിൽ
വാണു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയുെട
േപര് യേഹാവദ്ദാൻ എന്നായിരുന്നു;
അവർ െജറുശേലംകാരിയായിരുന്നു.
2 അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
നീതിയായുള്ളതു െചയ്തു; എന്നാൽ അതു
പൂർണഹൃദയേത്താെട ആയിരുന്നില്ല. 3 രാജ്യം
തെന്റ അധീനതയിൽ ഉറച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
തെന്റ പിതാവായിരുന്ന രാജാവിെന വധിച്ച
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കു വധശിക്ഷതെന്ന
നൽകി. 4 എന്നിരുന്നാലും “മക്കള െട െതറ്റിനു
പിതാക്കന്മാേരാ പിതാക്കന്മാരുെട െതറ്റിനു
മക്കേളാ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കരുത;്
ഓേരാരുത്തരുെടയും പാപത്തിന്
അവരവർതെന്ന മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം,”*
എന്ന് യേഹാവ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി
േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അമസ്യാവ്
അവരുെട മക്കെള െകാലെചയ്യിച്ചില്ല.

5 അമസ്യാവ് െയഹൂദാജനതെയ ഒരുമിച്ച
വിളിച്ച കൂട്ടി; അവെര െയഹൂദയുെടയും

* 25:4 ആവ. 24:16
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െബന്യാമീെന്റയും പിതൃകുടുംബ്രകമമനുസരിച്ച്
സഹ്രസാധിപന്മാരുെടയും ശതാധിപന്മാരുെടയും
കീഴിൽ നിേയാഗിച്ച . അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിൽ കൂടുതലും
്രപായമുള്ളവരുെട എണ്ണം തിട്ടെപ്പടുത്തി;
യുദ്ധേസവനത്തിനു സന്നദ്ധരും കുന്തവും
പരിചയും ്രപേയാഗിക്കാൻ ്രപാപ്തരുമായി
മൂന്നുലക്ഷം പടയാളികൾ ഉള്ളതായിക്കണ്ടു.
6 നൂറു താലന്തു† െവള്ളിെകാടുത്ത് അേദ്ദഹം
ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന് ഒരുലക്ഷം േയാദ്ധാക്കെള
വാടകയ്ക്കുംഎടുത്തു.

7 എന്നാൽ ഒരു ൈദവപുരുഷൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്തുവന്നു പറഞ്ഞു:
“അല്ലേയാ രാജാേവ, ഇ്രസാേയലിൽനിന്നുള്ള
ഈ പടയാളികൾ അങ്ങേയാടുകൂടി
യുദ്ധത്തിനു വരരുത—്കാരണം
യേഹാവ ഇ്രസാേയല്യേരാടുകൂെട ഇല്ല.
എ്രഫയീംജനതയിെല യാെതാരുത്തെന്റകൂെടയും
ഇല്ല. 8 യുദ്ധത്തിൽ അങ്ങുതെന്ന െചന്ന്
ധീരമായി േപാരാടിയാലും ൈദവം നിങ്ങെള
ശ്രതുവിെന്റ മുമ്പിൽ പരാജയെപ്പടുത്തും.
കാരണം ൈദവം തുണയ്ക്കാനും തകർക്കാനും
ശക്തിയുള്ളവനാണ.്”

9 “എന്നാൽഈ പടയാളികൾക്കുേവണ്ടി ഞാൻ
െകാടുത്തനൂറു താലന്തു െവള്ളിയുെട കാര്യേമാ?”
അമസ്യാവ്ൈദവപുരുഷേനാട് േചാദിച്ച .
അതിന് ൈദവപുരുഷൻ: “യേഹാവയ്ക്ക്
അതും അതിലധികവും തരാൻ കഴിയും”
എന്നുത്തരംപറഞ്ഞു.
† 25:6 ഏക. 3.75 ടൺ.
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10 അതിനാൽ എ്രഫയീമിൽനിന്ന് തെന്റ
അടുേത്തക്കുവന്നആൈസന്യെത്തഅമസ്യാവു
പിരിച്ച വിട്ട ; അവെര എ്രഫയീമിേലക്കു
തിരിച്ചയച്ച . െയഹൂദയ്െക്കതിേര അവരുെട
േ്രകാധം ജ്വലിച്ച . അവർ ഉ്രഗേകാപേത്താെട
മടങ്ങിേപ്പായി.

11 അതിനുേശഷം അമസ്യാവ് തെന്റ
ൈസന്യെത്ത അണിനിരത്തി അവെര
ഉപ്പ താഴ്വരയിേലക്കു നയിച്ച . അവിെട അേദ്ദഹം
േസയീർനിവാസികളിൽ പതിനായിരംേപെര
സംഹരിച്ച . 12 െയഹൂദാൈസന്യം മെറ്റാരു
പതിനായിരംേപെരക്കൂടി ജീവേനാെട പിടികൂടി;
അവെര കടുംതൂക്കായ ഒരു പാറയുെട
മുകളിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി, അവിെടനിന്ന്
അവെര താേഴക്ക് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു;അവരുെട
ശരീരങ്ങൾഛിന്നഭിന്നമായിേപ്പായി.

13ഈസമയത്ത്ഈയുദ്ധത്തിൽപെങ്കടുക്കാൻ
അനുവദിക്കാെത അമസ്യാവു തിരിച്ചയച്ച
ഇ്രസാേയൽ പടക്കൂട്ടം െയഹൂദാനഗരങ്ങളിൽ—
ശമര്യമുതൽ േബത-്േഹാേരാൻവെര
കടന്നാ്രകമിച്ച . അവർ മൂവായിരം ആള കെള
വധിക്കുകയും അനവധി െകാള്ളമുതൽ
െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്തു.

14 അമസ്യാവ് ഏേദാമ്യെര സംഹരിച്ച
മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ േസയീർജനതയുെട
േദവന്മാെരയും എടുത്തുെകാണ്ടുേപാന്നു.
അേദ്ദഹം അവെയ തെന്റ സ്വന്തം േദവന്മാരായി
്രപതിഷ്ഠിച്ച് അവയുെടമുമ്പിൽ കുമ്പിടുകയും
േഹാമബലികൾ അർപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
15 യേഹാവയുെട േകാപം അമസ്യാവിെനതിേര
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ജ്വലിച്ച . യേഹാവ ഒരു ്രപവാചകെന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുേത്തക്കയച്ച . ആ
്രപവാചകൻ േചാദിച്ച : “സ്വന്തം ജനെത്ത
നിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ
കഴിയാഞ്ഞവരാണേല്ലാ ഈ ൈദവങ്ങൾ!
ഈ ജനതയുെട േദവന്മാെര നീെയന്തിന്
ആ്രശയിക്കുന്നു!”

16 ്രപവാചകൻ സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിെക്ക,
രാജാവ് അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു, “നിെന്ന
രാജാവിെന്റ ഉപേദഷ്ടാവായി ഞങ്ങൾ
നിയമിച്ചിട്ട േണ്ടാ? നിർത്തുക. നീ െവട്ട െകാണ്ടു
ചാകുന്നെതന്തിന്?”
അതിനാൽ ആ ്രപവാചകൻ നിർത്തി.
പേക്ഷ, ഇ്രതയുംകൂടി പറഞ്ഞു: “നീ
ഇതു െചയ്യ കയാലും എെന്റ ഉപേദശം
െചവിെക്കാള്ളാതിരിക്കയാലും ൈദവം നിെന്ന
നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുഞാൻ
അറിയുന്നു.”

17 അതിനുേശഷം െയഹൂദാരാജാവായ
അമസ്യാവ് തെന്റ ഉപേദഷ്ടാക്കള മായി
കൂടിയാേലാചിച്ചേശഷം ഇ്രസാേയൽരാജാവും
േയഹുവിെന്റ പൗ്രതനും യേഹാവാഹാസിെന്റ
പു്രതനുമായ യേഹാവാശിെന്റ അടുക്കൽ
െവല്ല വിളി അയച്ച : “വരൂ, നമുെക്കാന്നു േനരിൽ
ഏറ്റ മുട്ടാം.”

18 എന്നാൽ ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
യേഹാവാശ് െയഹൂദാരാജാവായ അമസ്യാവിന്
ഇ്രപകാരം മറുപടിെകാടുത്തു: “െലബാേനാനിെല
ഒരു മുൾെച്ചടി െലബാേനാനിെലതെന്ന ഒരു
േദവദാരുവിെന്റ അടുക്കൽ ‘നിെന്റ മകെള എെന്റ
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മകനു ഭാര്യയായിത്തരിക’ എന്നു സേന്ദശം
പറഞ്ഞയച്ച . എന്നാൽ െലബാേനാനിെല
ഒരു കാട്ട മൃഗം അതുവഴി വന്നു. അത്
ആ മുൾെച്ചടിെയ ചവിട്ടിെമതിച്ച കളഞ്ഞു.
19 ഏേദാമിെന േതാൽപ്പിെച്ചന്നു താങ്കൾ
പറയുന്നുണ്ടാകാം; അതിനാൽ നീയിേപ്പാൾ
ഉന്നതനും നിഗളിയുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ അതുമായി വീട്ടിൽ അടങ്ങി
താമസിച്ച െകാള്ള ക. താങ്കള െടയും
െയഹൂദയുെടയും നാശത്തിനുേവണ്ടി എന്തിന്
ഉപ്രദവംക്ഷണിച്ച വരുത്തുന്നു?”

20എങ്കിലുംഅമസ്യാവ്അതു െചവിെക്കാണ്ടില്ല.
അേദ്ദഹം ഏേദാമ്യേദവന്മാെര ആ്രശയിക്കയാൽ
അേദ്ദഹെത്ത േയാവാശിെന്റൈകയിൽ
ഏൽപ്പിക്കണെമന്നതു ൈദവഹിതമായിരുന്നു.
21 അതിനാൽ ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
യേഹാവാശ് ആ്രകമണം നടത്തി. െയഹൂദ്യയിെല
േബത-്േശെമശിൽെവച്ച് അേദ്ദഹവും
െയഹൂദാരാജാവായ അമസ്യാവുംതമ്മിൽ
ഏറ്റ മുട്ടി. 22 ഇ്രസാേയൽ െയഹൂദെയ
േതാൽപ്പിേച്ചാടിച്ച ; ഓേരാരുത്തരും
താന്താങ്ങള െട ഭവനത്തിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി.
23 ഇ്രസാേയൽരാജാവായ യേഹാവാശ്
േബത-്േശെമശിൽെവച്ച,് െയഹൂദാരാജാവും
േയാവാശിെന്റ പു്രതനും അഹസ്യാവിെന്റ
പൗ്രതനുമായ അമസ്യാവിെന പിടിച്ച
ബന്ധിച്ച . പിെന്ന യേഹാവാശ് അേദ്ദഹെത്ത
െജറുശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു.
തുടർന്ന് അേദ്ദഹം െജറുശേലമിെന്റ മതിൽ
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എ്രഫയീംകവാടംമുതൽ േകാൺകവാടംവെര‡
ഏകേദശം നാനൂറുമുഴം§ നീളത്തിൽ
ഇടിച്ച നിരത്തി. 24 ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ
സൂക്ഷിപ്പിൽ ൈദവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
സ്വർണവും െവള്ളിയും മറ്റ പകരണങ്ങള ം
അേദ്ദഹം എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി.
അേതാെടാപ്പം െകാട്ടാരഭണ്ഡാരവും
ജാമ്യത്തടവുകാെരയും അേദ്ദഹം ൈകയടക്കി.
ഇവെയല്ലാമായിഅേദ്ദഹംശമര്യയിേലക്കു മടങ്ങി.

25 ഇ്രസാേയൽരാജാവായ യേഹാവാഹാസിെന്റ
മകൻ യേഹാവാശിെന്റ മരണേശഷം
പതിനഞ്ചു വർഷംകൂടി െയഹൂദാരാജാവായ
േയാവാശിെന്റ മകൻ അമസ്യാവു ജീവിച്ചിരുന്നു.
26 അമസ്യാവിെന്റ ഭരണകാലെത്ത മറ്റ
സംഭവങ്ങെളക്കുറിെച്ചല്ലാം ആദ്യന്തം
െയഹൂദ്യയിെലയും ഇ്രസാേയലിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല? 27 അമസ്യാവ്
യേഹാവെയ പിൻതുടരുന്നതിൽ
നിന്നും വിട്ട മാറിയ ദിവസംമുതൽ
അേദ്ദഹത്തിെനതിേര ആള കൾ െജറുശേലമിൽ
ഗൂഢാേലാചനയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹം ലാഖീശിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി. എന്നാൽ
അവർ അേദ്ദഹത്തിനുപിറേക ലാഖീശിേലക്ക്
ആള കെള അയച്ച് അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹെത്ത
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 28അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൃതേദഹം
കുതിരപ്പ റത്തുെകാണ്ടുവന്ന് െയഹൂദാ*
‡ 25:23 വടക്കുപടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു

്രപേവശനകവാടത്തിെന്റ േപരാണ് ഇത്. § 25:23 ഏക.
180മീ. * 25:28 ചി.ൈക.്രപ. ദാവീദിെന്റ; 2രാജാ. 14:20കാണുക.
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നഗരത്തിൽ തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട
സംസ്കരിച്ച .

26
െയഹൂദാരാജാവായ ഉസ്സീയാവ്

1 അതിനുേശഷം െയഹൂദാജനെമല്ലാം
േചർന്ന് പതിനാറുവയസ്സള്ള ഉസ്സീയാവിെന*
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവിെന്റ പിതാവായ
അമസ്യാവിെന്റ സ്ഥാനത്തു രാജാവായി
അവേരാധിച്ച . 2അമസ്യാവ് നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നേശഷം ഏലാത്ത്
പുതുക്കിപ്പണിതതും അതിെന െയഹൂദയ്ക്കായി
വീെണ്ടടുത്തതും ഇേദ്ദഹമാണ.്

3 ഉസ്സീയാവ് രാജാവാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു
പതിനാറുവയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിൽ അൻപത്തിരണ്ടു വർഷം
വാണു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയ്ക്ക്
െയെഖാല്യാ എന്നു േപരായിരുന്നു; അവൾ
െജറുശേലംകാരിയായിരുന്നു. 4 തെന്റ
പിതാവായ അമസ്യാവു െചയ്തതുേപാെല
അേദ്ദഹവും യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
നീതിയായതു ്രപവർത്തിച്ച . 5 തെന്ന
ൈദവഭയത്തിൽ അഭ്യസിപ്പിച്ച െസഖര്യാവിെന്റ
ആയുഷ്കാലെമല്ലാം അേദ്ദഹം യേഹാവെയ
അേന്വഷിച്ചിരുന്നു; അക്കാലമ്രതയും യേഹാവ
അേദ്ദഹത്തിനുവിജയംെകാടുക്കുകയുംെചയ്തു.

6 ഉസ്സീയാവ് െഫലിസ്ത്യർെക്കതിേര
യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പട്ട ; ഗത്ത്, യബ്േനഹ്,
* 26:1 അസര്യാവ്എന്നും വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
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അശ്േദാദ് എന്നീ പട്ടണങ്ങൾ പിടിച്ച് അവയുെട
മതിലുകൾ തകർത്തുകളഞ്ഞു. അേദ്ദഹം
അശ്േദാദിനു ചുറ്റ പാടും, െഫലിസ്ത്യരുെട
ഇടയിൽ മറ്റിടങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങൾ പണിതു.
7 ൈദവം െഫലിസ്ത്യർക്കും ഗൂർ-ബാലിൽ
താമസിച്ചിരുന്ന അറബികൾക്കും െമയൂന്യർക്കും
എതിരായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഉസ്സീയാവിെന
സഹായിച്ച . 8 അേമ്മാന്യർ അേദ്ദഹത്തിനു
കപ്പം െകാടുത്തിരുന്നു. ഉസ്സീയാവ്
ഏറ്റവും ശക്തനായിത്തീർന്നിരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീർത്തി ഈജിപ്റ്റിെന്റ
അതിർത്തിവെരയും പരന്നു.

9 ഉസ്സീയാവ് െജറുശേലമിൽ
േകാൺകവാടത്തിലും താഴ്വരവാതിൽക്കലും†
മതിലിെന്റ തിരിവിലും േഗാപുരങ്ങൾ പണിത്
സുരക്ഷിതമാക്കി. 10 കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങളിലും
സമഭൂമിയിലും അേദ്ദഹത്തിനു വളെരേയെറ
കാലിക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹം മരുഭൂമിയിൽ േഗാപുരങ്ങൾ
പണിയിക്കുകയും അേനകം ജലസംഭരണികൾ
കുഴിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹം
കൃഷിയിൽ അതീവ തത്പരനായിരുന്നതിനാൽ
മലകളിലും താഴ്വരകളിലുമായി കർഷകരും
മുന്തിരിേത്താപ്പ കളിൽ പണിെചയ്യന്ന
േജാലിക്കാരുംഅേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.

11 ഏതു നിമിഷവും യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പടാൻ
ഒരുക്കമുള്ള നല്ല തഴക്കം സിദ്ധിച്ച ൈസന്യം
ഉസ്സീയാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാവിെന്റ

† 26:9 പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തുള്ള ഒരു ്രപേവശനകവാടത്തിെന്റ
േപരാണ് ഇത്.
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േസനാപതികളിൽ ഒരാളായ ഹനന്യായുെട
നിർേദശമനുസരിച്ച് േലഖകനായ െയയീേയലും
ഉേദ്യാഗസ്ഥനായ മയേസയാവുംകൂടി
ൈസനികരുെടഎണ്ണംതിട്ടെപ്പടുത്തി,ഗണംതിരിച്ച്
േരഖെപ്പടുത്തി. 12 പരാ്രകമശാലികളായ
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരുെട ആെക എണ്ണം 2,600
ആയിരുന്നു. 13ശ്രതുക്കൾെക്കതിേര രാജാവിെന
സഹായിക്കാൻ, ഈ കുടുംബത്തലവന്മാരുെട
ആധിപത്യത്തിൽ ശിക്ഷണം േനടിയ 3,07,500
േപരുള്ള ശക്തമായ ഒരു ൈസന്യം അേദ്ദഹത്തിന്
ഉണ്ടായിരുന്നു. 14 മുഴുവൻ ൈസന്യത്തിനും
ആവശ്യമായപരിച,കുന്തം,ശിേരാകവചം,പടച്ചട്ട,
വില്ല,് കവിണക്കല്ല് എന്നിവെയല്ലാം ഉസ്സീയാവ്
ഒരുക്കിെക്കാടുത്തു. 15 േഗാപുരങ്ങളിലും
മതിലിെന്റ മൂലെക്കാത്തളങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ച്
ശ്രതുക്കള െടേനേരഅസ്്രതങ്ങൾഎയ്യന്നതിനും
വലിയ കല്ല കൾ ചുഴറ്റിെയറിയുന്നതിനും
കൗശലേവലയിെല വിദഗ്ദ്ധന്മാർ
രൂപകൽപ്പനെചയ്ത യ്രന്തങ്ങൾ അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിൽ ഉണ്ടാക്കിച്ച . ഏറ്റവും
്രപബലനായിത്തീരുന്നതുവെര അേദ്ദഹത്തിന്
യേഹാവയിൽനിന്ന് അത്ഭുതകരമായി സഹായം
ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീർത്തി
നാലുപാടും പരന്നു.

16 എന്നാൽ ്രപബലനായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഉസ്സീയാവിനുണ്ടായ നിഗളം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പതനത്തിനു വഴിെതളിച്ച . അേദ്ദഹം
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
അവിശ്വസ്തനായിത്തീർന്നു.സുഗന്ധധൂപപീഠത്തിേന്മൽ
സ്വയം ധൂപവർഗം കത്തിക്കുന്നതിനായി
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അേദ്ദഹം ൈദവാലയത്തിൽ ്രപേവശിച്ച .
17 അസര്യാപുേരാഹിതനും യേഹാവയുെട
പുേരാഹിതന്മാരിൽ ൈധര്യശാലികളായ
എൺപതുേപരും അേദ്ദഹെത്ത പിൻതുടർന്ന്
അകത്തുകടന്നു. 18അവർ ഉസ്സീയാരാജാവിെന
തടഞ്ഞുെകാണ്ടു പറഞ്ഞു: “ഉസ്സീയാേവ,
യേഹാവയ്ക്കു ധൂപവർഗം കത്തിക്കുന്നശു്രശൂഷ
അേങ്ങക്കുള്ളതല്ല; അത് പുേരാഹിതന്മാരും
അഹേരാെന്റ പിൻഗാമികള മായ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവർക്കു മാ്രതമുള്ളതാണ.്
അതിനാൽ അങ്ങ് വിശുദ്ധമന്ദിരം വിട്ട േപാകൂ;
പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ട്
ൈദവമായ യേഹാവയിൽനിന്ന് അേങ്ങക്കു
ബഹുമതി ലഭിക്കുകയില്ല.”

19 ധൂപവർഗം കത്തിക്കുന്നതിനുള്ള
ധൂപകലശം ൈകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
ഉസ്സീയാവു കുപിതനായി. യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ധൂപപീഠത്തിെന്റമുമ്പിൽ
പുേരാഹിതന്മാരുെടേനേര േ്രകാധാേവശം
പൂണ്ടുനിൽക്കുേമ്പാൾ, അവരുെട
കണ്മുമ്പിൽെവച്ച തെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ
െനറ്റിയിൽ കുഷ്ഠം‡ െപാങ്ങി.
20 പുേരാഹിതമുഖ്യനായ അസര്യാവും
മെറ്റല്ലാ പുേരാഹിതന്മാരും അേദ്ദഹെത്ത
േനാക്കിയേപ്പാൾ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ െനറ്റിയിൽ
കുഷ്ഠമുള്ളതായിക്കണ്ടു. അവർ
അേദ്ദഹെത്ത തിടുക്കത്തിൽ പുറത്താക്കി;

‡ 26:19 ത്വക്കിെന ബാധിക്കുന്ന വിവിധ േരാഗങ്ങൾക്ക് കുഷ്ഠം
എന്നതിനുപേയാഗിക്കുന്നഎ്രബായപദം ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.
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യേഹാവ തെന്ന ദണ്ഡിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാൽ
വളെരേവഗത്തിൽ പുറത്തുകടക്കാൻ
അേദ്ദഹവും നിർബന്ധിതനായിരുന്നു.

21 മരണപര്യന്തം ഉസ്സീയാവു
കുഷ്ഠേരാഗിയായിരുന്നു. യേഹാവയുെട
മന്ദിരത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കെപ്പട്ട്,
കുഷ്ഠേരാഗിയായ അേദ്ദഹം ഒരു ്രപേത്യക
ഭവനത്തിൽ താമസിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകനായ േയാഥാം െകാട്ടാരത്തിെന്റ
ചുമതലേയറ്റ ; അേദ്ദഹമായിരുന്നു േദശത്തു
ഭരണംനടത്തിയിരുന്നത.്

22ഉസ്സീയാവിെന്റഭരണത്തിെലമറ്റ സംഭവങ്ങൾ
ആദ്യവസാനം ആേമാസിെന്റ മകനായ
െയശയ്യാ്രപവാചകൻ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്ട.്
23ഉസ്സീയാവു നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റപിതാക്കന്മാേരാട്
േചർന്നു. “അേദ്ദഹംകുഷ്ഠേരാഗിയായിരുന്നേല്ലാ,”
എന്നു ജനം പറയുകയാൽ രാജാക്കന്മാരുെട
കല്ലറകൾക്കടുത്ത് അവരുെടതെന്ന വകയായ
ഒരു ശ്മശാനഭൂമിയിൽ അേദ്ദഹെത്ത
സംസ്കരിച്ച .അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ േയാഥാം
അേദ്ദഹത്തിനുേശഷം രാജാവായി.

27
േയാഥാം െയഹൂദാരാജാവ്

1 രാജാവാകുേമ്പാൾ േയാഥാമിന്
ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
പതിനാറുവർഷം െജറുശേലമിൽ വാണു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മ സാേദാക്കിെന്റ മകളായ
െയരൂശാ ആയിരുന്നു. 2 തെന്റ പിതാവായ
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ഉസ്സീയാവു െചയ്തിരുന്നതുേപാെല അേദ്ദഹവും
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിയായുള്ളതു
്രപവർത്തിച്ച ; എന്നാൽ അതിൽനിന്നു
വ്യത്യസ്തമായി, അേദ്ദഹം ൈദവാലയത്തിൽ
്രപേവശിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ജനം തങ്ങള െട
വഷളത്തങ്ങൾതുടർന്നുേപാന്നു. 3യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കുള്ള മുകളിലെത്ത കവാടം*
േയാഥാം പുതുക്കിപ്പണിതു; ഓേഫൽ കുന്നിെല
മതിലും വളെര വിപുലമായ രീതിയിൽ അേദ്ദഹം
പണിതുറപ്പിച്ച . 4െയഹൂദ്യമലകളിൽ പട്ടണങ്ങള ം
േകാട്ടകള ം േഗാപുരങ്ങള ം പണികഴിപ്പിച്ച .

5 േയാഥാം അേമ്മാന്യരാജാവിെന ആ്രകമിച്ച
കീഴടക്കി.ആവർഷംഅേമ്മാന്യർഅേദ്ദഹത്തിനു
നൂറു താലന്തു† െവള്ളിയും പതിനായിരം േകാർ‡
േഗാതമ്പും പതിനായിരം േകാർ§ യവവും*
െകാടുത്തു. തുടർന്നു രണ്ടാംവർഷത്തിലും
മൂന്നാംവർഷത്തിലും അവർ ഇേത അളവിൽ
െകാണ്ടുവന്നു െകാടുത്തു.

6 ഇങ്ങെന തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ്രകമമായി
നടന്നിരുന്നതിനാൽ േയാഥാം േമൽക്കുേമൽ
്രപബലനായിത്തീർന്നു.

7 േയാഥാമിെന്റ ഭരണത്തിെല മറ്റ സംഭവങ്ങൾ—
അേദ്ദഹം നടത്തിയ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങള ം
െചയ്ത മറ്റ ്രപവർത്തനങ്ങള മുൾെപ്പെട—
ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെടയും

* 27:3 അതായത,്ൈദവാലയത്തിെന്റ െതക്കുവശെത്തകവാടം
എന്നുകരുതെപ്പടുന്നു; 2 ദിന. 23:20കാണുക. † 27:5 ഏക. 3.75
ടൺ. ‡ 27:5 ഏക. 1,800 ടൺ. § 27:5 ഏക. 1,500 ടൺ.
* 27:5 ബാർലിഅഥവാ,ബാർലരി
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െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെടയും പുസ്തകത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 8 രാജാവാകുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം പതിനാറുവർഷം െജറുശേലമിൽ
വാണു. 9 േയാഥാം നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു; ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അേദ്ദഹം അടക്കെപ്പട്ട .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ ആഹാസ് തുടർന്നു
രാജാവായി.

28
ആഹാസ് െയഹൂദാരാജാവ്

1 രാജാവാകുേമ്പാൾ ആഹാസിന് ഇരുപതു
വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം െജറുശേലമിൽ
പതിനാറുവർഷം വാണു. അേദ്ദഹം
തെന്റ പൂർവപിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല
ആയിരുന്നില്ല; യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
നീതിയായുള്ളത് ്രപവർത്തിച്ചില്ല. 2 ആഹാസ്
ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട വഴികളിൽ
ജീവിക്കുകയും ബാലിെന ആരാധിക്കാനായി
വാർപ്പ ്രപതിമകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്തു.
3 അേദ്ദഹം െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരയിൽ
ദഹനബലികൾ അർപ്പിക്കുകയും യേഹാവ
ഇ്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞ
അന്യരാഷ്്രടങ്ങള െട േമ്ലച്ഛാചാരങ്ങെള
പിൻതുടരുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹം സ്വന്തം
പു്രതന്മാെര അഗ്നിയിൽ േഹാമിക്കുകേപാലും
െചയ്തു. 4അേദ്ദഹം േക്ഷ്രതങ്ങളിലും മലകള െട
മുകളിലും സകലഇലതൂർന്ന മരങ്ങള െട
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കീഴിലും ബലികൾ അർപ്പിക്കുകയും ധൂപാർച്ചന
നടത്തുകയും െചയ്തു.

5 അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ അേദ്ദഹെത്ത അരാംരാജാവിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു. അരാമ്യർ
അേദ്ദഹെത്ത േതാൽപ്പിക്കുകയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനവധി ആള കെള
തടവുകാരായി പിടിച്ച് ദമസ്േകാസിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്തു.
യേഹാവഅേദ്ദഹെത്തഇ്രസാേയൽരാജാവിെന്റ
ൈകയിലും ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.
ഇ്രസാേയൽരാജാവ് അേദ്ദഹെത്ത
അതികഠിനമായി േതാൽപ്പിച്ച . 6 െയഹൂദാ
തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞതിെന്റ
ഫലമായി െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഹ്
െയഹൂദ്യരിൽ ഒരുലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം
പടയാളികെള ഒറ്റദിവസംതെന്ന വധിച്ച .
7 എ്രഫയീമ്യവീരനായ സി്രകി രാജകുമാരനായ
മയേസയാെവയും െകാട്ടാരം ചുമതലക്കാരനായ
ൈസന്യാധിപൻ അ്രസീക്കാമിെനയും രാജാവിനു
രണ്ടാമനായിരുന്ന എൽക്കാനാെയയും വധിച്ച .
8 ഇ്രസാേയല്യർ തങ്ങള െട സേഹാദരജനമായ
െയഹൂദ്യരിൽനിന്നും സ്്രതീകള ം പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരുമായി രണ്ടുലക്ഷം ആള കെള
അടിമകളായി പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. ധാരാളം
മുതൽ െകാള്ളയടിച്ച് ശമര്യയിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്തു.

9 എന്നാൽ ഓേദദ് എന്നു േപരുള്ള
യേഹാവയുെട ഒരു ്രപവാചകൻ
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അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നു. ൈസന്യം
ശമര്യയിൽ തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
അവരുെടമുമ്പാെക െചന്ന് ഈ വിധം
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
െയഹൂദേയാടു േകാപിച്ചിരുന്നതിനാൽ,
അവൻ അവെര നിങ്ങള െട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച തന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങേളാ,
ആകാശംവെര എത്തുന്ന േകാപേത്താെട
അവെര കൂട്ടെക്കാല നടത്തിയിരിക്കുന്നു.
10 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ െയഹൂദ്യയിെലയും
െജറുശേലമിെലയും സ്്രതീപുരുഷന്മാെര
അടിമകളാക്കാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നു. നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്െക്കതിേര പാപം
െചയ്യ കയാൽ നിങ്ങള ം കുറ്റക്കാരേല്ല?
11 ഇേപ്പാൾ, ഞാൻ പറയുന്നതു ്രശദ്ധിക്കുക!
നിങ്ങള െട സേഹാദരവർഗത്തിൽനിന്നു നിങ്ങൾ
പിടിച്ചതടവുകാെരതിരിച്ചയയ്ക്കുക!അെല്ലങ്കിൽ
യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം നിങ്ങള െടേമൽ
ഇരിക്കും.”

12 അേപ്പാൾ െയേഹാഹാനാെന്റ മകൻ
അസര്യാവ്, െമശിേല്ലേമാത്തിെന്റ മകൻ
േബെരഖ്യാവ്, ശല്ല മിെന്റ മകൻ ഹിസ്കിയാവ,്
ഹദ്ളായിയുെട മകൻ അമാസ എന്നീ
എ്രഫയീമ്യേനതാക്കന്മാരിൽ ചിലർ യുദ്ധം
കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിവന്നവെര എതിർത്തുെകാണ്ടു
പറഞ്ഞു: 13 “നിങ്ങൾ ആ തടവുകാെര ഇവിെട
െകാണ്ടുവരരുത.് അങ്ങെനെചയ്താൽ നാം
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക കുറ്റക്കാരായിത്തീരും.
നമ്മുെട കുറ്റം ഇേപ്പാൾത്തെന്ന വലുതാണ.്
ൈദവത്തിെന്റ ഉ്രഗേകാപവും നമ്മുെടേമലുണ്ട.്
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അതിനാൽ നമ്മുെട പാപങ്ങെളയും
അപരാധെത്തയും ഇനിയും െപരുക്കാൻ നിങ്ങൾ
ഉേദ്ദശിക്കുേന്നാ?”

14 അേപ്പാൾ പടയാളികൾ ഇ്രസാേയൽ
്രപഭുക്കന്മാരുെടയും സർവസഭയുെടയും
മുമ്പിൽെവച്ച തെന്ന ബന്ധിതെര
െകാള്ളമുതൽസഹിതം വിട്ടയച്ച .
15 നിയുക്തരായ ആള കൾ എഴുേന്നറ്റ്
തടവുകാരുെട ചുമതല ഏെറ്റടുത്തു.
അക്കൂട്ടത്തിൽ നഗ്നരായിരുന്നവർക്കു
െകാള്ളയിൽനിന്നു വസ്്രതം െകാടുത്തു.
അവർ തടവുകാർക്ക് വസ്്രതവും െചരിപ്പ ം
ഭക്ഷണപാനീയങ്ങള ം നൽകി; അവരുെട
മുറിവുകൾക്ക് എണ്ണേതച്ച . ക്ഷീണിതെര
അവർ കഴുതപ്പ റത്തു കയറ്റി. അങ്ങെന
അവർ തടവുകാെര ഈന്തപ്പനകള െട നഗരമായ
െയരീേഹാവിൽ അവരുെട സേഹാദരന്മാരുെട
അടുത്ത് എത്തിച്ചിട്ട് ശമര്യയിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായി.

16 അക്കാലത്ത് ആഹാസുരാജാവ്
അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാരുെട* അടുത്ത്
സഹായാഭ്യർഥനയുമായി ആളയച്ച ;
17 കാരണം ഏേദാമ്യർ വീണ്ടുംവന്ന്
െയഹൂദെയ ആ്രകമിക്കുകയും അവെര
തടവുകാരായി പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകുകയും
െചയ്തിരുന്നു. 18 ഇേതസമയം
െഫലിസ്ത്യർ കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങളിലും
െയഹൂദ്യയുെട െതക്കുഭാഗത്തുള്ള
പട്ടണങ്ങളിലും കടന്നാ്രകമിച്ച ; അവർ

* 28:16 ചി.ൈക.്രപ. രാജാവ്; 2 രാജാ. 16:7
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േബത-്േശെമശും അയ്യാേലാനും
െഗേദേരാത്തും അതുേപാെല േസാേഖാവും
തിമ്നയും ഗിംേസാവും അതിേനാടുേചർന്ന
്രഗാമങ്ങള ം പിടിച്ചടക്കി അവിെട
വാസമുറപ്പിച്ച . 19 ഇ്രസാേയൽരാജാവായ†

ആഹാസ് െയഹൂദ്യയിൽ ദുഷ്ടത
വർധിപ്പിക്കുകയും യേഹാവേയാട്
അത്യധികം അവിശ്വസ്തനായിത്തീരുകയും
െചയ്തു. അതിനാൽ അേദ്ദഹംനിമിത്തം
യേഹാവ െയഹൂദയ്ക്ക് അധഃപതനം
വരുത്തി. 20 അശ്ശ ർരാജാവായ തിഗ്ലത്ത്-
പിേലസർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്തുവന്നു.
എന്നാൽ അേദ്ദഹം ആഹാസിെന
സഹായിക്കുന്നതിനുപകരം ഉപ്രദവിക്കുകയാണു
െചയ്തത്. 21 ആഹാസ് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിലും രാജെകാട്ടാരത്തിലും
്രപഭുക്കന്മാരുെട പക്കലും ഉണ്ടായിരുന്ന
ധനത്തിൽ ഒരംശം എടുത്ത് അശ്ശ ർരാജാവിനു
കാഴ്ചെവച്ച . എന്നിട്ട ം അേദ്ദഹം ആഹാസിെന
സഹായിച്ചില്ല.

22ആഹാസിെന്റഈദുരിതകാലത്തുംഅേദ്ദഹം
യേഹാവേയാട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നതിൽ
കൂടുതൽ അപരാധം ്രപവർത്തിച്ച :
23 “അരാംരാജാക്കന്മാരുെട േദവന്മാർ, അവെര
സഹായിച്ച ; ആ േദവന്മാർ എെന്നയും
സഹായിേക്കണ്ടതിനുഞാൻഅവർക്കുബലികൾ
അർപ്പിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞ് ആഹാസ് തെന്ന
േതാൽപ്പിച്ച ദമസ്േകാസിെല േദവന്മാർക്കു
ബലികൾ അർപ്പിച്ച . പേക്ഷ, ഇവെയല്ലാം
† 28:19 അതായത്, െയഹൂദാരാജാവായ
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അേദ്ദഹത്തിെന്റയും ഇ്രസാേയലിെന്റയും
നാശത്തിനു േഹതുവായിത്തീർന്നു.

24 ആഹാസ് ൈദവാലയത്തിെല
ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം ഒരുമിച്ച കൂട്ടി ഉടച്ച കളഞ്ഞു;
അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
കവാടങ്ങൾ അടച്ചിട്ട ; െജറുശേലമിെന്റ
െതരുവുേകാണുകളിെലല്ലാം തനിക്കായി
ബലിപീഠങ്ങൾനിർമിച്ച . 25െയഹൂദ്യയിെലഓേരാ
നഗരത്തിലും അന്യേദവന്മാർക്കു യാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള േക്ഷ്രതങ്ങൾ അേദ്ദഹം
നിർമിച്ച . അങ്ങെന തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായയേഹാവെയഅേദ്ദഹംകുപിതനാക്കി.

26 ആഹാസിെന്റ ഭരണത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങള ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
്രപവർത്തനങ്ങള ംആദ്യന്തംെയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെടയും
ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെടയും
പുസ്തകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
27ആഹാസ് നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട്
േചർന്നു; അേദ്ദഹെത്ത െജറുശേലം
പട്ടണത്തിൽ സംസ്കരിച്ച ; എന്നാൽ
ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട കല്ലറകളിൽ
അേദ്ദഹത്തിനുസ്ഥാനംലഭിച്ചില്ല.അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകനായ ഹിസ്കിയാവ് അേദ്ദഹത്തിനുേശഷം
രാജാവായി.

29
ഹിസ്കിയാവ്ൈദവാലയംശുദ്ധീകരിക്കുന്നു

1 രാജാവാകുേമ്പാൾ ഹിസ്കിയാവിന്
ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
ഇരുപത്തിെയാൻപതു വർഷം െജറുശേലമിൽ
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വാണു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മ െസഖര്യാവിെന്റ
മകളായ അബീയാ ആയിരുന്നു. 2 തെന്റ
പൂർവപിതാവായ ദാവീദ് െചയ്തതുേപാെല,
അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
നീതിയായുള്ളതു ്രപവർത്തിച്ച .

3 തെന്റ ഭരണത്തിെന്റ ഒന്നാമാണ്ടിൽ
ഒന്നാംമാസത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ കവാടങ്ങൾ
തുറന്നു; അവയുെട േകടുപാടുകൾ നീക്കി.
4 അേദ്ദഹം പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും
ൈദവാലയത്തിെന്റ കിഴേക്ക അങ്കണത്തിൽ
വിളിച്ച കൂട്ടി. 5 എന്നിട്ട് അവേരാടു പറഞ്ഞു:
“േലവ്യേര, എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുക!
നിങ്ങെളത്തെന്നയും നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയെത്തയും
വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ! വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുനിന്നു
സകലമാലിന്യങ്ങള ം നീക്കിക്കളയുക! 6 നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാർ അവിശ്വസ്തരായിരുന്നു;
അവർ നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മയായുള്ളതു ്രപവർത്തിച്ച .
അവർ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ച് അവിടെത്ത
നിവാസസ്ഥാനത്തുനിന്നു മുഖംതിരിക്കുകയും
അവിടേത്താടു പുറം കാട്ട കയും െചയ്തു.
7 അവർ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
മണ്ഡപത്തിെന്റ വാതിൽ അടച്ച് വിളക്കുകൾ
അണച്ച കളഞ്ഞു. വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിന് അവർ
ധൂപവർഗം കത്തിക്കുകേയാ േഹാമയാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല. 8 അതിനാൽ
യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം െയഹൂദയുെടയും
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െജറുശേലമിെന്റയുംേമൽ പതിച്ചിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ ഇന്നു സ്വന്തം കണ്ണാൽ
കാണുന്നതുേപാെല, അവിടന്ന് അവെര
ഭീതിക്കും ബീഭത്സതയ്ക്കും പരിഹാസത്തിനും
പാ്രതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 9നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
വാളാൽ വീണതും നമ്മുെട പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ഭാര്യമാരും തടവുകാരാക്കെപ്പട്ടതും
ഇതുമൂലമാണ.് 10 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ഉ്രഗേകാപം നെമ്മ വിട്ട മാറുന്നതിന്
അവിടന്നുമായി ഒരു ഉടമ്പടിെചയ്യണെമന്നതാണ്
എെന്റ ആ്രഗഹം. 11 എെന്റ മക്കേള, ഇനിയും
നിങ്ങൾ അനാസ്ഥ കാണിക്കരുത;് കാരണം,
തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കാനും അവിടെത്ത
േസവിക്കാനും തനിക്കുേവണ്ടി ശു്രശൂഷ
െചയ്യാനും ധൂപവർഗം കത്തിക്കുന്നതിനുമായി
യേഹാവനിങ്ങെള െതരെഞ്ഞടുത്തതാണേല്ലാ!”

12 അേപ്പാൾ േലവ്യർ തങ്ങള െട
ഉത്തരവാദിത്വംനിർവഹിക്കുന്നതിനായി
മുേമ്പാട്ട വന്നു:

െകഹാത്യരിൽനിന്ന:്
അമാസായിയുെട മകൻ മഹത്ത്,
അസര്യാവിെന്റ മകൻ േയാേവൽ;

െമരാര്യരിൽനിന്ന്:
അബ്ദിയുെട മകൻകീശ്, െയഹെല്ലേലലിെന്റ
മകൻഅസര്യാവ്;

െഗർേശാന്യരിൽനിന്ന:്
സിമ്മയുെട മകൻ േയാവാഹ,് േയാവാഹിെന്റ
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മകൻഏെദൻ;
13എലീസാഫാെന്റപിൻഗാമികളിൽനിന്ന്:
ശി്രമി, െയയീേയൽ;
ആസാഫിെന്റപിൻഗാമികളിൽനിന്ന്:
െസഖര്യാവ്, മത്ഥന്യാവ്;

14 േഹമാെന്റപിൻഗാമികളിൽനിന്ന:്
െയഹീേയൽ,ശിെമയി;
െയദൂഥൂെന്റപിൻഗാമികളിൽനിന്ന്:
െശമയ്യാവ,് ഉസ്സീേയൽ.

15 അവർ േലവ്യരായ തങ്ങള െട
സേഹാദരങ്ങെള കൂട്ടിവരുത്തി തെന്നത്താൻ
ശുദ്ധീകരിച്ച . അതിനുേശഷം രാജകൽപ്പന
മാനിച്ച,് യേഹാവയുെട കൽപ്പനകൾ
അനുസരിച്ച തെന്ന, ൈദവാലയം
ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. 16 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റഅന്തർഭാഗംശുദ്ധീകരിക്കാനായി
പുേരാഹിതന്മാർഅകത്തുകടന്നു.അവിെടക്കണ്ട
മാലിന്യെമല്ലാം അവർ പുറത്ത് അങ്കണത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്നു. േലവ്യർ അവെയടുത്ത്
ദൂെര കിേ്രദാൻേതാട്ടിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു.
17 ഒന്നാംമാസത്തിെല ഒന്നാംതീയതി അവർ
ശുദ്ധീകരണകർമം തുടങ്ങി. ഒന്നാംമാസം
എട്ടാംതീയതി അവർ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ പൂമുഖത്തിെലത്തി.
അവർ എട്ട ദിവസംകൂടി യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ ശുദ്ധീകരണം നടത്തി. അങ്ങെന
ഒന്നാംമാസത്തിെന്റ പതിനാറാംതീയതി അവർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ ശുദ്ധീകരണം
പൂർത്തിയാക്കി.
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18അതിനുേശഷംഅവർഹിസ്കിയാരാജാവിെന്റ
അടുത്തുവന്ന് േബാധിപ്പിച്ചത:് “ഞങ്ങൾ
യേഹാവയുെട ആലയം മുഴുവൻ
ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. േഹാമയാഗത്തിനുള്ള
യാഗപീഠവും അതിെന്റ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം
കാഴ്ചയപ്പത്തിനുള്ള തിരുേമശയും അതിെന്റ
എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള ം ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
19 കൂടാെത, ആഹാസുരാജാവ് തെന്റ
ഭരണകാലത്ത് യേഹാവേയാടുള്ള
അവിശ്വസ്തതമൂലം നീക്കിക്കളഞ്ഞ
ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം ഞങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി
ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവെയല്ലാം ഇേപ്പാൾ
യേഹാവയുെടയാഗപീഠത്തിനു മുമ്പാെകയുണ്ട.്”

20 പിേറ്റന്ന് അതിരാവിെല ഹിസ്കിയാരാജാവ്
എഴുേന്നറ്റ് നഗരാധിപതികെള കൂട്ടിവരുത്തി
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
െചന്നു. 21 അവർ രാജ്യത്തിനും
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനും െയഹൂദയ്ക്കുംേവണ്ടി
പാപപരിഹാരയാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിന് ഏഴ്
കാളകെളയും ഏഴ് ആട്ട െകാറ്റന്മാെരയും
ഏഴ് ആൺകുഞ്ഞാടുകെളയും ഏഴ്
മുട്ടാടുകെളയും െകാണ്ടുവന്നു. അവെയ
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കാൻ
രാജാവ് അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാേരാടു കൽപ്പിച്ച . 22 അവർ
കാളകെള അറത്തു; പുേരാഹിതന്മാർ അവയുെട
രക്തം ഏറ്റ വാങ്ങി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
തളിച്ച . അടുത്തദിവസം ആട്ട െകാറ്റന്മാെര
അറത്തേപ്പാൾ അവയുെട രക്തവും



2 ദിനവൃത്താന്തം 29:23 cxxii 2 ദിനവൃത്താന്തം 29:27

പുേരാഹിതന്മാർ വാങ്ങി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
തളിച്ച . അവർ കുഞ്ഞാടുകെളയും അറത്ത്
അവയുെട രക്തവും യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
തളിച്ച . 23 പാപപരിഹാരയാഗത്തിനുള്ള
മുട്ടാടുകെളഅവർ െകാണ്ടുവന്ന് രാജാവിെന്റയും
സർവസഭയുെടയും മുമ്പാെക നിർത്തി.
അവർ അവയുെടേമൽ ൈകെവച്ച .
24 പുേരാഹിതന്മാർ അവെയ അറത്തു; എല്ലാ
ഇ്രസാേയലിെന്റയും ്രപായശ്ചിത്തത്തിനായി
അവർ ആ രക്തം പാപപരിഹാരയാഗമായി
യാഗപീഠത്തിേന്മൽഅർപ്പിച്ച . േഹാമയാഗങ്ങള ം
പാപപരിഹാരയാഗങ്ങള ം എല്ലാ
ഇ്രസാേയലിനുംേവണ്ടി അർപ്പിക്കണെമന്നത്
രാജാവിെന്റകൽപ്പനയായിരുന്നു.

25 ദാവീദിെന്റയും രാജാവിെന്റ ദർശകനായ
ഗാദിെന്റയും നാഥാൻ ്രപവാചകെന്റയും
കൽപ്പന്രപകാരം അേദ്ദഹം േലവ്യെര
ഇലത്താളങ്ങേളാടും വീണകേളാടും
കിന്നരങ്ങേളാടുംകൂടി യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ നിർത്തി. തെന്റ
്രപവാചകന്മാർമുേഖന യേഹാവ നൽകിയിരുന്ന
കൽപ്പനയും അതുതെന്നയായിരുന്നു. 26 േലവ്യർ
ദാവീദിെന്റ വാേദ്യാപകരണങ്ങള മായും
പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളങ്ങള മായും
നിലയുറപ്പിച്ച .

27 യാഗപീഠത്തിേന്മൽ േഹാമയാഗം
അർപ്പിക്കാൻഹിസ്കിയാവു കൽപ്പനെകാടുത്തു.
േഹാമയാഗാർപ്പണം തുടങ്ങിയേപ്പാൾത്തെന്ന
കാഹളങ്ങള െടയും ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ദാവീദ്നിശ്ചയിച്ചിരുന്നവാേദ്യാപകരണങ്ങള െടയും
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അകമ്പടിേയാടുകൂടി യേഹാവയ്ക്കു
ഗാനാലാപവും തുടങ്ങി. 28 ഗായകർ
പാടുകയും കാഹളക്കാർ കാഹളമൂതുകയും
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന സഭ
മുഴുവൻ നമസ്കരിച്ച െകാണ്ട് ആരാധിച്ച ;
ഇവെയല്ലാം േഹാമയാഗം തീരുന്നതുവെരയും
തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.

29 യാഗം സമാപിച്ചേപ്പാൾ രാജാവും
കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും കുമ്പിട്ട്
ആരാധിച്ച . 30 ദാവീദിെന്റയും ദർശകനായ
ആസാഫിെന്റയും വാക്കുകളിൽ യേഹാവയ്ക്കു
സ്േതാ്രതമാലപിക്കാൻ ഹിസ്കിയാരാജാവും
്രപഭുക്കന്മാരും േലവ്യേരാട് ആജ്ഞാപിച്ച . അവർ
ആഹ്ലാദപൂർവം സ്േതാ്രതഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ;
അവർഎല്ലാവരും തലവണക്കിആരാധിച്ച .

31 ഇതിനുേശഷം ഹിസ്കിയാവ് ആ
സമൂഹേത്താടു പറഞ്ഞു: “ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന യേഹാവയ്ക്കായി
സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നേല്ലാ! വരിക, യാഗങ്ങള ം
സ്േതാ്രതയാഗങ്ങള ം യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവരിക!” ആ
ജനസമൂഹം യാഗങ്ങള ം സ്േതാ്രതയാഗങ്ങള ം
െകാണ്ടുവന്നു; കൂടാെത സന്മനസ്സള്ളവെരല്ലാം
േഹാമയാഗങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്നു.

32 ആ ജനസമൂഹം െകാണ്ടുവന്ന
േഹാമയാഗങ്ങള െട എണ്ണം: എഴുപതു കാള, നൂറ്
ആട്ട െകാറ്റന്മാർ, ഇരുനൂറ് ആൺകുഞ്ഞാടുകൾ;
ഇവെയല്ലാം യേഹാവയ്ക്കു േഹാമയാഗം
അർപ്പിക്കാൻേവണ്ടിയായിരുന്നു.
33 യേഹാവയ്ക്കു യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിനായി
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േവർതിരിച്ച മൃഗങ്ങളിൽ അറുനൂറു കാളയും
മൂവായിരം െചമ്മരിയാടും േകാലാടും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 34 എന്നാൽ, പുേരാഹിതന്മാർ
വളെര കുറവായിരുന്നു. അതിനാൽ
േഹാമയാഗത്തിനുള്ള മൃഗങ്ങെളെയല്ലാം
തുകലുരിച്ച് സജ്ജമാക്കാൻ അവർക്കു
കഴിഞ്ഞില്ല. അതുെകാണ്ട് േജാലിെയല്ലാം
തീരുന്നതുവെരയും മറ്റ പുേരാഹിതന്മാർ
സ്വയം ശുദ്ധീകരിച്ച വെന്നത്തുന്നതുവെരയും
അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ േലവ്യർ
അവെര സഹായിച്ച . കാരണം,
തങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുന്നകാര്യത്തിൽ
േലവ്യർ പുേരാഹിതന്മാെരക്കാൾ
അധികം ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരുന്നു.
35 േഹാമയാഗം അതീവ സമൃദ്ധമായിരുന്നു;
സമാധാനയാഗങ്ങൾക്കുള്ള േമദസ്സ ം
േഹാമയാഗേത്താെടാപ്പമുള്ള പാനീയയാഗങ്ങള ം
അങ്ങെനതെന്ന.
അങ്ങെന യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ശു്രശൂഷ പുനഃസ്ഥാപിക്കെപ്പട്ട .
36 ഇക്കാര്യങ്ങെളല്ലാം അതിേവഗം നടന്നു;
അതിനുതക്കവണ്ണം ൈദവം തെന്റ ജനെത്ത
ഒരുക്കിയേതാർത്ത്ഹിസ്കിയാവുംസർവജനവും
ആഹ്ലാദിച്ച .

30
ഹിസ്കിയാവ് െപസഹആേഘാഷിക്കുന്നു

1 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട െപസഹ ആചരിക്കാൻ
െജറുശേലമിൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
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എത്താൻ ക്ഷണിച്ച െകാണ്ട് ഹിസ്കിയാവ്
എല്ലാ ഇ്രസാേയലിലും െയഹൂദ്യയിലും
സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച . എ്രഫയീം,
മനെശ്ശ േഗാ്രതങ്ങൾക്ക് എഴുത്തുകള ം എഴുതി.
2 രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും െജറുശേലമിെല
സർവസഭയും രണ്ടാംമാസത്തിൽ െപസഹ
ആചരിക്കണെമന്ന് ആേലാചിച്ച റച്ചിരുന്നു.
3 േവണ്ടുേവാളം പുേരാഹിതന്മാർതങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാലും ജനം
െജറുശേലമിൽവന്നുകൂടിയിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാലും
െപസഹാ യഥാസമയം ആേഘാഷിക്കാൻ
അവർക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 4 രണ്ടാംമാസത്തിൽ
െപസഹ ആേഘാഷിക്കുന്ന കാര്യം
രാജാവിനും ജനങ്ങൾക്കും സേന്താഷകരമായി.
5 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു
െപസഹ ആചരിക്കാൻ െജറുശേലമിൽ ഏവരും
വെന്നത്തണെമന്ന് േബർ-േശബാമുതൽ
ദാൻവെരയും ഉള്ള സകല ഇ്രസാേയലിലും
ഒരു വിളംബരം പുറെപ്പടുവിക്കണെമന്ന് അവർ
തീർപ്പാക്കി. അവർ ഇ്രതയധികം ജനങ്ങള മായി*
വിധി്രപകാരംഅത്ആചരിച്ചിരുന്നില്ലേല്ലാ!

6 രാജകൽപ്പനയനുസരിച്ച് സേന്ദശവാഹകർ
രാജാവിെന്റയും ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും
കത്തുകള മായി ഇ്രസാേയലിലും െയഹൂദ്യയിലും
എല്ലായിടത്തും േപായി. കത്തുകളിൽ ഈ വിധം
എഴുതിയിരുന്നു:

“ഇ്രസാേയൽജനേമ! അ്രബാഹാമിെന്റയും
യിസ്ഹാക്കിെന്റയും ഇ്രസാേയലിെന്റയും

* 30:5 ഈ വാക്യഭാഗത്തിനുള്ള എ്രബായപദങ്ങള െട അർഥം
വ്യക്തമല്ല.
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ൈദവമായ യേഹാവയിേലക്കു മടങ്ങിവരിക!
അങ്ങെനയായാൽ, അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാരുെട
ൈകയിൽെപ്പടാെത രക്ഷെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
േശഷിപ്പായ നമ്മിേലക്ക് അവിടന്നു
തിരിയും. 7 തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവയ്െക്കതിേര
അവിശ്വസ്തരായിത്തീർന്ന നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെരയുംസേഹാദരന്മാെരയുംേപാെല
നിങ്ങൾ ആകരുത.് അതുമൂലം യേഹാവ
അവെര ഒരു ഭീതി വിഷയമാക്കിത്തീർത്തു;
അതു നിങ്ങൾ കാണുന്നേല്ലാ!
8 നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നിങ്ങൾ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവരാകരുത;്
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക നിങ്ങെളത്തെന്ന
സമർപ്പിക്കുക! അവിടന്ന് എെന്നേന്നക്കുമായി
വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു വരിക! നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപത്തിെന്റ
ഭയങ്കരത്വം നിങ്ങെള വിട്ട മാേറണ്ടതിന്,
അവിടെത്ത േസവിക്കുക! 9 നിങ്ങൾ
യേഹാവയിേലക്കു മടങ്ങിവരുെമങ്കിൽ
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരും മക്കള ം
അവെര തടവുകാരാക്കിയവരിൽനിന്നു
കരുണ കെണ്ടത്തുകയും ഈ
േദശേത്തക്കു മടങ്ങിവരികയും െചയ്യ ം.
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
കൃപാലുവും കാരുണ്യവാനുമാണേല്ലാ.
നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട അടുേത്തക്കു
മടങ്ങിവരുെമങ്കിൽ നിങ്ങളിൽനിന്ന് അവിടന്ന്
മുഖംതിരിച്ച കളയുകയില്ല.”
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10 സേന്ദശവാഹകർ എ്രഫയീമിലും
മനെശ്ശയിലും ഉള്ള നഗരങ്ങേളാേരാന്നും
കടന്നുേപായി, അവർ െസബൂലൂൻവെരയും
െചെന്നത്തി. എന്നാൽ ജനം അവെര
പരിഹസിക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും െചയ്തു.
11എന്നിരുന്നാലും ആേശർ, മനെശ്ശ, െസബൂലൂൻ
എന്നീ േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന് ചിലർ സ്വയം
വിനയെപ്പടുകയും െജറുശേലമിേലക്കു
വരികയും െചയ്തു. 12 യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടനുസരിച്ച് രാജാവും ്രപഭുക്കന്മാരും
നൽകിയ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിന്
െയഹൂദ്യേദശത്തുള്ളവെരല്ലാവരും
ഏകമനസ്സള്ളവരായിരിക്കാൻ ൈദവത്തിെന്റ
ൈകഅവരുെടേമൽഉണ്ടായിരുന്നു.

13അങ്ങെന, രണ്ടാംമാസത്തിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ ആേഘാഷിക്കാൻ
വൻപിച്ച ഒരു ജനാവലി െജറുശേലമിൽ
സേമ്മളിച്ച . 14 അവർ എഴുേന്നറ്റ്
െജറുശേലമിലുണ്ടായിരുന്ന അന്യേദവന്മാരുെട
ബലിപീഠങ്ങെളല്ലാം നീക്കിക്കളയുകയും
ധൂപാർച്ചനയ്ക്കുള്ള ബലിപീഠങ്ങെളല്ലാം
കിേ്രദാൻേതാട്ടിൽ എറിഞ്ഞുകളയുകയും
െചയ്തു.

15 അതിനുേശഷം രണ്ടാംമാസം
പതിന്നാലാംതീയതിഅവർെപസഹാക്കുഞ്ഞാടിെന
അറത്തു. പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
ലജ്ജിതരായിരുന്നു; അവർ തങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ച് യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക്
േഹാമയാഗങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്നു.
16 ൈദവപുരുഷനായ േമാശയുെട
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ന്യായ്രപമാണത്തിൽ പറയുന്ന്രപകാരം അവർ
അവരവരുെട ്രകമമനുസരിച്ച ള്ള സ്ഥാനത്ത്
നിലയുറപ്പിച്ച . േലവ്യരുെട ൈകയിൽനിന്ന്
ഏറ്റ വാങ്ങിയ രക്തം പുേരാഹിതന്മാർ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ തളിച്ച . 17 തങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത അേനകർ ആ സഭയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ആചാരപരമായി
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടാത്ത ഓേരാരുത്തർക്കുംേവണ്ടി
െപസഹാക്കുഞ്ഞാടിെന അറക്കാനും
അവെയ യേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടി
വിശുദ്ധീകരിക്കാനുമുള്ള ചുമതല
േലവ്യർക്കായിരുന്നു. 18 വലിെയാരു ജനാവലി—
എ്രഫയീം, മനെശ്ശ, യിസ്സാഖാർ, െസബൂലൂൻ
എന്നീ േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഭൂരിഭാഗംേപരും—
തങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നില്ല.
എന്നിട്ട ം വിധി്രപകാരമല്ലാെത അവർ
െപസഹ ഭക്ഷിച്ച . എന്നാൽ ഹിസ്കിയാവ്
അവർക്കുേവണ്ടി ഇ്രപകാരം ്രപാർഥിച്ച :
“നല്ലവനായ യേഹാേവ, ഏവേരാടും
ക്ഷമിക്കണേമ! 19 വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റ
പവി്രതീകരണവിധി്രപകാരംശുദ്ധരായിത്തീർന്നിട്ടിെല്ലങ്കിലും,
തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കാൻ മനസ്സ െവക്കുന്ന
ഏവേരാടും അങ്ങു ക്ഷമിക്കണേമ!” 20യേഹാവ
ഹിസ്കിയാവിെന്റ ്രപാർഥനേകട്ട് ജനെത്ത
സൗഖ്യമാക്കി.

21 െജറുശേലമിലുണ്ടായിരുന്ന ഇ്രസാേയൽജനം
ഏഴുദിവസം മഹാസേന്താഷേത്താെട
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിെന്റ െപരുന്നാൾ
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ആചരിച്ച . യേഹാവയ്ക്ക് ഉച്ചനാദത്തിലുള്ള
വാദ്യങ്ങൾ മീട്ടിപ്പാടി േലവ്യരും
പുേരാഹിതന്മാരും ദിവസം്രപതി യേഹാവെയ
സ്തുതിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

22 യേഹാവയുെട ശു്രശൂഷയിൽ ്രപാഗല്ഭ്യം
കാട്ടിയ േലവ്യെര ഹിസ്കിയാവ് അഭിനന്ദിച്ച .
അവർ തങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച െകാണ്ട്
ഉത്സവത്തിെന്റ ഈ ഏഴു നാള കൾ മുഴുവനും
സമാധാനയാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച , തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
സ്തുതിച്ച .†

23 സർവസഭയും ഏഴുദിവസംകൂടി
െപരുന്നാൾ ആേഘാഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച .
അവർ ആനന്ദപൂർവം ഏഴുദിവസംകൂടി
ഉത്സവം ആേഘാഷിക്കുകയും െചയ്തു.
24 െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കിയാവ്
സഭയ്ക്കുേവണ്ടി ആയിരം കാളകെളയും
ഏഴായിരം െചമ്മരിയാടുകെളയും
േകാലാടുകെളയും െകാടുത്തു. ്രപഭുക്കന്മാരും
ആ സഭയ്ക്കുേവണ്ടി ആയിരം കാളകെളയും
പതിനായിരം െചമ്മരിയാടുകെളയും
േകാലാടുകെളയും െകാടുത്തു. ഇതിനിടയിൽ
വലിെയാരുകൂട്ടം പുേരാഹിതന്മാർ
തങ്ങെളത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിച്ച .
25 പുേരാഹിതന്മാേരാടും േലവ്യേരാടും
ഒപ്പം െയഹൂദ്യയിെല സർവസഭയും
ഇ്രസാേയലിൽനിന്നുവന്ന സർവസഭയും
ഇ്രസാേയലിൽനിന്നു വന്നുേചർന്നവരും
െയഹൂദ്യയിലുണ്ടായിരുന്നവരുമായ വിേദശികള ം

† 30:22 അഥവാ,യേഹാവേയാടു പാപങ്ങൾഏറ്റ പറഞ്ഞു.
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ഉൾെപ്പെട എല്ലാവരും ആഹ്ലാദിച്ച . 26അങ്ങെന
െജറുശേലമിൽ ആനന്ദം അലതല്ലി.
ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ദാവീദിെന്റ മകൻ
ശേലാേമാെന്റ കാലത്തിനുേശഷം ഇങ്ങെന
ഒരുത്സവം െജറുശേലമിൽ നടന്നിരുന്നില്ല.
27 അതിനുേശഷം േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർ
എഴുേന്നറ്റ് ജനെത്ത ആശീർവദിച്ച .
യേഹാവയുെട വിശുദ്ധനിവാസമായസ്വർഗംവെര
അവരുെട ്രപാർഥന എത്തുകയും ൈദവം
അവരുെടശബ്ദം േകൾക്കുകയും െചയ്തു.

31
1 ഇെതല്ലാം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവിെട
സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഇ്രസാേയല്യർ
െയഹൂദ്യനഗരങ്ങളിേലക്കുെചന്ന്
ആചാരസ്തൂപങ്ങൾ തകർത്തു;
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ െവട്ടിമുറിച്ച .
െയഹൂദ്യയിലും െബന്യാമീനിലും എ്രഫയീമിലും
മനെശ്ശയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന േക്ഷ്രതങ്ങെളല്ലാം
അവർ നശിപ്പിച്ച . അവെയല്ലാം
നശിപ്പിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
താന്താങ്ങള െട നഗരത്തിേലക്കും
അവകാശത്തിേലക്കും മടങ്ങി.

ആരാധനയ്ക്കുേവണ്ടിസംഭാവനകൾ
2 പുേരാഹിതന്മാരിലും േലവ്യരിലും
ഓേരാരുത്തരുെടയും ചുമതലകള െട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിസ്കിയാവ്
അവെര ഗണങ്ങളായി േവർതിരിച്ച .
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിക്കാനും ശു്രശൂഷകൾ െചയ്യാനും
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സ്േതാ്രതം കേരറ്റാനും യേഹാവയുെട
തിരുനിവാസത്തിെന്റ പടിവാതിലുകളിൽ
സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കാനും അവെര
നിേയാഗിച്ച . 3 യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം
അനുശാസിക്കുന്നതുേപാെല, ്രപഭാതത്തിെലയും
ൈവകുേന്നരെത്തയും േഹാമയാഗങ്ങൾക്കും
ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസികളിലും മറ്റ
നിശ്ചിതെപരുന്നാള കളിലും നടത്തുന്ന
േഹാമയാഗങ്ങൾക്കുംേവണ്ടി അേദ്ദഹം
തെന്റ സ്വന്തം വകയിൽനിന്ന് വിഹിതം
നൽകി. 4 പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
്രശദ്ധാലുക്കളായിരിേക്കണ്ടതിന് അവർക്ക്
അവകാശെപ്പട്ട വിഹിതം െകാടുക്കാൻ
രാജാവ് െജറുശേലംനിവാസികൾക്ക്
കൽപ്പനെകാടുത്തു. 5ഈകൽപ്പന ്രപസിദ്ധമായ
ഉടെനതെന്ന ഇ്രസാേയൽമക്കൾ ധാന്യം,
വീഞ്ഞ്, ഒലിെവണ്ണ, േതൻ, വയലിെല ഇതര
വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയുെടെയല്ലാം ആദ്യഫലം
ഉദാരമനേസ്സാെട െകാണ്ടുവന്നു. എല്ലാറ്റിെന്റയും
ദശാംശവും അവർ ധാരാളമായി െകാണ്ടുവന്നു.
6 െയഹൂദ്യയുെട പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
ഇ്രസാേയൽജനതയുെടയും െയഹൂദ്യരുെടയും
കാര്യത്തിലാകെട്ട, അവരും തങ്ങള െട കാളകൾ,
ആടുകൾ എന്നിവയുെട ദശാംശവും അവരുെട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു സമർപ്പിച്ചിരുന്ന
സകലവിശുദ്ധവസ്തുക്കള െടയും ദശാംശവും
െകാണ്ടുവന്ന് കൂമ്പാരമായിക്കൂട്ടി. 7 അവർ
മൂന്നാംമാസത്തിൽ ഇ്രപകാരം െചയ്തുതുടങ്ങി;
ഏഴാംമാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയും
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െചയ്തു. 8 ഹിസ്കിയാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരുംവന്ന്ഈകൂമ്പാരങ്ങൾകണ്ടേപ്പാൾ
അവർയേഹാവെയപുകഴ്ത്തുകയുംഅവിടെത്ത
ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന ആശീർവദിക്കുകയും
െചയ്തു.

9 ഹിസ്കിയാവ് പുേരാഹിതന്മാേരാടും
േലവ്യേരാടും ഈ കൂമ്പാരങ്ങെളക്കുറിച്ച്
അേന്വഷിച്ച . 10 സാേദാക്കിെന്റ
കുടുംബത്തിലുള്ളവനും പുേരാഹിതമുഖ്യനുമായ
അസര്യാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു: “ജനം തങ്ങള െട
സംഭാവനകൾ യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നുതുടങ്ങിയതുമുതൽ ഞങ്ങൾക്കു
മതിയാകുംവെര ഭക്ഷിക്കാനും േവണ്ടുേവാളം
മിച്ചംെവക്കാനുമുണ്ട.് യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത
അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇ്രതവലിയ ഒരു
േശഖരം ഇവിെടഅവേശഷിച്ചിരിക്കുന്നു.”

11 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങെളാരുക്കാൻ ഹിസ്കിയാവു
കൽപ്പനെകാടുത്തു; അതു നിർവഹിക്കെപ്പട്ട .
12 സംഭാവനകള ം ദശാംശങ്ങള ം
സമർപ്പിതവസ്തുക്കള ം അവർ
വിശ്വസ്തതേയാെട അകേത്തെക്കടുത്തു.
േലവ്യനായ േകാനന്യാവ് ഈ വസ്തുക്കള െട
ചുമതലക്കാരനായിരുന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരൻ ശിെമയി രണ്ടാംസ്ഥാനക്കാരനും.
13ഹിസ്കിയാരാജാവിെന്റയുംൈദവാലയത്തിെന്റ
ചുമതലക്കാരനായ അസര്യാവിെന്റയും
നിേയാഗ്രപകാരം േകാനന്യാവിെന്റയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരനായ
ശിെമയിയുെടയും കീഴിൽ െയഹീേയൽ,
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അസസ്യാവ,് നഹത്ത,് അസാേഹൽ,
െയരീേമാത്ത്, േയാസാബാദ,് എലീേയൽ,
യിസ്മഖ്യാവ,് മഹത്ത,് െബനായാവ് എന്നിവർ
േമൽേനാട്ടക്കാരായിരുന്നു.

14 േലവ്യനായ യിമ്നായുെട മകനും
കിഴേക്കകവാടത്തിൽ കാവൽക്കാരനുമായ
േകാേര ൈദവത്തിനു സമർപ്പിച്ചിരുന്ന
സ്വേമധായാഗങ്ങള െട േമൽേനാട്ടം വഹിച്ച .
യേഹാവയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കെപ്പട്ട
സംഭാവനകള ം വിശുദ്ധദാനങ്ങള ം
അേദ്ദഹം വിഭജിച്ച െകാടുത്തിരുന്നു.
15 പുേരാഹിതനഗരങ്ങളിൽ ്രപായേഭദംകൂടാെത
അവരുെട സഹപുേരാഹിതന്മാർക്ക്
അവരവരുെട ഗണമനുസരിച്ച
വിഭജിച്ച െകാടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏെദൻ,
മിന്യാമീൻ, േയശുവ, െശമയ്യാവ,് അമര്യാവ,്
െശഖന്യാവ് എന്നിവർ വിശ്വസ്തതേയാെട
അേദ്ദഹെത്തസഹായിച്ചിരുന്നു.

16 ഇതിനുംപുറേമ, വംശാവലിേരഖകളിൽ
േപരു േചർക്കെപ്പട്ടവരും മൂന്നുവയേസ്സാ
അതിൽക്കൂടുതേലാ ്രപായമുള്ളവരുമായ
പുരുഷാംഗങ്ങൾക്കും തങ്ങള െട
ഗണങ്ങള ം ചുമതലകള ം ്രപകാരം
തങ്ങള െട കർത്തവ്യത്തിൽെപ്പട്ട
േജാലികൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനു
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ്രപേവശിക്കാൻ
കഴിയുന്ന സകലർക്കും അവർ
ഓഹരി വിഭജിച്ച െകാടുത്തിരുന്നു.
17 വംശാവലിേരഖകളിൽ കുടുംബങ്ങളായി
േപരുേചർക്കെപ്പട്ടിരുന്ന പുേരാഹിതന്മാർക്കും
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ഓഹരിെകാടുത്തു;അതുേപാെലതെന്ന ഇരുപതു
വയസ്സ ം അതിൽ കൂടുതലും ്രപായമുള്ള
േലവ്യർക്കും അവരുെട ഗണങ്ങള ം ചുമതലകള ം
പരിഗണിച്ച് ഓഹരി െകാടുത്തിരുന്നു.
18 ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർ വംശാവലിേരഖകളിൽ
േപരുള്ള മുഴുവൻ സമൂഹത്തിെലയും
ശിശുക്കെളയും ഭാര്യമാെരയും പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ഉൾെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. കാരണം,
തങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുന്നകാര്യത്തിൽ
അവർവിശ്വസ്തരായിരുന്നു.

19 അവരുെട പട്ടണങ്ങൾക്കു പുറത്തു
കൃഷിയിടങ്ങളിേലാ മേറ്റെതങ്കിലും പട്ടണത്തിേലാ
താമസിച്ചിരുന്ന അഹേരാെന്റ പിൻതലമുറയിെല
പുേരാഹിതന്മാരുെടകാര്യത്തിലാകെട്ട,അവരിെല
ഓേരാ പുരുഷനും േലവ്യവംശാവലിയിൽ േപരു
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ള സകലർക്കും ഓഹരി
വിഭജിച്ച െകാടുക്കാൻ േപെരടുത്തുപറഞ്ഞ്
ആള കെളനിേയാഗിച്ചിരുന്നു.

20 ഹിസ്കിയാവ് ഇ്രപകാരം െയഹൂദ്യയിെലല്ലാം
െചയ്തു. അേദ്ദഹം തെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക നന്മയും നീതിയും
വിശ്വസ്തതയും ്രപവർത്തിച്ച . 21ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിെല ശു്രശൂഷയിലും ന്യായ്രപമാണവും
കൽപ്പനകള ം അനുസരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും
ഹിസ്കിയാവ് ഏെറ്റടുത്ത ഓേരാകാര്യത്തിലും
അേദ്ദഹം ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കുകയും
പൂർണഹൃദയേത്താെട ്രപവർത്തിക്കുകയും
െചയ്തു. അതിനാൽ അേദ്ദഹം
അഭിവൃദ്ധി്രപാപിച്ച .
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32
സൻേഹരീബ് െജറുശേലമിെന

ഭീഷണിെപ്പടുത്തുന്നു
1 ഹിസ്കിയാവ് ഇെതല്ലാം ഏറ്റവും
വിശ്വസ്തതേയാെട െചയ്തുകഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അശ്ശ ർരാജാവായ സൻേഹരീബ് വന്ന്
െയഹൂദെയ ആ്രകമിച്ച . സുരക്ഷിതനഗരങ്ങെള
ജയിച്ചടക്കാെമന്നു വ്യാേമാഹിച്ച് അേദ്ദഹം
അവയ്ക്ക് ഉപേരാധം ഏർെപ്പടുത്തി.
2 സൻേഹരീബ് വെന്നത്തിെയന്നും അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിേനാടു യുദ്ധംെചയ്യാൻ
ഉേദ്ദശിക്കുെന്നന്നും കണ്ടേപ്പാൾ 3 ഹിസ്കിയാവ്
തെന്റ ഉന്നേതാേദ്യാഗസ്ഥെരയും
ൈസന്യാധിപന്മാെരയും വിളിച്ച കൂട്ടി;
അരുവികളിലൂെട നഗരത്തിനു െവളിയിേലക്കുള്ള
നീെരാഴുക്കു തടയുന്നതിന് ആേലാചിച്ച റച്ച .
അവർ അക്കാര്യത്തിൽ രാജാവിെന
സഹായിക്കുകയും െചയ്തു. 4 അസംഖ്യം
ആള കളള്ള ഒരു ൈസന്യം ഒരുമിച്ച കൂടി.
സകല ഉറവുകള ം േദശത്തിലൂെടയുള്ള
നീെരാഴുക്കുകള ം അവർ അടച്ച കളഞ്ഞു.
“അശ്ശ ർ രാജാക്കന്മാർക്കു*സമൃദ്ധമായി െവള്ളം
കെണ്ടത്തുന്നെതന്തിന?്” എന്ന്അവർ നിരൂപിച്ച .
5 േകാട്ടയുെട ഉടഞ്ഞഭാഗങ്ങൾനന്നാക്കുന്നതിനും
അതിേന്മൽ േഗാപുരങ്ങൾ പണിയുന്നതിനും
അേദ്ദഹംഅത്യധ്വാനംെചയ്തു. േകാട്ടയ്ക്കുചുറ്റ ം
മെറ്റാരു മതിൽകൂടി അേദ്ദഹം പണിയിച്ച ;
കൂടാെത, ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിെല മുകൾത്തട്ട †

* 32:4 ചി.ൈക.്രപ. രാജാവ് † 32:5 മൂ.ഭാ. മിേല്ലാ
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ബലെപ്പടുത്തി. അസംഖ്യം ആയുധങ്ങള ം
പരിചകള ംഅേദ്ദഹം ഉണ്ടാക്കിച്ച .

6 അേദ്ദഹം ജനത്തിനു പടനായകന്മാെര
നിയമിച്ച . അവെര നഗരകവാടത്തിലുള്ള
വിശാലസ്ഥലത്തു തെന്റമുമ്പാെക
കൂട്ടിവരുത്തുകയും േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുംവിധം
ഇങ്ങെന പറയുകയും െചയ്തു: 7 “ശക്തരും
ധീരരുമായിരിക്കുക! അശ്ശ ർരാജാവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിപുലൈസന്യവുംമൂലം
നിങ്ങൾ സംഭീതേരാ ൈധര്യഹീനേരാ
ആകരുത.് എെന്തന്നാൽ, അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
ഉള്ളതിെനക്കാൾ മഹത്തായ ഒരു ശക്തി
നേമ്മാടുകൂെട ഉണ്ട്. 8 അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
െവറും ൈസന്യബലേമയുള്ള ;‡
നേമ്മാടുകൂെടയാകെട്ട, നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുണ്ട.് നെമ്മ സഹായിക്കാനും
നമുക്കുേവണ്ടി യുദ്ധംെചയ്യന്നതിനും അവിടന്ന്
നേമ്മാടുകൂെടയുണ്ട.്” െയഹൂദാരാജാവായ
ഹിസ്കിയാവിെന്റ ഈ വാക്കുകൾമൂലം ജനം
ആത്മവിശ്വാസം വീെണ്ടടുത്തു.

9 പിന്നീട് അശ്ശ ർരാജാവായ സൻേഹരീബും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈസന്യങ്ങള ം ലാഖീശിെന
ഉപേരാധിച്ച് താവളമടിച്ച കിടന്നിരുന്നേപ്പാൾ,
െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കിയാവിനും
അവിെടയുള്ള സകല െയഹൂദ്യജനതയ്ക്കുമുള്ള
സേന്ദശവുമായി അേദ്ദഹം തെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെര െജറുശേലമിേലക്കയച്ച :

10 “അശ്ശ ർരാജാവായ സൻേഹരീബ്
ഇ്രപകാരം അറിയിക്കുന്നു: െജറുശേലമിന്

‡ 32:8 മൂ.ഭാ. മാംസഭുജേമയുള്ള
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എതിേരയുള്ള ഉപേരാധെത്ത െചറുത്ത്
അവിെട നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള
ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുേണ്ടാ? നിങ്ങൾ
എന്തിലാണ് ആ്രശയം െവച്ചിരിക്കുന്നത?്
11 ‘നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നെമ്മ
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു
രക്ഷിക്കും,’ എന്നു ഹിസ്കിയാവ് പറയുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹം നിങ്ങെള വഴിെതറ്റിക്കുകയാണ;്
വിശപ്പ ം ദാഹവുംമൂലം നിങ്ങൾ
ചെത്താടുങ്ങാൻ വഴിെയാരുക്കുകയാണ.്
12 ‘നിങ്ങൾ ഒേരെയാരു യാഗപീഠത്തിൽ
ആരാധിക്കുകയും യാഗങ്ങൾഅർപ്പിക്കുകയും
െചയ്യണം,’ എന്ന് െയഹൂദേയാടും
ഇ്രസാേയലിേനാടും പറഞ്ഞുെകാണ്ട് ഈ
േദവന്മാരുെട േക്ഷ്രതങ്ങള ം ബലിപീഠങ്ങള ം
എല്ലാംഹിസ്കിയാവ് നീക്കിക്കളഞ്ഞിേല്ല?

13 “മറ്റ േദശങ്ങളിെല സകലജനങ്ങേളാടും
ഞാനും എെന്റ പിതാക്കന്മാരും
െചയ്തെതെന്തന്ന്നിങ്ങൾഅറിഞ്ഞിരിക്കണം?
എെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് തങ്ങള െട
േദശെത്ത വിടുവിക്കാൻ ആ രാജ്യങ്ങളിെല
േദവന്മാർക്കു കഴിഞ്ഞിട്ട േണ്ടാ? 14 എെന്റ
പിതാക്കന്മാർ നശിപ്പിച്ച ഈ രാജ്യങ്ങളിെല
േദവന്മാരിൽ ആർെക്കങ്കിലും എെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു തങ്ങള െട ജനെത്ത
രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട േണ്ടാ? പിെന്നങ്ങെന
നിങ്ങള െട ൈദവത്തിന് നിങ്ങെള എെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിക്കാൻ കഴിയും?
15ആകയാൽ, ഇേപ്പാൾഹിസ്കിയാവ് നിങ്ങെള
ഈ വിധം ചതിക്കാനും വഴിെതറ്റിക്കാനും
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ഇടെകാടുക്കരുത.് നിങ്ങൾ അേദ്ദഹെത്ത
വിശ്വസിക്കരുത;് കാരണം യാെതാരു
രാഷ്്രടത്തിെന്റേയാ രാജ്യത്തിെന്റേയാ ഒരു
േദവനും എെന്റ ൈകയിൽനിേന്നാ എെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട ൈകയിൽനിേന്നാ തങ്ങള െട
ജനെത്ത േമാചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
അങ്ങെനയിരിെക്ക, എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു
നിങ്ങെളവിടുവിക്കാൻനിങ്ങള െടൈദവത്തിന്
ഒട്ട ം കഴിയുകയില്ല!”

16 ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കും അവിടെത്ത
ദാസനായ ഹിസ്കിയാവിനും എതിരായി
സൻേഹരീബിെന്റ ദാസന്മാർ വീണ്ടും
വളെരേയെറ നിന്ദാവാക്കുകൾ െചാരിഞ്ഞു.
17 “മറ്റ േദശങ്ങളിെല ജനങ്ങള െട
േദവന്മാർ എെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് അവെര
രക്ഷിച്ചില്ല; അതുേപാെല ഹിസ്കിയാവിെന്റ
ൈദവവും എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു തെന്റ
ജനെത്ത രക്ഷിക്കുകയില്ല,” എന്നു പറഞ്ഞ്
ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
അധിേക്ഷപിച്ച െകാണ്ട് രാജാവും കത്തുകൾ
എഴുതി. 18 മതിലിേന്മൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
െജറുശേലംനിവാസികേളാട് അവർ അത്
എ്രബായഭാഷയിൽ ഉറെക്ക വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
അവെര സം്രഭാന്തരും ആശങ്കാകുലരുമാക്കി
നഗരം പിടിെച്ചടുക്കാൻേവണ്ടിയായിരുന്നു
ഇത.് 19 ഭൂതലത്തിെല അന്യ
േദവന്മാെരക്കുറിച്ച—്മനുഷ്യരുെട
ൈകകളാൽ നിർമിക്കെപ്പട്ടവെരക്കുറിച്ച—്
സംസാരിച്ചതുേപാെല അവർ െജറുശേലമിെന്റ
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ൈദവമായയേഹാവെയക്കുറിച്ച ംസംസാരിച്ച .
20 ഇതുനിമിത്തം ഹിസ്കിയാരാജാവും
ആേമാസിെന്റ മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകനും
്രപാർഥിച്ച െകാണ്ട് സ്വർഗത്തിേലക്കു
നിലവിളിച്ച . 21 യേഹാവ ഒരു ൈദവദൂതെന
അയച്ച . അേദ്ദഹം അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ
പാളയത്തിെല സകലശൂരേയാദ്ധാക്കെളയും
ൈസന്യാധിപന്മാെരയും അധിപതിമാെരയും
സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു. അങ്ങെന സൻേഹരീബ്
അപമാനിതനായി സ്വന്തനാട്ടിേലക്കു
മടങ്ങി. അേദ്ദഹം അവിെട തെന്റ
േദവെന്റ േക്ഷ്രതത്തിേലക്കു െചന്നേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റതെന്ന പു്രതന്മാരിൽ ചിലർ
അേദ്ദഹെത്തവാളിനിരയാക്കി.

22 അങ്ങെന യേഹാവ ഹിസ്കിയാവിെനയും
െജറുശേലം ജനതെയയും അശ്ശ ർരാജാവായ
സൻേഹരീബിെന്റയും മെറ്റല്ലാവരുെടയും
ൈകയിൽനിന്നു രക്ഷിച്ച . അവിടന്ന് അവർക്ക്
ചുറ്റ പാടും സ്വസ്ഥതനൽകി. 23 പലരും
െജറുശേലമിൽ യേഹാവയ്ക്കു േനർച്ചകള ം
െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കിയാവിന് വിലപിടിച്ച
സമ്മാനങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്നു. അന്നുമുതൽ
അേദ്ദഹം സകലരാഷ്്രടങ്ങള െടയും ദൃഷ്ടിയിൽ
വളെരആദരണീയനായിത്തീർന്നു.

ഹിസ്കിയാവിെന്റനിഗളം,വിജയം, മരണം
24 അക്കാലത്ത് ഹിസ്കിയാവ് േരാഗംബാധിച്ച്
മരണാസന്നനായിത്തീർന്നു. അേദ്ദഹം
യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച ; യേഹാവ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപാർഥനയ്ക്കുത്തരമരുള കയും
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അത്ഭുതകരമായ ചിഹ്നം അേദ്ദഹത്തിനു
നൽകുകയും െചയ്തു. 25 എന്നാൽ
ഹിസ്കിയാവിെന്റ ഹൃദയം നിഗളിച്ച ; അേദ്ദഹം
തനിക്കു ലഭിച്ച കാരുണ്യത്തിന് ൈദവേത്താടു
നന്ദിയുള്ളവനായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ
യേഹാവയുെട േ്രകാധം അേദ്ദഹത്തിനും
െയഹൂദയ്ക്കും െജറുശേലമിനുംേനേരയുണ്ടായി.
26 അേപ്പാൾ ഹിസ്കിയാവ് തെന്റ
ഹൃദയത്തിെല നിഗളെത്തപ്പറ്റി അനുതപിച്ച .
െജറുശേലംനിവാസികള ം അനുതപിച്ച .
അതിനാൽ ഹിസ്കിയാവിെന്റകാലത്ത്
യേഹാവയുെട േ്രകാധംഅവരുെടേമൽപതിച്ചില്ല.

27 ഹിസ്കിയാവിന് അനവധി ധനവും മാനവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. തനിക്കുള്ള െവള്ളിയും െപാന്നും
വിലേയറിയ രത്നങ്ങള ം സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ം
പരിചകള ം എല്ലാവിധമായ വിലപിടിപ്പ ള്ള
വസ്തുക്കള ം സൂക്ഷിക്കാനായി അേദ്ദഹം
ഭണ്ഡാരങ്ങൾ നിർമിച്ച . 28 ധാന്യം, വീഞ്ഞ്,
ഒലിെവണ്ണ എന്നിവയ്ക്ക് സംഭരണശാലകള ം
കന്നുകാലികൾക്കു െതാഴുത്തുകള ം
ആട്ടിൻപറ്റങ്ങൾക്ക് ആലകള ം അേദ്ദഹം
പണിയിച്ച . 29ൈദവംഅേദ്ദഹത്തിന് ധാരാളമായി
ധനംനൽകിയിരുന്നതിനാൽഅേദ്ദഹംസ്വന്തമായി
പട്ടണങ്ങള ം ആട്ടിൻപറ്റങ്ങള ം കാലിക്കൂട്ടങ്ങള ം
സമ്പാദിച്ച .

30 ഗീേഹാൻ ജല്രപവാഹത്തിെന്റ മുകളിലെത്ത
നീെരാഴുക്കു തടഞ്ഞ് അതിെന താേഴ,
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിെന്റ പടിഞ്ഞാറുഭാഗേത്തക്ക്
ഒഴുക്കിയത് ഈ ഹിസ്കിയാവായിരുന്നു.
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അേദ്ദഹം ഏെറ്റടുത്ത സകലകാര്യങ്ങളിലും
വിജയംൈകവരിച്ച . 31 എന്നാൽ
േദശത്തു സംഭവിച്ച വിസ്മയകരമായ
അടയാളെത്തപ്പറ്റി േചാദിച്ചറിയുന്നതിന്
ബാേബൽ ഭരണാധികാരികൾ ദൗത്യസംഘെത്ത
അയച്ചേപ്പാൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച
്രപവർത്തിക്കാൻ ൈദവം അേദ്ദഹെത്ത
അനുവദിച്ച . ഇത് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഉള്ളറിയുന്നതിനും അേദ്ദഹെത്ത
പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുംേവണ്ടിയായിരുന്നു.

32 ഹിസ്കിയാവിെന്റ ഭരണത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങള ം ൈദവഭക്തിയിൽ
അധിഷ്ഠിതമായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
്രപവൃത്തികള ം എല്ലാം ആേമാസിെന്റ മകനായ
െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ ദർശനങ്ങളിലും
െയഹൂദ്യയിെലയും ഇ്രസാേയലിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിലും
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 33 ഹിസ്കിയാവ്
നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട്
േചർന്നു; ദാവീദിെന്റ പു്രതന്മാരുെട കല്ലറകൾ
സ്ഥിതിെചയ്യന്ന കുന്നിൽ അേദ്ദഹം
സംസ്കരിക്കെപ്പട്ട . അേദ്ദഹം മരിച്ചേപ്പാൾ
െയഹൂദ്യയിെലയും െജറുശേലമിെലയും
ജനങ്ങെളല്ലാം അേദ്ദഹെത്ത ആദരിച്ച .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ മനെശ്ശ തുടർന്നു
രാജാവായി.

33
െയഹൂദാരാജാവായ മനെശ്ശ
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1 മനെശ്ശ രാജാവായേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു
പ്രന്തണ്ടുവയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിൽ അൻപത്തിയഞ്ചു വർഷം
വാണു. 2 ഇ്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
യേഹാവ നീക്കിക്കളഞ്ഞ അന്യരാഷ്്രടങ്ങള െട
േമ്ലച്ഛ ആചാരങ്ങെള പിൻതുടർന്ന് അേദ്ദഹം
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ അറപ്പ ളവാക്കുന്ന
കാര്യങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ച . 3 തെന്റ പിതാവായ
ഹിസ്കിയാവ് ഇടിച്ച കളഞ്ഞ േക്ഷ്രതങ്ങൾ
അേദ്ദഹം പുനർനിർമിച്ച ; ബാലിനുള്ള
ബലിപീഠങ്ങള ംഅേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം നിർമിച്ച .
അേദ്ദഹം എല്ലാ ആകാശൈസന്യങ്ങെളയും
വണങ്ങുകയും ആരാധിക്കുകയും െചയ്തു.
4 “എെന്റ നാമം െജറുശേലമിൽ എെന്നന്നും
നിലനിൽക്കും,” എന്ന് ഏെതാരാലയെത്തക്കുറിച്ച്
യേഹാവ കൽപ്പിച്ചിരുേന്നാ, ആ
ആലയത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം ബലിപീഠങ്ങൾ
നിർമിച്ച . 5 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
രണ്ട് അങ്കണങ്ങളിലും* അേദ്ദഹം സകല
ആകാശൈസന്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ബലിപീഠങ്ങൾ
നിർമിച്ച . 6 അേദ്ദഹം തെന്റ പു്രതന്മാെര
െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരയിൽ അഗ്നിയിൽ
േഹാമിച്ച ; േദവ്രപശ്നംെവക്കുക, ആഭിചാരം,
ശകുനംേനാക്കുക ഇവെയല്ലാം െചയ്തു;
ലക്ഷണംപറയുന്നവർ, െവളിച്ചപ്പാടുകൾ,
ഭൂതേസവക്കാർ എന്നിവേരാട് ആേലാചന
േചാദിച്ച ; ഇങ്ങെന യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
ഏറ്റവും തിന്മയായതു ്രപവർത്തിച്ച് അവിടെത്ത

* 33:5 2 ദിന. 4:9കാണുക.
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്രപേകാപിപ്പിച്ച .
7 താൻ െകാത്തിച്ച വി്രഗഹം െകാണ്ടുവന്ന്
അേദ്ദഹം ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ
്രപതിഷ്ഠിച്ച . ഈ ആലയെത്തപ്പറ്റി
ൈദവം ദാവീദിേനാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതനായ ശേലാേമാേനാടും ഈ വിധം
കൽപ്പിച്ചിരുന്നേല്ലാ: “ഇ്രസാേയലിെന്റ
സകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നുമായി ഞാൻ
െതരെഞ്ഞടുത്ത ഈ െജറുശേലമിലും ഈ
ആലയത്തിലും ഞാൻ എെന്നേന്നക്കുമായി
എെന്റ നാമം സ്ഥാപിക്കും 8 നിങ്ങള െട
പൂർവികർക്കായി നിേയാഗിച്ച തന്നിരിക്കുന്ന
ഈ േദശം വിട്ട േപാകാൻ ഇ്രസാേയല്യരുെട
പാദങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരിക്കലും ഞാൻ
ഇടവരുത്തുകയില്ല; എന്നാൽ ഞാൻ
േമാശമുഖാന്തരം നൽകിയിരിക്കുന്ന
നിയമങ്ങള ം ഉത്തരവുകള ം അനുശാസനങ്ങള ം
ഓേരാന്നും ്രപമാണിക്കുന്നതിൽ അവർ
്രശദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുെമങ്കിൽമാ്രതം!”
9എന്നാൽയേഹാവഇ്രസാേയൽജനതയുെടമുമ്പിൽനിന്നു
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞ അന്യരാഷ്്രടങ്ങൾ
െചയ്തതിെനക്കാൾ അധികം വഷളത്തം
്രപവർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം മനെശ്ശ
െയഹൂദ്യെയയും െജറുശേലം ജനതെയയും
വഴിപിഴച്ചവരാക്കിത്തീർത്തു.

10 യേഹാവ മനെശ്ശേയാടും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജനേത്താടും സംസാരിച്ച ; എന്നാൽ അവർ
അതു ഗൗനിച്ചേതയില്ല. 11അതിനാൽ യേഹാവ
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ൈസന്യാധിപന്മാെര
അവർെക്കതിേര വരുത്തി. അവർ മനെശ്ശെയ
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തടവുകാരനായി പിടിച്ച് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മൂക്കിൽ ഒരു െകാളത്തിട്ട് ഓട്ട ചങ്ങലകളാൽ
ബന്ധിച്ച് ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.
12 തെന്റ കഷ്ടതയിൽ അേദ്ദഹം തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ അേന്വഷിച്ച ;
അവിടെത്തകരുണയ്ക്കായിഅേപക്ഷിച്ച ;തെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ തന്നത്താൻ ഏറ്റവും എളിമെപ്പട്ട .
13 അേദ്ദഹം ്രപാർഥിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സങ്കടയാചനയിൽ യേഹാവ മനസ്സലിഞ്ഞു;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അേപക്ഷ ൈകെക്കാണ്ട്
യേഹാവ അേദ്ദഹെത്ത െജറുശേലമിേലക്ക,്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ രാജ്യത്തിേലക്കുതെന്ന
തിരിെകവരുത്തി. യേഹാവ ആകുന്നു ൈദവം
എന്ന്അേപ്പാൾ മനെശ്ശമനസ്സിലാക്കി.

14അതിനുേശഷംമനെശ്ശതാഴ്വരയിൽഗീേഹാൻ
അരുവിക്കു പടിഞ്ഞാറുമുതൽ ഓേഫൽ
കുന്നിെന വലയംെചയ്ത് മീൻകവാടത്തിെന്റ
്രപേവശനകവാടംവെര ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിെന്റ
പുറംമതിൽ പുതുക്കിപ്പണിതു. അേദ്ദഹമത്
വളെര ഉയരത്തിലാണു െകട്ടിയത്. െയഹൂദ്യയിൽ
േകാട്ടെകട്ടിയുറപ്പിച്ച നഗരങ്ങളിെലല്ലാം അേദ്ദഹം
ൈസന്യാധിപന്മാെര പാർപ്പിച്ച .

15 യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന്
അേദ്ദഹം അന്യേദവന്മാെരയും വി്രഗഹെത്തയും
നീക്കംെചയ്തു. ൈദവാലയം നിർമിച്ചിരുന്ന
മലയിലും െജറുശേലംനഗരത്തിലും
താൻ നിർമിച്ചിരുന്ന ബലിപീഠങ്ങെളല്ലാം
തകർത്തു. അവെയല്ലാം അേദ്ദഹം
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നഗരത്തിനു പുറേത്തക്ക് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
16 തുടർന്ന് അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട
യാഗപീഠം പുനരുദ്ധരിച്ച് അതിേന്മൽ
സമാധാനയാഗങ്ങള ം സ്േതാ്രതയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ച . ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ ആരാധിക്കാൻ അേദ്ദഹം
െയഹൂദേയാട് ആജ്ഞാപിച്ച . 17എന്നിരുന്നാലും
ജനം േക്ഷ്രതങ്ങളിൽ യാഗമർപ്പിക്കുന്നതു
തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു; പേക്ഷ, തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടിമാ്രതം
ആയിരുന്നുഅവിടങ്ങളിൽയാഗംഅർപ്പിച്ചത!്

18 തെന്റ ൈദവേത്താടുള്ള മനെശ്ശയുെട
്രപാർഥനയും ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ദർശകന്മാർ
അേദ്ദഹേത്താടു സംസാരിച്ച വാക്കുകള ം
ഉൾെപ്പെട മനെശ്ശയുെട ഭരണത്തിെല ഇതര
സംഭവങ്ങെളല്ലാം ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട†
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
19 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപാർഥനയും
അഭയയാചനയുംേകട്ട് യേഹാവ മനസ്സലിഞ്ഞു.
ഇങ്ങെന അേദ്ദഹം ൈദവമുമ്പാെക
വിനയെപ്പടുന്നതിനുമുമ്പ് െചയ്ത
സകലപാപങ്ങള ം അവിശ്വസ്തതയും,
എവിെടെയല്ലാം േക്ഷ്രതങ്ങൾ നിർമിച്ച െവന്നും
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം ബിംബങ്ങള ം
സ്ഥാപിച്ച െവന്നുമുള്ള ചരി്രതെമല്ലാം
ദർശകന്മാരുെട‡ ്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 20മനെശ്ശനി്രദ്രപാപിച്ച്
† 33:18 അതായത്, െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട ‡ 33:19 മൂ.ഭാ.
േഹാസായി
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തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു. സ്വന്തം
അരമനയിൽ അേദ്ദഹെത്ത അടക്കംെചയ്തു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ ആേമാൻ
അേദ്ദഹത്തിനുപകരം രാജാവായി.

െയഹൂദാരാജാവായആേമാൻ
21ആേമാൻ രാജാവാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിന്
ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിൽ രണ്ടുവർഷം വാണു. 22 തെന്റ
പിതാവായ മനെശ്ശ െചയ്തിരുന്നതുേപാെല
അേദ്ദഹവും യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ തിന്മ
്രപവർത്തിച്ച . മനെശ്ശ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന
സകലബിംബങ്ങൾക്കും ആേമാൻ ബലികൾ
അർപ്പിക്കുകയും അവെയ േസവിക്കുകയും
െചയ്തു. 23 എന്നാൽ തെന്റ പിതാവായ
മനെശ്ശയിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, ആേമാൻ
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക വിനയെപ്പട്ടില്ല; അേദ്ദഹം
തെന്റ അപരാധം വർധിപ്പിക്കുകമാ്രതേമ
െചയ്തുള്ള .

24 ആേമാെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന
നടത്തുകയും സ്വന്തം അരമനയിൽെവച്ച്
അേദ്ദഹെത്ത വധിക്കുകയും െചയ്തു.
25 അതിനുേശഷം േദശത്തിെല ജനം
ആേമാൻരാജാവിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന
നടത്തിയവെരെയല്ലാം െകാന്നു. അവർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ േയാശിയാവിെന
അേദ്ദഹത്തിെന്റസ്ഥാനത്തു രാജാവാക്കി.
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34
േയാശിയാവിെന്റപരിഷ്കാരങ്ങൾ

1 രാജാവാകുേമ്പാൾ േയാശിയാവിന് എട്ട
വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം മുപ്പത്തിെയാന്നു
വർഷം െജറുശേലമിൽ വാണു. 2 േയാശിയാവ്
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിയായുള്ളതു
്രപവർത്തിച്ച . അേദ്ദഹം തെന്റ പൂർവപിതാവായ
ദാവീദിെന്റ വഴികളിൽത്തെന്ന ജീവിച്ച ;അതുവിട്ട്
ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ മാറിയതുമില്ല.

3 തെന്റ ഭരണത്തിെന്റ എട്ടാംവർഷം, അേദ്ദഹം
നേന്ന െചറുപ്പമായിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന,
േയാശിയാവ് തെന്റ പൂർവപിതാവായ
ദാവീദിെന്റ ൈദവെത്ത അേന്വഷിക്കാൻ
തുടങ്ങി. പ്രന്തണ്ടാംവർഷം, േക്ഷ്രതങ്ങള ം
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം െകാത്തുപണിയിൽ
തീർത്ത ബിംബങ്ങള ം വാർത്തുണ്ടാക്കിയ
്രപതിമകള ം നിർമാർജനംെചയ്ത്
െയഹൂദ്യെയയും െജറുശേലമിെനയും
ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി. 4 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഉത്തരവനുസരിച്ച് ജനം ബാലിെന്റ
ബലിപീഠങ്ങൾ തകർത്തു; അവയ്ക്കു മുകളിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന ധൂപബലിപീഠങ്ങള ം െവട്ടിനുറുക്കി.
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം െകാത്തുപണിയിൽ
തീർത്ത ബിംബങ്ങള ം വാർത്തുണ്ടാക്കിയ
്രപതിമകള ം അവർ അടിച്ച തകർത്തു
െപാടിയാക്കി; ആ െപാടി അവയ്ക്കു ബലികൾ
അർപ്പിച്ചിരുന്നവരുെട ശവകുടീരങ്ങളിൽ
വിതറി. 5 പൂജാരികള െട അസ്ഥികൾ അേദ്ദഹം
അവരുെട ബലിപീഠങ്ങളിൽ ദഹിപ്പിച്ച ; ഇങ്ങെന
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അേദ്ദഹം െയഹൂദ്യെയയും െജറുശേലമിെനയും
ശുദ്ധീകരിച്ച . 6 മനെശ്ശ, എ്രഫയീം, ശിെമേയാൻ
എന്നിവരുെട നഗരങ്ങളിലും നഫ്താലിവെരയും
അവയ്ക്കുചുറ്റ ം നശിച്ച കിടന്ന ഇടങ്ങളിലും
അവർ ഇ്രപകാരംതെന്ന െചയ്തു. 7അങ്ങെന
അവർ ഇ്രസാേയലിെലല്ലാം ബലിപീഠങ്ങൾ
ഇടിച്ച നിരത്തുകയും അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം
ബിംബങ്ങള ം തകർത്തു െപാടിയാക്കുകയും
ധൂപബലിപീഠങ്ങെളല്ലാം െവട്ടിനുറുക്കുകയും
െചയ്തു. അതിനുേശഷം േയാശിയാവ്
െജറുശേലമിേലക്കു മടങ്ങി.

8 േയാശിയാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
പതിെനട്ടാംവർഷം നാടും ൈദവാലയവും
ശുദ്ധീകരിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, അസല്യാവിെന്റ
മകനായ ശാഫാെനയും നഗരാധിപതിയായ
മയേസയാവിെനയും രാജകീയ േരഖാപാലകനും
േയാവാശിെന്റ മകനുമായ േയാവാഹിെനയും
തെന്റൈദവമായ യേഹാവയുെടആലയത്തിെന്റ
അറ്റകുറ്റങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിനായി അേദ്ദഹം
നിേയാഗിച്ച .

9 അവർ മഹാപുേരാഹിതനായ
ഹിൽക്കിയാവിെന്റ അടുത്തുെചന്ന്
ൈദവാലയത്തിൽ കിട്ടിയിരുന്ന പണം
അേദ്ദഹെത്തഏൽപ്പിച്ച . ഇത് മനെശ്ശയിൽനിന്നും
എ്രഫയീമിൽനിന്നും ഇ്രസാേയലിെന്റ
സകലേശഷിപ്പിൽനിന്നും െയഹൂദ്യയിെലയും
െബന്യാമീനിെലയും സകലജനങ്ങളിൽനിന്നും
െജറുശേലംനിവാസികളിൽനിന്നും
ദ്വാരപാലകരായ േലവ്യർ േശഖരിച്ചതായിരുന്നു.
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10 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
പണികൾക്കു േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ആള കെള അവർ
ആ പണം ഏൽപ്പിച്ച . അവർ ആ പണം,
ആലയം പുനരുദ്ധരിക്കാൻേവണ്ടി പണിയിൽ
ഏർെപ്പട്ടിരുന്ന െതാഴിലാളികൾക്കു േവതനമായി
െകാടുത്തു. 11 മുമ്പ് െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ
നശിച്ച േപാകുന്നതിന് അനുവദിച്ചിരുന്ന
െചത്തിയകല്ല്, െചറിയ ചട്ടങ്ങൾക്കുള്ള തടി,
െകട്ടിടങ്ങള െട തുലാങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള
തടി ഇവ വാങ്ങുന്നതിനായി മരപ്പണിക്കാർക്കും
ശില്പികൾക്കും പണം െകാടുത്തു.

12 േജാലിക്കാർ വിശ്വസ്തതേയാെട
്രപവർത്തിച്ച ; അവർക്കു നിർേദശങ്ങൾ
െകാടുക്കുന്നതിനു യഹത്ത,് ഓബദ്യാവ്,
െമരാരിയുെട പിൻഗാമികളായ േലവ്യരും
െകഹാത്തിെന്റ പിൻഗാമികളായ െസഖര്യാവ,്
െമശുല്ലാം എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
13 സംഗീേതാപകരണങ്ങൾ മീട്ട ന്നതിൽ
വിദഗ്ദ്ധരായ േലവ്യർ ചുമട്ട കാരുെട
േമൽേനാട്ടം വഹിച്ചിരുന്നു. അവർ എല്ലാത്തരം
പണികള െടയും േമൽവിചാരകരുമായിരുന്നു.
േലവ്യരിൽ ചിലർ േലഖകരും േവദജ്ഞരും*
വാതിൽകാവൽക്കാരുമായി േസവനം
അനുഷ്ഠിച്ച .
ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥംകെണ്ടടുക്കുന്നു

14 യേഹാവയുെട ആലയത്തിനുള്ളിൽ
നിേക്ഷപിച്ചിരുന്ന ്രദവ്യം അവർ പുറേത്തക്ക്

* 34:13 മൂ.ഭാ. െസാേപരിം
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എടുത്തുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ, േമാശമുഖാന്തരം
തങ്ങൾക്കു നൽകെപ്പട്ടിരുന്ന യേഹാവയുെട
ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥം ഹിൽക്കിയാപുേരാഹിതൻ
കെണ്ടത്തി. 15 “യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥം ഞാൻ
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു,” എന്ന് ഹിൽക്കിയാവ്
േലഖകനായ ശാഫാേനാടു പറഞ്ഞു; അേദ്ദഹം
ആ തുകൽച്ച രുൾ ശാഫാെന ഏൽപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു.

16 ശാഫാൻ ആ പുസ്തകം രാജാവിെന്റ
അടുത്തുെകാണ്ടുവന്ന് ഇ്രപകാരം അേദ്ദഹെത്ത
അറിയിച്ച : “അങ്ങയുെട േസവകന്മാെര
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന േജാലികെളല്ലാം അവർ
നിർവഹിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 17 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണം
അവർ പുറെത്തടുത്ത് േജാലിക്കാെരയും
േമൽവിചാരകന്മാെരയും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”
18 കാര്യവിചാരകനായ ശാഫാൻ തുടർന്നു
രാജാവിെന അറിയിച്ച : “പുേരാഹിതനായ
ഹിൽക്കിയാവ് ൈദവാലയത്തിൽനിന്നും
കെണ്ടടുത്ത ഒരു പുസ്തകം എെന്ന
ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.” േലഖകനായ ശാഫാൻ
അതു രാജസന്നിധിയിൽവായിച്ച േകൾപ്പിച്ച .

19 രാജാവ് ന്യായ്രപമാണത്തിെല വാക്കുകൾ
േകട്ടിട്ട് വസ്്രതംകീറി. 20 അേദ്ദഹം
ഹിൽക്കിയാവിനും ശാഫാെന്റ മകനായ
അഹീക്കാമിനും മീഖായുെട മകനായ
അബ്േദാനും േലഖകനായ ശാഫാനും
രാജാവിെന്റ പരിചാരകനായ അസായാവിനും
ഈഉത്തരവുകൾനൽകി: 21 “എനിക്കുേവണ്ടിയും
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ഇ്രസാേയലിലും െയഹൂദ്യയിലും േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
ജനത്തിനുേവണ്ടിയും നിങ്ങൾ െചല്ല ക.
കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ്രഗന്ഥത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച,്
യേഹാവയുെട ഹിതെമെന്തന്ന് ആരായുക!
നമ്മുെട പൂർവികർ യേഹാവയുെട
വചനങ്ങൾ ്രപമാണിച്ചിട്ടില്ല; ഈ
പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം
അവർ ്രപവർത്തിച്ചിട്ട മില്ല. അതിനാൽ
യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം നമ്മുെടേമൽ
െചാരിയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.”

22 ഹിൽക്കിയാവും രാജാവു നിേയാഗിച്ച
മറ്റാള കള ം ്രപവാചികയായ ഹുൽദാേയാടു
സംസാരിക്കാനായി െചന്നു. ഹ്രസയുെട†
മകനായ േതാക്ഹത്തിെന്റ‡ മകനും
രാജവസ്്രതം സൂക്ഷിപ്പ കാരനുമായ
ശല്ല മിെന്റ ഭാര്യയായിരുന്നു അവൾ.
അവൾ െജറുശേലമിെന്റ പുതിയഭാഗത്തു
താമസിച്ചിരുന്നു.

23 അവൾ അവേരാടു പറഞ്ഞു:
“ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങെള
എെന്റ അടുേത്തക്കയച്ച പുരുഷേനാടു
െചന്നു പറയുക. 24 ‘യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ ഈ
സ്ഥലത്തിേന്മലും ഇതിെല നിവാസികളിേന്മലും
സർവനാശം—െയഹൂദാരാജാവിെന്റ മുമ്പാെക
വായിക്കെപ്പട്ട ഈ പുസ്തകത്തിൽ

† 34:22 ഹർഹാസ് എന്നും വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. ‡ 34:22
തിക ്വാഹ്എന്നും വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
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എഴുതിയിരിക്കുന്ന സമസ്തശാപങ്ങള ംതെന്ന—
വരുത്താൻേപാകുന്നു. 25 കാരണം അവർ
എെന്ന ഉേപക്ഷിക്കുകയും അന്യേദവന്മാർക്കു
ധൂപാർച്ചന നടത്തുകയും തങ്ങള െട
സകല്രപവൃത്തികളാലും§ എെന്റ േകാപെത്ത
ജ്വലിപ്പിക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ ഈ
സ്ഥലത്തിേന്മൽ ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം
െചാരിയും; അതു ശമിക്കുകയുമില്ല.’ 26 നീ
േകട്ട വചനങ്ങെള സംബന്ധിച്ച,് ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ്
എന്ന്, യേഹാവയുെടഹിതം ആരായുന്നതിനു
നിങ്ങെള അയച്ച െയഹൂദാരാജാവിേനാടു
െചന്നു പറയുക: 27ഈ സ്ഥലത്തിനും ഇതിെല
നിവാസികൾക്കും എതിരായി യേഹാവ
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നെതെന്തന്നു േകട്ടേപ്പാൾ
നിെന്റ ഹൃദയം അനുതപിക്കുകയും നീ
തന്നത്താൻ ൈദവമുമ്പാെക വിനയെപ്പടുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. നീ എെന്റ സന്നിധിയിൽ
വിനയെപ്പട്ട് വസ്്രതംകീറി വിലപിച്ചതിനാൽ
ഞാൻ നിെന്റ അേപക്ഷ േകട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 28 ഞാൻ നിെന്ന
നിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടു േചർത്തുെകാള്ള ം;
നീ സമാധാനേത്താെട അടക്കെപ്പടും.
ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിേന്മലും ഇതിൽ
വസിക്കുന്നവരുെടേമലും വരുത്തുന്ന
വിപത്തുകെളാന്നും നിെന്റ കണ്ണ കൾ
കാണുകയില്ല.”
അങ്ങെനഅവർ മടങ്ങിെച്ചന്ന,് ്രപവാചികയുെട

§ 34:25 അഥവാ,ൈകകൾെചയ്തഎല്ലാറ്റിനാലും
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മറുപടി രാജാവിെനഅറിയിച്ച .
29 പിെന്ന രാജാവ് െയഹൂദ്യയിലും
െജറുശേലമിലുമുള്ള സകലേനതാക്കന്മാെരയും
വിളിച്ച വരുത്തി. 30 െയഹൂദാജനതെയയും
െജറുശേലംനിവാസികെളയുംപുേരാഹിതന്മാെരയും
േലവ്യെരയും, വലുപ്പെച്ചറുപ്പംകൂടാെത
ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങെളയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
െചന്നു. യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്നു
കണ്ടുകിട്ടിയ ഉടമ്പടിയുെട ്രഗന്ഥത്തിെല
വചനങ്ങെളല്ലാം അവർ േകൾെക്ക
രാജാവു വായിച്ച . 31 താൻ യേഹാവെയ
പിൻതുടരുെമന്നും അവിടെത്ത കൽപ്പനകള ം
നിയമവ്യവസ്ഥകള ം ഉത്തരവുകള ം
പൂർണഹൃദയേത്താടും പൂർണാത്മാേവാടുംകൂെട
്രപമാണിക്കുെമന്നും അങ്ങെന ഈ
നിയമ്രഗന്ഥത്തിൽ എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
ഉടമ്പടി അനുസരിക്കുെമന്നും രാജാവ്
അധികാരസ്തംഭത്തിനരിെക നിന്ന്
യേഹാവയുെടസന്നിധിയിൽ ഉടമ്പടി പുതുക്കി.

32 െജറുശേലമിലും െബന്യാമീനിലുമുള്ള
സകലേരാടും ഈ വിധം സ്വയം
്രപതിജ്ഞെയടുക്കാൻ അേദ്ദഹം ആവശ്യെപ്പട്ട .
തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവത്തിെന്റ
ഉടമ്പടിക്കനുസൃതമായി െജറുശേലം ജനത
ൈദവവുമായിഅ്രപകാരം ്രപതിജ്ഞെചയ്തു.

33 ഇ്രസാേയൽജനതയുെട വകയായിരുന്ന
സകല്രപേദശങ്ങളിൽനിന്നുംസകലേമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെളയും
േയാശിയാവു നീക്കിക്കളഞ്ഞു. ഇ്രസാേയലിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന സകലരും തങ്ങള െട
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ൈദവമായ യേഹാവെയ േസവിക്കാൻ
അേദ്ദഹം സംഗതിവരുത്തി. അേദ്ദഹം
ജീവിച്ചിരുന്നകാലംവെര തങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
പിൻതുടരുന്നതിൽനിന്ന്അവർവ്യതിചലിച്ചില്ല.

35
േയാശിയാവ് െപസഹആചരിക്കുന്നു

1 േയാശിയാവ് െജറുശേലമിൽ
യേഹാവയ്ക്കു െപസഹ ആചരിച്ച .
ഒന്നാംമാസം പതിന്നാലാംതീയതി അവർ
െപസഹാക്കുഞ്ഞാടിെന അറത്തു.
2 അേദ്ദഹം പുേരാഹിതന്മാെര അവരവരുെട
ചുമതലകൾക്കായി നിേയാഗിക്കുകയും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ശു്രശൂഷകൾക്ക്
അവെര േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. 3 ഇ്രസാേയൽജനത
സകലെരയും അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും
യേഹാവയ്ക്കു ശു്രശൂഷെചയ്യന്നതിനായി
േവർതിരിക്കെപ്പട്ടവരുമായ േലവ്യേരാട്
അേദ്ദഹം കൽപ്പിച്ച : “ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ദാവീദിെന്റ മകൻ ശേലാേമാൻ പണികഴിപ്പിച്ച
ആലയത്തിൽ യേഹാവയുെട വിശുദ്ധേപടകം
സ്ഥാപിക്കുക. ഇനിയും നിങ്ങൾ അതു
ചുമലിൽ വഹിേക്കണ്ടതില്ല. ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയയും
അവിടെത്ത ജനമായ ഇ്രസാേയലിെനയും
േസവിക്കുക. 4 ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ദാവീദിെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ
ശേലാേമാെന്റയുംനിർേദശങ്ങളനുസരിച്ച്നിങ്ങൾ
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പിതൃഭവന്രകമത്തിലും ഗണ്രകമത്തിലും സ്വയം
ഒരുങ്ങുവിൻ!

5 “നിങ്ങള െട സേഹാദരങ്ങളായ
ഇ്രസാേയൽജനതയുെട ഓേരാ പിതൃകുലത്തിനും
ഓേരാ േലവ്യഗണം വരത്തക്കവണ്ണം
നിങ്ങൾ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു നിൽക്കുക.
6 നിങ്ങൾ െപസഹ അറക്കുകയും
നിങ്ങെളത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുകയും
േമാശമുഖാന്തരം യേഹാവ കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള
്രപമാണങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിങ്ങള െട
സേഹാദരങ്ങളായ ഇ്രസാേയൽജനത്തിനുേവണ്ടി
കുഞ്ഞാടിെന ഒരുക്കുകയും െചയ്യ ക.”

7 അവിെട സന്നിഹിതരായിരുന്ന
സാമാന്യജനങ്ങൾെക്കല്ലാം െപസഹായാഗം
കഴിക്കാനായി േയാശിയാവ് മുപ്പതിനായിരം
ആടുകെളയും േകാലാടുകെളയും മൂവായിരം
കാളെയയും െകാടുത്തു. അവ രാജാവിെന്റ
സ്വകാര്യസമ്പത്തിൽനിന്നുള്ളവആയിരുന്നു.

8 രാജാവിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരും സന്മനേസ്സാെട
ജനങ്ങൾക്കും പുേരാഹിതന്മാർക്കും
േലവ്യർക്കുംേവണ്ടി സംഭാവന െചയ്തു.
ൈദവാലയത്തിെല അധിപതിമാരായ
ഹിൽക്കിയാവും െസഖര്യാവും െയഹീേയലും
പുേരാഹിതന്മാരുെട െപസഹായാഗത്തിനായി
രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറു കുഞ്ഞാടിെനയും
മുന്നൂറു കാളെയയും െകാടുത്തു. 9 േകാനന്യാവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ െശമയ്യാവ,് െനഥനേയൽ എന്നീ
സേഹാദരന്മാരും ഹശബ്യാവും െയയീേയലും
േയാസാബാദും േലവ്യരിെല േനതാക്കന്മാരും
േലവ്യർക്കു െപസഹായാഗത്തിനായി അയ്യായിരം



2 ദിനവൃത്താന്തം 35:10 clvi 2 ദിനവൃത്താന്തം 35:14

കുഞ്ഞാടിെനയും അഞ്ഞൂറു കാളെയയും
െകാടുത്തു.

10 ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ
പൂർത്തിയാക്കി.അേപ്പാൾരാജകൽപ്പനയനുസരിച്ച്
പുേരാഹിതന്മാർ താന്താങ്ങള െട സ്ഥാനം
ഏെറ്റടുത്തു. േലവ്യരും ഗണംഗണമായി
വന്നുനിന്നു. 11അവർ െപസഹാക്കുഞ്ഞാടിെന
അറത്തു; പുേരാഹിതന്മാർ അവയുെട
രക്തം ഏറ്റ വാങ്ങി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
തളിച്ച ; േലവ്യർ െപസഹാക്കുഞ്ഞാടുകള െട
തുകലുരിച്ച . 12 പിതൃഭവനവിഭാഗങ്ങൾ
അനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്കു വിതരണം
െചയ്യന്നതിനായി അവർ േഹാമയാഗത്തിനുള്ളവ
നീക്കിെവച്ച . േമാശയുെട പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം ജനങ്ങൾ
അവ യേഹാവയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുകയും
െചയ്യണമായിരുന്നു. കാളകള െട കാര്യത്തിലും
അവർഇ്രപകാരംതെന്നെചയ്തു. 13വിധി്രപകാരം
അവർ െപസഹാക്കുഞ്ഞാടിെന്റ മാംസം
തീയിൽ ചുെട്ടടുത്തു. മറ്റ അർപ്പിക്കെപ്പട്ട
വിശുദ്ധവസ്തുങ്ങൾ അവർ കലങ്ങളിലും
കുട്ടകങ്ങളിലും ചട്ടികളിലും േവവിച്ച് േവഗത്തിൽ
ജനങ്ങൾക്കു വിളമ്പിെക്കാടുത്തു. 14 പിെന്ന
അവർ തങ്ങൾക്കും പുേരാഹിതന്മാർക്കും
േവണ്ടതു തയ്യാറാക്കി. അഹേരാെന്റ
പു്രതന്മാരായ പുേരാഹിതന്മാർ േഹാമയാഗങ്ങള ം
േമദസ്സ ം അർപ്പിക്കുന്നതിൽ രാ്രതിവെരയും
വ്യാപൃതരായിരുന്നതിനാൽ േലവ്യർ തങ്ങൾക്കും
അഹേരാന്യരായ പുേരാഹിതന്മാർക്കും േവണ്ടതു
തയ്യാറാക്കി.
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15ആസാഫിെന്റ പിൻഗാമികളായ ഗായകന്മാർ
ദാവീദിെന്റയും ആസാഫിെന്റയും േഹമാെന്റയും
രാജാവിെന്റ ദർശകനായ െയദൂഥൂെന്റയും
നിർേദശങ്ങളനുസരിച്ച ള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ
നിന്നു. ദ്വാരപാലകരും താന്താങ്ങള െട സ്ഥാനം
വിട്ട േപാേകണ്ടതില്ലായിരുന്നു. കാരണം,
അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ േലവ്യർ
അവർക്കുേവണ്ടതും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

16 അങ്ങെന, േയാശിയാരാജാവിെന്റ
കൽപ്പന്രപകാരം െപസഹ ആചരിക്കാനും
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനുംേവണ്ട
യേഹാവയുെട ശു്രശൂഷകെളല്ലാം അന്ന്
ഒരുക്കെപ്പട്ട . 17അവിെട സന്നിഹിതരായിരുന്ന
ഇ്രസാേയൽമക്കെളല്ലാം െപസഹ
ആചരിക്കുകയും ഏഴുദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത
അപ്പത്തിെന്റ ഉത്സവം ആേഘാഷിക്കുകയും
െചയ്തു. 18 ശമുേവൽ ്രപവാചകെന്റ
കാലത്തിനുേശഷം ഇതുേപാെലാരു
െപസഹ ഇ്രസാേയലിൽ ആചരിച്ചിട്ടില്ല;
പുേരാഹിതന്മാേരാടും േലവ്യേരാടും
അവിെട െജറുശേലംനിവാസികേളാടുകൂെട
വന്നുേചർന്നിരുന്ന സകല െയഹൂദേരാടും
ഇ്രസാേയല്യേരാടുംകൂെട േയാശിയാവ്
ആചരിച്ചവിധത്തിൽ ഒരു െപസഹ
ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരിൽ ആരുംതെന്ന
ആചരിച്ചിട്ടില്ല. 19 േയാശിയാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
പതിെനട്ടാംവർഷത്തിലാണ് ഈ െപസഹാ
ആചരിച്ചത്.
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േയാശിയാവിെന്റ മരണം
20 ഇെതല്ലാംകഴിഞ്ഞ,് േയാശിയാവ്
ൈദവാലയകാര്യങ്ങെളല്ലാം ്രകമമാക്കിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ െനേഖാ യൂ്രഫട്ടീസ്
നദിയിങ്കെല കർെക്കമീശിെനതിേര
യുദ്ധംെചയ്യാെനത്തി. അേദ്ദഹെത്ത
എതിരിടുന്നതിനായി േയാശിയാവു
ൈസന്യവുമായി പുറെപ്പട്ട . 21 എന്നാൽ
െനേഖാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുേത്തക്കു
സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച് ഇ്രപകാരം
പറയിച്ച : “െയഹൂദാരാജാേവ, എനിക്കും
അേങ്ങക്കുംതമ്മിൽ എന്തു കലഹം?
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ ആ്രകമിക്കുന്നത്
അങ്ങെയയല്ല; എനിക്കു യുദ്ധമുള്ള
ഗൃഹെത്തമാ്രതം. അതു േവഗംെചയ്യാൻ
ൈദവെമേന്നാടു കൽപ്പിച്ച മിരിക്കുന്നു.
അതിനാൽ എേന്നാടുകൂെടയുള്ള ൈദവെത്ത
എതിർക്കുന്നതു മതിയാക്കുക. അെല്ലങ്കിൽ
അവിടന്ന്അങ്ങെയനശിപ്പിക്കും.”

22 എങ്കിലും േയാശിയാവ് െനേഖാെയ
വിട്ട പിന്മാറിയില്ല, എന്നാൽ അേദ്ദഹം
േവഷ്രപച്ഛന്നനായി യുദ്ധത്തിൽ പെങ്കടുത്തു.
ൈദവകൽപ്പന്രപകാരം െനേഖാ ്രപസ്താവിച്ച
കാര്യങ്ങെള അേദ്ദഹം വകെവച്ചില്ല. മറിച്ച്,
െമഗിേദ്ദാസമഭൂമിയിൽ െനേഖായുമായി
െപാരുതാൻഎത്തി.

23 വില്ലാളികൾ േയാശിയാരാജാവിെന എയ്തു.
“എെന്ന ഇവിെടനിന്നു െകാണ്ടുേപാകുക!
എനിക്കു കഠിനമായി മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു,”
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എന്ന് അേദ്ദഹം തെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരാടു
പറഞ്ഞു. 24 അതിനാൽ അവർ അേദ്ദഹെത്ത
രഥത്തിൽനിന്നിറക്കി; മെറ്റാരു രഥത്തിേലറ്റി
െജറുശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുേപാന്നു.
അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹം മരിച്ച . തെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട കല്ലറയിൽ അേദ്ദഹം
സംസ്കരിക്കെപ്പട്ട . സകല െയഹൂദയും
െജറുശേലമുംഅേദ്ദഹെത്തെച്ചാല്ലി വിലപിച്ച .

25 യിെരമ്യാവും േയാശിയാവിനുേവണ്ടി ഒരു
വിലാപഗീതം രചിച്ച . സകലപുരുഷന്മാരും
സ്്രതീകള ം അടങ്ങിയ സംഗീതജ്ഞർ
ഇന്നുവെരയും തങ്ങള െട വിലാപങ്ങളിൽ
േയാശിയാവിെന അനുസ്മരിക്കുന്നു.
ഇ്രസാേയലിൽഅെതാരുചട്ടമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
വിലാപങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

26 േയാശിയാവിെന്റ ഭരണത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങള ം യേഹാവയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം
ൈദവഭക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികള ം 27 എല്ലാം
ആദ്യന്തം ഇ്രസാേയലിെലയും െയഹൂദ്യയിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട പുസ്തകത്തിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

36
1 േദശെത്ത ജനം േയാശിയാവിെന്റ മകനായ
യേഹാവാഹാസിെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവിെന്റ സ്ഥാനത്തു
െജറുശേലമിൽ രാജാവായി വാഴിച്ച .



2 ദിനവൃത്താന്തം 35:2 clx 2 ദിനവൃത്താന്തം 35:7

െയഹൂദാരാജാവായയേഹാവാഹാസ്
2 രാജാവാകുേമ്പാൾ യേഹാവാഹാസിന്
ഇരുപത്തിമൂന്നു വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
മൂന്നുമാസം െജറുശേലമിൽ വാണു.
3 ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവ് െജറുശേലമിൽെവച്ച്
യേഹാവാഹാസിെന സ്ഥാന്രഭഷ്ടനാക്കി.
അേദ്ദഹംനൂറുതാലന്തു*െവള്ളിയുംഒരുതാലന്തു†
സ്വർണവും െയഹൂദയ്ക്ക് കപ്പം ചുമത്തുകയും
െചയ്തു. 4ഈജിപ്റ്റ് രാജാവ്യേഹാവാഹാസിെന്റ
ഒരു സേഹാദരനായ എല്യാക്കീമിെന
െയഹൂദയ്ക്കും െജറുശേലമിനും രാജാവാക്കി;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപര് െയേഹായാക്കീം
എന്നു മാറ്റ കയും െചയ്തു. എല്യാക്കീമിെന്റ
സേഹാദരനായ യേഹാവാഹാസിെന െനേഖാ
പിടിച്ച് ഈജിപ്റ്റിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുകയും
െചയ്തു.

െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീം
5 രാജാവാകുേമ്പാൾ െയേഹായാക്കീമിന്
ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
പതിെനാന്നുവർഷംെജറുശേലമിൽവാണു. തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക തിന്മയായത്
അേദ്ദഹം ്രപവർത്തിച്ച . 6ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ അേദ്ദഹെത്ത
ആ്രകമിക്കുകയും ഓട്ട ചങ്ങലയിട്ട െകട്ടി
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്തു.
7യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ഉപകരണങ്ങള ം
െനബൂഖദ്േനസർ ബാേബലിേലക്ക്

* 36:3 ഏക. 3.75 ടൺ. † 36:3 ഏക. 34കി.്രഗാം.
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എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി തെന്റ േദവെന്റ
േക്ഷ്രതത്തിൽ‡സൂക്ഷിച്ച .

8 െയേഹായാക്കീമിെന്റ ഭരണത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങള ം അേദ്ദഹം െചയ്ത
േമ്ലച്ഛകൃത്യങ്ങള ം അേദ്ദഹത്തിനു ്രപതികൂലമായി
കാണെപ്പട്ടഎല്ലാക്കാര്യങ്ങള ംഇ്രസാേയലിെലയും
െയഹൂദ്യയിെലയും രാജാക്കന്മാരുെട
പുസ്തകത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ െയേഹായാഖീൻ
അേദ്ദഹത്തിനുപകരം രാജാവായി.
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാഖീൻ

9 രാജാവാകുേമ്പാൾ െയേഹായാഖീന്
പതിെനട്ട വയസ്സായിരുന്നു.§ അേദ്ദഹം
മൂന്നുമാസവും പത്തുദിവസവും െജറുശേലമിൽ
വാണു. അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
അനിഷ്ടമായതു ്രപവർത്തിച്ച . 10 പിേറ്റ
വസന്തകാലത്ത് െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവ്
ആള വിട്ട് െയേഹായാഖീെന ബാേബലിേലക്കു
വരുത്തി. അേതാെടാപ്പം, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല വിലപിടിപ്പ ള്ള വസ്തുക്കള ം
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാരുന്നു.
െയേഹായാഖീെന്റ പിതൃസേഹാദരനായ*
സിെദക്കീയാവിെന അേദ്ദഹം െയഹൂദയ്ക്കും
െജറുശേലമിനും രാജാവായി വാഴിച്ച .
െയഹൂദാരാജാവായസിെദക്കീയാവ്

‡ 36:7 അഥവാ, െകാട്ടാരത്തിൽ § 36:9 2 രാജാ. 24:8; മിക്ക
ൈക.്രപ. എട്ട് * 36:10 ബന്ധുഎന്നഅർഥത്തിൽസേഹാദരൻ
എന്ന പദം എ്രബായഭാഷയിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 രാജാ.
24:17കാണുക.
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11 സിെദക്കീയാവ് രാജാവായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് ഇരുപത്തിെയാന്നു
വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം പതിെനാന്നുവർഷം
െജറുശേലമിൽ വാണു. 12 അേദ്ദഹം തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
തിന്മ ്രപവർത്തിച്ച . യേഹാവയുെട
വചനങ്ങൾ തേന്നാടു ്രപസ്താവിച്ച
യിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റ മുമ്പിൽ അേദ്ദഹം
തെന്നത്താൻ വിനയെപ്പട്ട മില്ല. 13തെന്നെക്കാണ്ട്
ൈദവനാമത്തിൽ ശപഥംെചയ്യിച്ചിരുന്ന
െനബൂഖദ്േനസർ രാജാവിെനതിേര അേദ്ദഹം
മത്സരിക്കുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹം
മർക്കടമുഷ്ടിക്കാരനായി സ്വന്തം ഹൃദയം
കഠിനമാക്കി. ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയിേലക്ക് അേദ്ദഹം തിരിഞ്ഞില്ല.
14അതിനുംപുറേമ സകലപുേരാഹിതമുഖ്യന്മാരും
ജനങ്ങള ം ഇതര രാഷ്്രടങ്ങളിെലസകലവിധമായ
േമ്ലച്ഛാചാരങ്ങള ംപിൻതുടർന്ന്വളെരയധികമായി
അവിശ്വസ്തത കാട്ടി, െജറുശേലമിൽ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന യേഹാവയുെട
ആലയെത്തഅവർഅശുദ്ധമാക്കി.

െജറുശേലമിെന്റപതനം
15 അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് തെന്റ ജനേത്താടും തെന്റ
തിരുനിവാസേത്താടുമുള്ള കരുണനിമിത്തം
അവരുെട അടുേത്തക്കു വീണ്ടും വീണ്ടും തെന്റ
ദൂതന്മാെര അയച്ച് ്രപേബാധിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
16 എന്നാൽ യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം
തെന്റ ജനത്തിനുേനേര ജ്വലിക്കുകയും അത്
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ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങള ം
ഇല്ലാതാകുന്നതുവെര അവർ ൈദവത്തിെന്റ
ദൂതന്മാെര അധിേക്ഷപിക്കുകയും അവിടെത്ത
വാക്കുകള െടേനേര അവജ്ഞകാട്ട കയും
അവിടെത്ത ്രപവാചകന്മാെര പരിഹസിക്കുകയും
െചയ്തുെകാേണ്ടയിരുന്നു. 17 യേഹാവ
ബാേബൽ† രാജാവിെന അവർെക്കതിേര
വരുത്തി. അേദ്ദഹം അവരുെട യുവാക്കെള
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽെവച്ച് വാളാൽ
െകാന്നു. യുവാവിെനേയാ യുവതിെയേയാ
വൃദ്ധെനേയാ പടുകിഴവെനേയാ ഒരുത്തെരയും
അേദ്ദഹം വിട്ട കളയാെത സകലെരയും
വാളിനിരയാക്കി. ൈദവംഅവെര എല്ലാവെരയും
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റൈകയിൽഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു.
18 ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല െചറുതും
വലുതുമായ സകല ഉപകരണങ്ങള ം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരവും
രാജാവിെന്റയും ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും
ഭണ്ഡാരങ്ങള ംഎല്ലാംഅേദ്ദഹംബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 19 അവർ ൈദവാലയം
അഗ്നിക്കിരയാക്കി; െജറുശേലമിെന്റ മതിലുകൾ
ഇടിച്ച തകർത്തു; സകലെകാട്ടാരങ്ങള ം അവർ
കത്തിച്ച ; വിലപിടിപ്പ ള്ളെതല്ലാം അവർ
നശിപ്പിച്ച .

20 വാളിൽനിന്നു രക്ഷെപ്പട്ട േശഷിപ്പിെന
അേദ്ദഹംബാേബലിേലക്കുപിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി.
പാർസിരാജ്യത്തിന് ആധിപത്യം
സിദ്ധിക്കുന്നതുവെര അവർ അവിെട
അേദ്ദഹത്തിനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ

† 36:17 അഥവാ,കൽദയ
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പിൻഗാമികൾക്കും അടിമകളായിരുന്നു.
21 േദശം അതിെന്റ ശബ്ബത്തുവി്രശമം
ആസ്വദിച്ച . യിെരമ്യാ്രപവാചകനിലൂെട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തവാക്കുകൾനിവൃത്തിയാകുംവിധം
എഴുപതുവർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതുവെര
േദശത്തിനുശൂന്യകാലമായിരുന്നു.

22 പാർസിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ
ഒന്നാംവർഷത്തിൽ, യിെരമ്യാവിലൂെട സംസാരിച്ച
യേഹാവയുെട വചനം നിറേവറുന്നതിനു,
യേഹാവ പാർസിരാജാവായ േകാെരശിെന്റ
മനസ്സണർത്തി;അേദ്ദഹം തെന്റ രാജ്യംമുഴുവനും
ഒരു വിളംബരം പുറെപ്പടുവിക്കുകയും അതു
േരഖെപ്പടുത്തിെവക്കുകയും െചയ്തത്
ഇ്രപകാരമാണ:്

23 “പാർസിരാജാവായ േകാെരശ് ഈ വിധം
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു:

“ ‘സ്വർഗത്തിെല ൈദവമായ യേഹാവ
ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങള ം എനിക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നു. െയഹൂദ്യയിെല
െജറുശേലമിൽ അവിടേത്തക്കുേവണ്ടി
ഒരു ആലയം പണിയാൻ അവിടന്ന്
എെന്ന നിേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ
നിങ്ങളിൽ യേഹാവയുെട ജനമായി
ആെരങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ അവർ യാ്രത
പുറെപ്പടെട്ട. അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ
അവേരാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.’ ”
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