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രാജാക്കന്മാരുെട
രണ്ടാംപുസ്തകം

അഹസ്യാവിെന്റേമൽയേഹാവയുെടശിക്ഷ
1 ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബിെന്റ
മരണേശഷം േമാവാബ്യർ ഇ്രസാേയലിെനതിേര
മത്സരിച്ച . 2അഹസ്യാവിന് ശമര്യയിെല തെന്റ
െകാട്ടാരത്തിെന്റ മട്ട പ്പാവിെല ജനാലയിലൂെട
വീണു ഗുരുതരമായ മുറിേവറ്റിരുന്നു. അതിനാൽ,
അേദ്ദഹം സേന്ദശവാഹകെര വിളിച്ച്: “ഈ
മുറിവുണങ്ങി എനിക്കു സൗഖ്യം വരുേമാ എന്ന്
എേ്രകാനിെല േദവനായ ബാൽ-െസബൂബിേനാട്
േപായിഅേന്വഷിക്കുക”എന്നുകൽപ്പിച്ച .

3എന്നാൽ,യേഹാവയുെട ദൂതൻ തിശ്ബ്യനായ
ഏലിയാവിേനാടു കൽപ്പിച്ച : “നീ െചന്നു
ശമര്യാരാജാവിെന്റ സേന്ദശവാഹകെര
കണ്ടുമുട്ടി അവേരാട:് ‘ഇ്രസാേയലിൽ ൈദവം
ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാേണാ നിങ്ങൾ എേ്രകാനിെല
േദവനായ ബാൽ-െസബൂബിേനാട് അരുളപ്പാടു
േചാദിക്കാൻ യാ്രതയാകുന്നത,്’ എന്നു
േചാദിക്കുക. 4 അതുെകാണ്ട,് ‘കിടക്കുന്ന
കിടക്കയിൽനിന്ന് നീ എഴുേന്നൽക്കുകയില്ല,
നീ തീർച്ചയായും മരിക്കും’ എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്നറിയിക്കുക.”
അതനുസരിച്ച് ഏലിയാവ് ഈ സേന്ദശം
അറിയിക്കുന്നതിനായി പുറെപ്പട്ട .
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5 സേന്ദശവാഹകർ മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ
രാജാവ് അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഇ്രതേവഗം
തിരിച്ച വന്നെതന്ത?്”എന്നു േചാദിച്ച .

6 അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഒരു മനുഷ്യൻ
വഴിയിൽ ഞങ്ങെള കണ്ടുമുട്ടി, അയാൾ
ഞങ്ങേളാടു പറഞ്ഞു: ‘നിങ്ങെള അയച്ച
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിെച്ചന്ന്
അേദ്ദഹേത്താടു പറയുക: “ഇതാ, യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇ്രസാേയലിൽ
ൈദവം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാേണാ നീ അരുളപ്പാടു
േകൾക്കാൻ എേ്രകാനിെല േദവനായ ബാൽ-
െസബൂബിെന്റ അടുേത്തക്ക് സേന്ദശവാഹകെര
അയയ്ക്കുന്നത?് അതിനാൽ, നീ കിടക്കുന്ന
കിടക്കയിൽനിന്ന് എഴുേന്നൽക്കുകയില്ല; നീ
തീർച്ചയായും മരിക്കും.” ’ ”

7 രാജാവ് അവേരാട്, “നിങ്ങള െട
അടുക്കൽവന്ന് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞആ മനുഷ്യൻ
എങ്ങെനയുള്ളആളാണ്?”എന്നു േചാദിച്ച .

8 “അേദ്ദഹം േരാമംെകാണ്ടുള്ളവസ്്രതംധരിച്ച ം*
അരയിൽ തുകൽ അരപ്പട്ടയും† െകട്ടിയ
ഒരാളായിരുന്നു,”എന്ന്അവർ മറുപടി നൽകി.

“അതു തിശ്ബ്യനായ ഏലിയാവുതെന്ന” എന്നു
രാജാവു പറഞ്ഞു.

9 പിെന്ന, രാജാവു ഏലിയാവിെന
പിടിച്ച െകാണ്ടുവരുന്നതിന് അൻപതു
പടയാളികെളയും അവരുെട അധിപെനയും
അയച്ച . ഒരു മലമുകളിൽ ഇരുന്നിരുന്ന
ഏലിയാവിെന്റ അടുക്കൽ ആ േസനാധിപൻ

* 1:8 അഥവാ, േരാമാവൃതനായ മനുഷ്യൻ † 1:8 അതായത്,
െബൽറ്റ്
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വന്നു: “ൈദവപുരുഷാ, ‘ഇറങ്ങിവരൂ!’ രാജാവ്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

10 ഏലിയാവ് ആ േസനാധിപേനാട്: “ഞാൻ
ൈദവപുരുഷെനങ്കിൽ, ആകാശത്തുനിന്ന്
അഗ്നിയിറങ്ങി നിെന്നയും നിെന്റ അൻപതു
പടയാളികെളയും ദഹിപ്പിച്ച കളയെട്ട!” എന്നു
പറഞ്ഞു. ഉടൻതെന്ന, ആകാശത്തിൽനിന്നും
അഗ്നിയിറങ്ങി ൈസന്യാധിപെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അൻപതു പടയാളികെളയും
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

11രാജാവ് വീണ്ടും മെറ്റാരുൈസന്യാധിപെനയും
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പംഅൻപതുപടയാളികെളയും
അയച്ച . ൈസന്യാധിപൻ ഏലിയാവിേനാട്:
“ൈദവപുരുഷാ,ഇതുരാജാവിെന്റകൽപ്പനയാണ്;
േവഗംഇറങ്ങിവരൂ!”എന്നുപറഞ്ഞു.

12 “ഞാൻ ഒരു ൈദവപുരുഷെനങ്കിൽ
ആകാശത്തുനിന്ന് അഗ്നിയിറങ്ങി നിെന്നയും
നിെന്റ അൻപതു പടയാളികെളയും
ദഹിപ്പിച്ച കളയെട്ട!” എന്ന് ഏലിയാവ് അവേരാടു
പറഞ്ഞു. ഉടെന, യേഹാവയുെട അഗ്നി
ആകാശത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി ൈസന്യാധിപെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അൻപതു പടയാളികെളയും
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.

13 രാജാവ് മൂന്നാമതും ഒരു ൈസന്യാധിപെന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അൻപതു പടയാളികേളാെടാപ്പം
അയച്ച . എന്നാൽ അേദ്ദഹം ഏലിയാവിെന്റ
അടുക്കൽ കയറിെച്ചന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
നമസ്കരിച്ച : “ൈദവപുരുഷാ! അങ്ങയുെട
ദാസന്മാരായ എെന്റയും ഈ അൻപതു
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േപരുെടയും ജീവെന അവിടന്ന് ആദരിക്കണേമ!
14 ആകാശത്തുനിന്നും തീയിറക്കി
ആദ്യെത്ത രണ്ടു ൈസന്യാധിപന്മാെരയും
അവരുെട പടയാളികെളയും അങ്ങു
ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ! എന്നാൽ, ഇേപ്പാൾ
അങ്ങ് എെന്റ ജീവെന ആദരിക്കണേമ!” എന്നു
യാചിച്ച .

15 അേപ്പാൾ, യേഹാവയുെട ദൂതൻ
ഏലിയാവിേനാട്: “അവേനാടുകൂെട
േപാകുക; അവെന ഭയെപ്പേടണ്ടതില്ല!”
എന്നു പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, ഏലിയാവ്
എഴുേന്നറ്റ് അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം രാജാവിെന്റ
അടുേത്തക്കുേപായി.

16 ഏലിയാവ് രാജാവിേനാടു പറഞ്ഞു:
“യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഇ്രസാേയലിൽ ൈദവം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാേണാ
ആേലാചന േചാദിക്കാൻഎേ്രകാനിെല േദവനായ
ബാൽ-െസബൂബിെന്റ അടുക്കേലക്ക് അങ്ങു
ദൂതന്മാെരഅയച്ചത?് ഇ്രപകാരംെചയ്തതിനാൽ,
അങ്ങ് കിടക്കുന്ന കിടക്കയിൽനിന്നു
എഴുേന്നൽക്കുകയില്ല; അങ്ങു തീർച്ചയായും
മരിക്കും!” 17ഏലിയാവ് അറിയിച്ച യേഹാവയുെട
വചന്രപകാരംഅഹസ്യാവു മരിച്ച േപായി.
അഹസ്യാവിനു പു്രതന്മാരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരനായ േയാരാം‡
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
മകൻ െയേഹാരാമിെന്റ രണ്ടാംവർഷത്തിൽ
അഹസ്യാവിനു പകരം രാജ്യത്തിെന്റ

‡ 1:17 െയേഹാരാം, േയാരാംഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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ഭരണേമെറ്റടുത്തു. 18 അഹസ്യാവിെന്റ
ഭരണത്തിെല മറ്റ ചരി്രതസംഭവങ്ങൾ,
അേദ്ദഹം െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾ
ഇവെയല്ലാം ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?

2
ഏലിയാവ്സ്വർഗത്തിേലക്ക്എടുക്കെപ്പടുന്നു

1 യേഹാവ ഏലിയാവിെന ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ
സ്വർഗത്തിേലക്ക് എടുക്കുന്നതിനു െതാട്ട മുേമ്പ
ഏലിയാവും എലീശയും ഗിൽഗാലിൽനിന്ന്
യാ്രതെചയ്യ കയായിരുന്നു. 2 “നീ ഇവിെടത്തെന്ന
താമസിക്കുക; യേഹാവ എെന്ന േബേഥലിേലക്ക്
അയച്ചിരിക്കുന്നു,”എന്ന്ഏലിയാവ് എലീശേയാടു
പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ,എലീശാഅേദ്ദഹേത്താട:് “ജീവനുള്ള
യേഹാവയാെണ, അങ്ങയുെട ജീവനാെണ,
ഞാൻ അങ്ങെയ വിട്ട പിരിയുകയില്ല” എന്നു
മറുപടി പറഞ്ഞു. അങ്ങെന, അവർ ഇരുവരും
േബേഥലിേലക്കുയാ്രതപുറെപ്പട്ട .

3 േബേഥലിെല ്രപവാചകഗണം എലീശയുെട
അടുക്കൽവന്നു: “യേഹാവ ഇന്ന് അങ്ങയുെട
യജമാനെന അങ്ങയുെട അടുക്കൽനിന്ന്
എടുത്തുെകാള്ളാൻ േപാകുന്നു എന്ന്
അേങ്ങക്കറിയാേമാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

“അേത! എനിക്കറിയാം; നിങ്ങൾ
നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നാലും!” എന്ന് എലീശാ മറുപടി
പറഞ്ഞു.

4 പിെന്ന, ഏലിയാവ് എലീശേയാട്: “എലീേശ,
നീ ഇവിെട താമസിക്കുക; യേഹാവ എെന്ന
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െയരീേഹാവിേലക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ എലീശാ പറഞ്ഞു: “ജീവനുള്ള
യേഹാവയാെണ,അങ്ങയുെടജീവനാെണ,ഞാൻ
അങ്ങെയവിട്ട പിരിയുകയില്ല.” അങ്ങെന,അവർ
െയരീേഹാവിേലക്കുയാ്രതതുടർന്നു.

5 െയരീേഹാവിെല ്രപവാചകഗണം എലീശെയ
സമീപിച്ച : “യേഹാവ ഇന്ന് അങ്ങയുെട
യജമാനെന അങ്ങയുെട അടുക്കൽനിന്ന്
എടുത്തുെകാള്ളാൻ േപാകുന്നു എന്ന്
അേങ്ങക്കറിയാേമാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

“അേത! എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ
നിശ്ശബ്ദരായിരുന്നാലും!” എന്ന് അേദ്ദഹം മറുപടി
പറഞ്ഞു.

6 അതിനുേശഷം, ഏലിയാവ് എലീശാേയാട:്
“ഇവിെട താമസിക്കുക; യേഹാവ എെന്ന
േയാർദാനിേലക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

“ജീവനുള്ള യേഹാവയാെണ, അങ്ങയുെട
ജീവനാെണ, ഞാൻ അങ്ങെയ
വിട്ട പിരിയുകയില്ല,” എന്ന് എലീശാ മറുപടി
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന, അവരിരുവരും വീണ്ടും
യാ്രതയായി.

7 ഏലിയാവും എലീശയും േയാർദാന്നരിെക
െചന്നുനിന്ന സ്ഥലത്തിനഭിമുഖമായി അൽപ്പം
ദൂരത്തിൽ ്രപവാചകഗണത്തിൽെപ്പട്ട
അൻപതുേപർ നിന്നിരുന്നു. 8 ഏലിയാവ് തെന്റ
േമലങ്കിെയടുത്തു നദിയിെല െവള്ളത്തിേന്മൽ
അടിച്ച . െവള്ളം ഇരുവശേത്തക്കും മാറി;
അവരിരുവരും ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി മറുകര
കടന്നു.
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9അവർ മറുകരയിെലത്തിയേശഷം ഏലിയാവ്
എലീശേയാട്: “നിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
എടുത്തുെകാള്ളെപ്പടുന്നതിനുമുമ്പ്
നിനക്കുേവണ്ടി ഞാൻ എന്തു െചയ്യണം?
േചാദിച്ച െകാൾക”എന്നുപറഞ്ഞു.

“അങ്ങയുെട ആത്മാവിെന്റ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് എനിക്ക്
അവകാശമായി നൽകിയാലും” എന്ന് എലീശ
മറുപടി നൽകി.

10 “വളെര ദുഷ്കരമായ കാര്യമാണ് നീ
േചാദിച്ചത്; എങ്കിലും ഞാൻ നിന്നിൽനിന്ന്
എടുത്തുെകാള്ളെപ്പടുേമ്പാൾ നീ എെന്ന
കാണുെമങ്കിൽ നിനക്കതു ലഭിക്കും;
അല്ലാത്തപക്ഷം ലഭിക്കുകയില്ല,” ഏലിയാവ്
പറഞ്ഞു.

11 അവർ സംസാരിച്ച െകാണ്ടു
നടന്നുേപാകുേമ്പാൾ, െപെട്ടന്ന,് ഒരുഅഗ്നിരഥവും
അവെയ െതളിക്കുന്ന അഗ്നിയശ്വങ്ങള ം
്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട് അവെരത്തമ്മിൽ േവർെപടുത്തി;
ഏലിയാവ് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സ്വർഗത്തിേലക്ക്
എടുക്കെപ്പട്ട . 12 എലീശ അതുകണ്ട:് “എെന്റ
പിതാേവ!എെന്റപിതാേവ;ഇ്രസാേയലിെന്റേതരും
േതരാളികള േമ” എന്നു നിലവിളിച്ച . എലീശാ
പിെന്ന ഏലിയാവിെന കണ്ടില്ല. എലീശാ തെന്റ
വസ്്രതം ദുഃഖസൂചകമായി രണ്ടു കഷണമായി
കീറിക്കളഞ്ഞു.

13 പിെന്ന, ഏലിയാവിൽനിന്നു വീണ
േമലങ്കിയുമായി എലീശാ മടങ്ങിവന്ന്
േയാർദാൻനദിയുെട കരയിൽ നിന്നു. 14അേദ്ദഹം
ഏലിയാവിൽനിന്നു വീണ ആ േമലങ്കിെയടുത്തു
െവള്ളത്തിേന്മൽ അടിച്ച . “ഏലിയാവിെന്റ
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ൈദവമായ യേഹാവ എവിെട?” എന്നു
േചാദിച്ച . അേപ്പാൾ, െവള്ളം രണ്ടുവശേത്തക്കും
േവർപിരിഞ്ഞു; അേദ്ദഹം മറുകര കടക്കുകയും
െചയ്തു.

15 െയരീേഹാവിൽ അേദ്ദഹത്തിെനതിേര
നിന്നിരുന്ന ്രപവാചകശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത
കണ്ട് ആശ്ചര്യഭരിതരായി: “ഏലിയാവിെന്റ
ആത്മാവ് എലീശയിൽ ആവസിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞ്എതിേരറ്റ െചന്ന്അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ച . 16 അവർ
അേദ്ദഹേത്താട:് “ഇതാ, അങ്ങയുെട
േസവകന്മാരായ ഞങ്ങേളാടുകൂെട
കരുത്തരായ അൻപതു പുരുഷന്മാരുണ്ട;്
അവർ െചന്ന് അങ്ങയുെട യജമാനെന
മരുഭൂമിയിൽ അേന്വഷിക്കെട്ട! ഒരുപേക്ഷ,
യേഹാവയുെട ആത്മാവ് അേദ്ദഹെത്ത
എടുത്തു വല്ല പർവതത്തിേലാ താഴ്വരയിേലാ
ഇട്ടിട്ട ണ്ടായിരിക്കും”എന്നുപറഞ്ഞു.

“അരുത!് അവെര അയയ്ക്കരുത,്” എന്ന്
എലീശാ മറുപടി പറഞ്ഞു.

17അേദ്ദഹത്തിനുമുഷിവ് േതാന്നുന്നതുവെരയും
അവർ നിർബന്ധിച്ച . അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം,
“അവെര അയച്ച െകാള്ള ” എന്നു പറഞ്ഞു.
അവർ അൻപതുേപെര അയച്ച . അവർ
മൂന്നുദിവസം െതരെഞ്ഞങ്കിലും ഏലിയാവിെന
കെണ്ടത്തിയില്ല. 18 അവർ െയരീേഹാവിൽ
താമസിച്ചിരുന്ന എലീശയുെട അടുക്കൽ
തിരിെച്ചത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹം അവേരാട:്
“േപാകരുെതന്നു ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞതേല്ല?”എന്നു േചാദിച്ച .
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െവള്ളംശുദ്ധമാക്കുന്നു
19 ആ നഗരത്തിെല ആള കൾ എലീശേയാട്:

“േനാക്കൂ, അങ്ങു കാണുന്നതുേപാെല ഈ
നഗരത്തിെന്റ സ്ഥാനം മേനാഹരംതെന്ന;
എന്നാൽ, ഇതിെല െവള്ളം മലിനവുംആ ്രപേദശം
കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമല്ലാത്തതുമാണ”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

20 “ഒരു പുതിയ പാ്രതം െകാണ്ടുവന്ന് അതിൽ
ഉപ്പ് ഇടുക,” എന്ന് അേദ്ദഹം കൽപ്പിച്ച . അവർ
അ്രപകാരംതെന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു.

21 അേദ്ദഹം, നീരുറവിെന്റ അടുത്തുെചന്ന്
അതിൽ ഉപ്പ് വിതറിെക്കാണ്ട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“ ‘ഇതാ,ഈജലംഞാൻശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു;*
ഇനിേമൽ ഇതു മരണത്തിേനാ മണ്ണിെന്റ
ഫലശൂന്യതയ്േക്കാ കാരണമാകുകയില്ല,’ എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.” 22 എലീശാ
പറഞ്ഞ വചനംേപാെല ആ ജലം ഇന്നും
ശുദ്ധമായിത്തെന്നയിരിക്കുന്നു.
എലീശാ പരിഹസിക്കെപ്പടുന്നു

23 െയരീേഹാവിൽനിന്ന് എലീശ
േബേഥലിേലക്കുേപായി. അേദ്ദഹം വഴിയിലൂെട
നടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ഒരുകൂട്ടം ആൺകുട്ടികൾ
പട്ടണത്തിന് പുറത്തുവന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
പരിഹസിച്ച തുടങ്ങി. “കടന്നുേപാ െമാട്ടത്തലയാ!
കടന്നുേപാ െമാട്ടത്തലയാ!” എന്ന് അവർ
വിളിച്ച കൂവി. 24 അേദ്ദഹം തിരിഞ്ഞ്
അവെര േനാക്കി; യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
അവർെക്കതിേര ചില ശാപവാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ച .
* 2:21 മൂ.ഭാ.സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു
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അേപ്പാൾ, രണ്ടു കരടികൾ വനത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിവന്ന് ആ ആൺകുട്ടികളിൽ
നാൽപ്പത്തിരണ്ടുേപെര കീറിക്കളഞ്ഞു. 25പിന്നീട്,
അേദ്ദഹം കർേമൽമലയിേലക്കും അവിെടനിന്നു
ശമര്യയിേലക്കും മടങ്ങിേപ്പായി.

3

േമാവാബ് മത്സരിക്കുന്നു
1 ആഹാബിെന്റ മകനായ േയാരാം,
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
ഭരണത്തിെന്റ പതിെനട്ടാംവർഷത്തിൽ
ശമര്യയിൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജാവായി
അധികാരേമറ്റ ; അേദ്ദഹം പ്രന്തണ്ടുവർഷം
ഇ്രസാേയലിൽ ഭരണംനടത്തി. 2 യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മയായുള്ളത് അേദ്ദഹം
്രപവർത്തിച്ച ; എങ്കിലും, തെന്റ
മാതാപിതാക്കെളേപ്പാെല ആയിരുന്നില്ല. തെന്റ
പിതാവു നിർമിച്ച ബാലിെന്റ ആചാരസ്തൂപം
അേദ്ദഹം തകർത്തുകളഞ്ഞു. 3എന്നിരുന്നാലും,
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാം
ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു ്രപവർത്തിപ്പിച്ച
പാപങ്ങെള അേദ്ദഹം അനുകരിച്ച ;
അവയിൽനിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞതുമില്ല.

4 േമാവാബ് രാജാവായ േമെശ
ആടുകെള വളർത്തിയിരുന്നു. അേദ്ദഹം
ഇ്രസാേയൽരാജാവിന് ഒരുലക്ഷം
ആട്ടിൻകുട്ടികെളയും ഒരുലക്ഷം
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ആട്ട െകാറ്റന്മാരുെട േരാമവും കപ്പമായി*
നൽകണമായിരുന്നു. 5 എന്നാൽ,
ആഹാബിെന്റ നിര്യാണേശഷം േമാവാബ്
രാജാവ് ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
െയേഹാരാമിെനതിേര മത്സരിച്ച . 6ആ സമയം
െയേഹാരാംരാജാവ് ശമര്യയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട്
ഇ്രസാേയൽൈസന്യെത്ത മുഴുവനും േശഖരിച്ച്
േമാവാബ്യർെക്കതിേരഅണിനിരത്തി. 7അേദ്ദഹം,
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിന്
ഇ്രപകാരം ഒരു സേന്ദശവും െകാടുത്തയച്ച :
“േമാവാബ് രാജാവ് എനിെക്കതിേര
മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു; േമാവാബിേനാടു
യുദ്ധത്തിനായിഅങ്ങ്എേന്നാെടാപ്പം വരുേമാ?”
െയേഹാശാഫാത്ത് മറുപടിെകാടുത്തു:

“ഞാൻ അങ്ങയുെടകൂെട വരാം; ഞാൻ
അങ്ങെയേപ്പാെല; എെന്റ ൈസന്യം അങ്ങയുെട
ൈസന്യെത്തേപ്പാെല; എെന്റ കുതിരകള ം
അങ്ങയുെടകുതിരകെളേപ്പാെലതെന്ന.”

8 “എന്നാൽ, ഏതു മാർഗത്തിലൂെടയാണ് നാം
ആ്രകമിേക്കണ്ടത?്” എന്നു െയേഹാശാഫാത്ത്
േചാദിച്ച .

“ഏേദാം മരുഭൂമിയിലൂെട,” എന്നു െയേഹാരാം
മറുപടി നൽകി.

9 അങ്ങെന, െയഹൂദാരാജാവിേനാടും
ഏേദാംരാജാവിേനാടും സഖ്യംേചർന്ന്
ഇ്രസാേയൽരാജാവ് േമാവാബിെനതിേര
യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പട്ട . അവരുെട യാ്രത
ഏഴുദിവസേത്താളം തുടർന്നു. എന്നാൽ,
* 3:4 ച്രകവർത്തിയുെട ഭരണത്തിൻകീേഴയുള്ള
രാജ്യങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാർ വർഷംേതാറും ച്രകവർത്തിക്ക്
െകാടുത്തുവന്നിരുന്നനികുതി.
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അേപ്പാേഴക്കും ൈസന്യത്തിനും അവരുെട
മൃഗങ്ങൾക്കും െവള്ളംലഭിക്കാെതയായി.

10 “എന്ത!് യേഹാവ, ഈ മൂന്നു
രാജാക്കന്മാെരയും േമാവാബ്യരുെട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിേക്കണ്ടതിനാേണാ കൂട്ടിവരുത്തിയത?്”
എന്ന് ഇ്രസാേയൽരാജാവ് ആശ്ചര്യേത്താെട
േചാദിച്ച .

11 അേപ്പാൾ, െയേഹാശാഫാത്ത്: “നാം
യേഹാവേയാട് അരുളപ്പാടു േചാദിച്ചറിയുന്നതിന്
യേഹാവയുെട ഒരു ്രപവാചകൻ ഇവിെട ഇേല്ല?”
എന്നു േചാദിച്ച .
അതിന് ഇ്രസാേയൽരാജാവിെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാൾ: “ഏലിയാവിെന്റ
സഹായിയായിരുന്ന† ശാഫാത്തിെന്റ മകനായ
എലീശാ എെന്നാരാൾ ഇവിെടയുണ്ട”് എന്നു
മറുപടി പറഞ്ഞു.

12 “യേഹാവയുെട വചനം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പക്കലുണ്ട്,” എന്ന് െയേഹാശാഫാത്ത്
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന, ഇ്രസാേയൽരാജാവും
െയേഹാശാഫാത്തും ഏേദാംരാജാവും േചർന്ന്
എലീശയുെടഅടുക്കേലക്കുേപായി.

13 എലീശ ഇ്രസാേയൽരാജാവിേനാട:്
“നമുക്കുതമ്മിൽ െപാതുവായിട്ട
കാര്യെമാന്നുമില്ലേല്ലാ. നിങ്ങള െട പിതാവിെന്റയും
മാതാവിെന്റയും ്രപവാചകന്മാരുെട
അടുക്കേലക്കു െപായ്െക്കാള്ള ”എന്നുപറഞ്ഞു.
ഇ്രസാേയൽരാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു:

“അങ്ങെനയല്ല; ഈ മൂന്നു രാജാക്കന്മാെരയും

† 3:11 മൂ.ഭാ.ൈകകളിൽ െവള്ളം ഒഴിച്ച െകാടുത്തുെകാണ്ടിരുന്ന
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േമാവാബ്യരുെട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനു
യേഹാവഞങ്ങെളഒരുമിച്ച കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു.”

14 അേപ്പാൾ എലീശാ: “ഞാൻ േസവിക്കുന്ന
സർവശക്തനായ യേഹാവയാെണ,
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
സാന്നിധ്യം നിേന്നാടുകൂെട ഇല്ലായിരുെന്നങ്കിൽ,
ഞാൻ നിങ്ങെള ്രശദ്ധിക്കുകേയാ
പരിഗണിക്കുകേയാ െചയ്യ മായിരുന്നില്ല.
15എന്നാൽ, ഇേപ്പാൾ ഒരു വീണവാദകെന എെന്റ
അടുക്കൽെകാണ്ടുവരിക”എന്നുപറഞ്ഞു.
വീണക്കാരൻ വായിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട ശക്തി‡ എലീശയുെടേമൽ
വന്നു. 16 അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഇതാ,
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഈ താഴ്വര
നിറെയ ജലസംഭരണികൾ നിർമിക്കുക.
17 യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ
കാേറ്റാ മഴേയാ കാണുകയില്ല. എങ്കിലും, ഈ
താഴ്വര െവള്ളംെകാണ്ട് നിറയും. നിങ്ങള ം
നിങ്ങള െട കന്നുകാലികള ം മറ്റ മൃഗങ്ങള ം
അതു കുടിക്കും. 18 യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
ഇെതാരു നിസ്സാരകാര്യം; അതിലുപരി,
അവിടന്നു േമാവാബ്യെര നിങ്ങള െട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച തരികയും െചയ്യ ം. 19 േകാട്ടെകട്ടി
ബലെപ്പടുത്തിയ എല്ലാ നഗരവും ്രപധാനെപ്പട്ട
എല്ലാ പട്ടണവും നിങ്ങൾ കീഴടക്കും. നിങ്ങൾ
എല്ലാ ഫലവൃക്ഷങ്ങള ം െവട്ടിക്കളയും, സകല
ഉറവുകള ം മലിനമാക്കും, എല്ലാ നല്ലനിലവും
കല്ല കൾവിതറി ഉപേയാഗശൂന്യമാക്കും.”
‡ 3:15 മൂ.ഭാ.ൈക
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20 പിേറ്റന്നു ്രപഭാതത്തിൽ, യാഗത്തിെന്റ
സമയത്ത്, ഏേദാംവഴിയായി െവള്ളം
ഒഴുകിവരുന്നതു കണ്ടു! േദശം
െവള്ളംെകാണ്ടുനിറഞ്ഞു.

21 ഇതിനിടയിൽ, രാജാക്കന്മാർ തങ്ങേളാടു
യുദ്ധംെചയ്യാൻ വെന്നത്തിയ വിവരം
േമാവാബ്യെരല്ലാം േകട്ട . അേപ്പാൾ അവർ
്രപായേഭദെമേന്യ, ആയുധേമന്താൻ കഴിവുള്ള
സകലെരയും കൂട്ടിവരുത്തി അതിർത്തിയിൽ
അണിനിരത്തി. 22 േമാവാബ്യൈസന്യം
രാവിെല എഴുേന്നറ്റ േനാക്കിയേപ്പാൾ,
സൂര്യ്രപകാശം െവള്ളത്തിേന്മൽ പതിച്ചിരുന്നു;
അവരുെടേനേരയുള്ള െവള്ളം, രക്തംേപാെല
െചമന്നിരിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു. 23 “െഹാ!
അതു രക്തമാണ്,ആരാജാക്കന്മാരുെടൈസന്യം
പരസ്പരം െപാരുതി െകാന്നിട്ട ണ്ടായിരിക്കണം;
അതിനാൽ, െകാള്ളയ്ക്കുവരിക,” എന്ന് അവർ
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.

24 എന്നാൽ, േമാവാബ്യർ ഇ്രസാേയൽ
പാളയത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ അവർ
േമാവാബ്യെര ആ്രകമിച്ച . അവർ പിൻെചന്നു
േമാവാബ്യേദശവും കടന്നാ്രകമിച്ച കൂട്ടെക്കാല
നടത്തി. 25അവർ നഗരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച . ഓേരാ
നല്ല വയലും അവർ കല്ലിട്ട നികത്തി. അവർ
എല്ലാ നീരുറവകള ം മലിനമാക്കി; ഫലമുള്ള
വൃക്ഷങ്ങെളല്ലാം െവട്ടിക്കളഞ്ഞു. ഒടുവിൽ, കീർ-
ഹേരേശത്തിെല കന്മതിലുകൾമാ്രതം േശഷിച്ച .
എന്നാൽ, കവിണക്കാർ അതിെന വളഞ്ഞുനിന്ന്
ആ്രകമിച്ച .

26 യുദ്ധഗതി തനിെക്കതിരായി തിരിയുന്നതു
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കണ്ടേപ്പാൾ, േമാവാബ് രാജാവ് എഴുനൂറ്
വാൾക്കാെരയും കൂട്ടി യുദ്ധമുന്നണി േഭദിച്ച്
ഏേദാംരാജാവിെനതിേര മുേന്നറുന്നതിനുള്ള ഒരു
്രശമംനടത്തി; പേക്ഷ, അവർ പരാജയെപ്പട്ട .
27 അേപ്പാൾ, അേദ്ദഹം തനിക്കുേശഷം
രാജാവാേകണ്ടിയിരുന്ന തെന്റ ആദ്യജാതെന
പിടിച്ച് നഗരത്തിെന്റ മതിലിേന്മൽ ബലികഴിച്ച .
അങ്ങെന, ഇ്രസാേയലിെനതിേര ഉ്രഗേകാപം
ജ്വലിച്ചതിനാൽ§ അവർ യുദ്ധത്തിൽനിന്നു
പിൻവാങ്ങിസ്വന്തനാട്ടിേലക്കു മടങ്ങി.

4
വിധവയുെടഎണ്ണ

1 ്രപവാചകഗണത്തിെല ഒരുവെന്റ
വിധവ എലീശയുെട അടുക്കൽവന്നു
േബാധിപ്പിച്ചത്: “യജമാനേന! അങ്ങയുെട
ദാസനായ എെന്റ ഭർത്താവ് മരിച്ച േപായി.
അേദ്ദഹം യേഹാവാഭക്തനായിരുെന്നന്ന്
അേങ്ങക്കറിയാമേല്ലാ. എന്നാൽ,അേദ്ദഹത്തിനു
പണം കടംെകാടുത്ത ആൾ എെന്റ
രണ്ട് ആൺമക്കെളയും ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
അടിമകളാക്കാൻ ്രശമിക്കുന്നു.”

2 എലീശ അവേളാട്: “നിനക്കുേവണ്ടി ഞാൻ
എന്തു െചേയ്യണം? പറയൂ, നിെന്റ വീട്ടിൽ
എന്തുണ്ട?്”എന്നു േചാദിച്ച .

§ 3:27 അതായത്, അങ്ങെന, യേഹാവയുെട േകാപം
ഇ്രസാേയലിെനതിേര ജ്വലിച്ചതിനാൽ.
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“ഒരു കുപ്പി ഒലിെവണ്ണയല്ലാെത അവിടെത്ത
ദാസിയുെട ഭവനത്തിൽ മറ്റ യാെതാന്നുമില്ല,”
എന്ന്അവൾമറുപടി പറഞ്ഞു.

3 എലീശാ പറഞ്ഞു: “നിെന്റ അയൽക്കാരുെട
അടുക്കൽേപായി കഴിയുന്ന്രതയും ഒഴിഞ്ഞ
പാ്രതങ്ങൾ കടംവാങ്ങുക; പാ്രതങ്ങൾ
കുറവായിേപ്പാകരുത.് 4 പിെന്ന, നീയും
മക്കള ം അകത്തു ്രപേവശിച്ച് വാതിലടയ്ക്കുക;
അതിനുേശഷം, ഓേരാ പാ്രതത്തിേലക്കും
കുപ്പിയിലുള്ള ഒലിെവണ്ണ പകരുക; ഓേരാന്നും
നിറയുേമ്പാൾ അവ ഒരു ഭാഗേത്തക്ക്
മാറ്റിെവക്കുക.”

5 അവൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുത്തുനിന്നു
േപായി, മക്കെളയുംകൂട്ടി അകത്തുകടന്നു
വാതിലടച്ച . കുട്ടികൾ പാ്രതങ്ങൾ
എടുത്തുെകാടുത്തുെകാണ്ടും അവൾ എണ്ണ
പകർന്നുെകാണ്ടുമിരുന്നു. 6 പാ്രതങ്ങെളല്ലാം
നിറഞ്ഞേപ്പാൾ “േവെറ ഒെരണ്ണംകൂടി
െകാണ്ടുവരിക,” എന്ന് അവൾ തെന്റ മകേനാടു
പറഞ്ഞു.

“ഇനിയും ഒരുപാ്രതംേപാലുമില്ല,” എന്ന് അവൻ
മറുപടി പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ എണ്ണയുെട
്രപവാഹവും നിലച്ച .

7 അവൾ െചന്ന് ൈദവപുരുഷേനാടു
വിവരം പറഞ്ഞു. “േപായി എണ്ണ വിറ്റ് നിെന്റ
കടങ്ങൾവീട്ട ക. േശഷിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
നിനക്കും മക്കൾക്കും ഉപജീവനംകഴിക്കാം,”എന്ന്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

ശൂേനംകാരിയുെട മകൻപുനർജീവിക്കുന്നു
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8 ഒരിക്കൽ എലീശ ശൂേനമിേലക്കു
േപായി. അവിെട ധനികയാെയാരു സ്്രതീ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ അേദ്ദഹെത്ത
ഒരുേനരെത്ത ഭക്ഷണത്തിനു തെന്റ വീട്ടിൽ
െചല്ലാൻ നിർബന്ധിച്ച . പിന്നീട് അേദ്ദഹം
അതുവഴി േപാകുേമ്പാെഴാെക്കഭക്ഷണത്തിനായി
അവരുെട ഭവനത്തിൽ കയറുമായിരുന്നു.
9അവൾ തെന്റ ഭർത്താവിേനാട:് “ഇതുവഴിയായി
കൂെടക്കൂെട വരുന്ന ഇേദ്ദഹം വിശുദ്ധനായ ഒരു
ൈദവപുരുഷനാെണന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
10 നമുക്ക് നമ്മുെട മട്ട പ്പാവിൽ ഒരു െചറിയ മുറി
ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഒരു കട്ടിലും ഒരു േമശയും
ഒരു കേസരയും ഒരു നിലവിളക്കും െവക്കാം.
അേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു നമ്മുെട അടുത്തു
വരുേമ്പാെഴാെക്കഅവിെട പാർക്കാമേല്ലാ”എന്നു
പറഞ്ഞു.

11 ഒരു ദിവസം എലീശാ വന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
മുകളിൽതെന്റമുറിയിൽേപായിഅവിെടകിടന്നു.
12 അേദ്ദഹം തെന്റ ഭൃത്യനായ േഗഹസിേയാട്,
“ശൂേനംകാരിെയ വിളിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു.
അയാൾ അവെള വിളിച്ച ; അവൾ വന്ന്
എലീശായുെടമുമ്പാെക നിന്നു. 13 എലീശാ
തെന്റ ഭൃത്യേനാട,് “ ‘നീ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ഇ്രതമാ്രതം ബുദ്ധിമുട്ട സഹിക്കുന്നേല്ലാ!
ഞങ്ങൾ നിനക്ക് എന്തു െചയ്തുതരണം?
ഞങ്ങൾ നിനക്കുേവണ്ടി രാജാവിേനാേടാ
േസനാധിപതിേയാേടാ സംസാരിേക്കണ്ടതുേണ്ടാ?’
എന്നു േചാദിക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

“അടിയൻ സ്വജനങ്ങൾക്കിടയിൽ
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പാർക്കുന്നു,”*എന്ന്അവൾമറുപടി പറഞ്ഞു.
14 “അവൾക്കുേവണ്ടിഎന്തുെചയ്യാൻകഴിയും?”
എന്ന്എലീശാ വീണ്ടും േചാദിച്ച .

“അവൾക്ക് മകനില്ല; അവള െട ഭർത്താവ്
വൃദ്ധനുമാണ,്”എന്ന് േഗഹസി മറുപടി പറഞ്ഞു.

15 അേപ്പാൾ എലീശാ, “അവെള വിളിക്കുക”
എന്നു കൽപ്പിച്ച . േഗഹസി അവെള വിളിച്ച ;
അവൾ വന്നു വാതിൽക്കൽ നിന്നു. 16എലീശാ
അവേളാടു പറഞ്ഞു: “അടുത്തവർഷം ഈ
സമയമാകുേമ്പാേഴക്കും നിനക്ക് മാേറാടണച്ച്
ഓമനിക്കാൻഒരു മകൻഉണ്ടായിരിക്കും.”

“അരുേത! ൈദവപുരുഷനായ എെന്റ
യജമാനേന, അവിടെത്ത ദാസിേയാടു വ്യാജം
സംസാരിക്കരുേത!”എന്ന്അവൾപറഞ്ഞു.

17എന്നാൽആ സ്്രതീ ഗർഭിണിയായി. എലീശ
പറഞ്ഞതുേപാെല, പിേറ്റവർഷം ആ സമയം
ആയേപ്പാൾഅവൾഒരു മകെന ്രപസവിച്ച .

18ബാലൻ വളർന്നുവന്നു. ഒരു ദിവസം അവൻ
വയലിൽ െകായ്ത്തുകാേരാടുകൂെട ആയിരുന്ന
തെന്റ പിതാവിെന്റ അടുേത്തക്കുെചന്നു.
19 “എെന്റ തല! എെന്റ തല!” എന്ന് അവൻ
പിതാവിേനാടു നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു.
അവെന്റ പിതാവ് ഒരു ഭൃത്യെന വിളിച്ച,് “ഇവെന
അമ്മയുെട അടുേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപാകുക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 20 ഭൃത്യൻ ബാലെന എടുത്ത്
അമ്മയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്ന്
ആക്കിയതിനുേശഷം ഉച്ചവെര അവൻ
അമ്മയുെട മടിയിൽ ഇരുന്നു; പിെന്ന

* 4:13 സ്വജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പാർക്കുന്നു, വിവക്ഷിക്കുന്നത്
എെന്റആവശ്യങ്ങെളല്ലാം നിറേവറ്റെപ്പടുന്നു.
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മരിച്ച േപായി. 21 അവൾ ബാലെന മുകളിൽ
െകാണ്ടുേപായി ൈദവപുരുഷെന്റ കിടക്കയിൽ
കിടത്തി. പിെന്ന അവൾ വാതിലടച്ച െവളിയിൽ
വന്നു.

22 അവൾ തെന്റ ഭർത്താവിെന വിളിച്ച്,
“എനിക്കു േവഗത്തിൽ ൈദവപുരുഷെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നിട്ട മടങ്ങിവേരണ്ടതിനു
ഭൃത്യന്മാരിൽ ഒരുവെനയും ഒരു കഴുതെയയും
അയച്ച തന്നാലും!”എന്നുപറഞ്ഞു.

23 “നീ ഇന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുേത്തക്ക്
എന്തിനു േപാകുന്നു? ഇന്ന് അമാവാസിേയാ
ശബ്ബേത്താഅല്ലേല്ലാ,”എന്ന്അയാൾപറഞ്ഞു.

“അതിൽകുഴപ്പമില്ല,”എന്ന്അവൾപറഞ്ഞു.
24 അവൾ കഴുതയ്ക്കു േകാപ്പിട്ട് തെന്റ
ഭൃത്യേനാട,് “െതളിച്ച വിട്ട െകാള്ള . ഞാൻ
പറയാെത േവഗം കുറയ്ക്കരുത”്എന്നു പറഞ്ഞു.
25അങ്ങെന അവൾ പുറെപ്പട്ട കർേമൽമലയിൽ
ൈദവപുരുഷെന്റഅടുക്കെലത്തി.
അവെള ദൂരത്തു കണ്ടേപ്പാൾ ൈദവപുരുഷൻ
തെന്റ ഭൃത്യനായ േഗഹസിേയാട:് “േനാക്കൂ!അതാ,
ശൂേനംകാരി! 26 ഓടിെച്ചന്ന് അവെളക്കണ്ട്,
‘നിനക്കു േക്ഷമംതെന്നേയാ? നിെന്റ ഭർത്താവ്
സുഖമായിരിക്കുേന്നാ? നിെന്റ കുഞ്ഞും
സുഖമായിരിക്കുേന്നാ?’എന്നുേചാദിക്കുക”എന്നു
പറഞ്ഞു.

“എല്ലാവർക്കും സുഖംതെന്ന,” എന്ന് അവൾ
മറുപടി പറഞ്ഞു.

27 അവൾ പർവതത്തിൽ ൈദവപുരുഷെന്റ
അടുക്കെലത്തിയേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പാദങ്ങളിൽ െകട്ടിപ്പിടിച്ച . അവെള



2 രാജാക്കന്മാർ 4:28 xx 2 രാജാക്കന്മാർ 4:33

പിടിച്ച മാറ്റ ന്നതിനായി േഗഹസി വന്നു. അേപ്പാൾ
ൈദവപുരുഷൻ: “അവെള വിടുക! അവൾക്കു
കഠിനമായ ദുഃഖമുണ്ട.് എന്നാൽ യേഹാവ അത്
എെന്ന അറിയിക്കാെത മറച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്നുപറഞ്ഞു.

28 “ഞാൻ അങ്ങേയാട് ഒരു മകെന
േചാദിച്ചിരുേന്നാ? എെന്ന ചതിക്കരുേത എന്നു
ഞാൻപറഞ്ഞിരുന്നിേല്ല?”എന്ന്അവൾപറഞ്ഞു.

29 എലീശാ േഗഹസിേയാട:് “നിെന്റ അര
മുറുക്കി എെന്റ വടിയും ൈകയിെലടുത്തു
െകാണ്ടുേപാകുക. നീ ആെരെയങ്കിലും
കണ്ടാൽ അഭിവാദനം െചയ്യരുത,് ആെരങ്കിലും
നിെന്ന അഭിവാദനം െചയ്താൽ ്രപത്യഭിവാദനം
െചയ്യ കയുമരുത.് എെന്റ വടി ബാലെന്റ മുഖത്ത്
െവക്കുക”എന്നുപറഞ്ഞു.

30 എന്നാൽ കുട്ടിയുെട അമ്മ അേദ്ദഹേത്താട:്
“യേഹാവയാെണ, അങ്ങയുെട ജീവനാെണ,
ഞാൻ അങ്ങെയ വിടുകയില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു.
അതിനാൽ എലീശാ എഴുേന്നറ്റ് അവേളാടുകൂെട
േപായി.

31 േഗഹസി മുേമ്പേപായി, വടി ബാലെന്റ
മുഖത്തു െവച്ച . എന്നാൽ യാെതാരു ശബ്ദേമാ
്രപതികരണേമാ ഉണ്ടായില്ല. അതിനാൽ അയാൾ
എലീശെയക്കണ്ട,് “ബാലൻ ഉണർന്നിട്ടില്ല”
എന്നവിവരം പറയുന്നതിനായി മടങ്ങി.

32 എലീശാ ആ ഭവനത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ തെന്റ കിടക്കയിൽ ബാലൻ
മരിച്ച കിടക്കുകയായിരുന്നു. 33 അേദ്ദഹം
മുറിയിൽക്കടന്ന് വാതിലടച്ച . താനും
ബാലനുംമാ്രതം മുറിക്കുള്ളിലായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
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യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച . 34 പിെന്ന അേദ്ദഹം
കിടക്കയിൽക്കയറി ബാലെന്റേമൽ കിടന്നു—
മുഖേത്താടു മുഖവും കേണ്ണാടു കണ്ണ ം
ൈകേയാടു ൈകയും േചർത്ത് അേദ്ദഹം
ബാലെന്റേമൽ കമിഴ്ന്നുകിടന്നേപ്പാൾ ബാലെന്റ
േദഹത്തിനു ചൂടുപിടിച്ച . 35 എലീശാ ഇറങ്ങി
മുറിയിൽ അേങ്ങാട്ട ം ഇേങ്ങാട്ട ം നടന്നു.
അേദ്ദഹംവീണ്ടുംബാലെന്റേമൽകമിഴ്ന്നുകിടന്നു.
ബാലൻഏഴു്രപാവശ്യം തുമ്മി കണ്ണ തുറന്നു.

36 എലീശാ േഗഹസിെയ വിളിച്ച്,
“ശൂേനംകാരിെയ വിളിക്കുക” എന്നു കൽപ്പിച്ച .
അയാൾഅ്രപകാരംെചയ്തു.അവൾവന്നേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം: “നിെന്റ മകെന ഏറ്റ വാങ്ങിെക്കാൾക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 37 അവൾ അകത്തുവന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാദത്തിൽ വീണ് സാഷ്ടാംഗം
നമസ്കരിച്ച . പിെന്ന അവൾ തെന്റ മകെനയും
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി.
കലത്തിൽമരണം

38 എലീശാ ഗിൽഗാലിേലക്കു മടങ്ങി.
അക്കാലത്ത് അവിെട ഒരു ക്ഷാമമുണ്ടായി.
്രപവാചകശിഷ്യന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം തെന്റ
ഭൃത്യേനാട:് “വലിയ കലം അടുപ്പത്തുെവച്ച്
്രപവാചകശിഷ്യന്മാർക്കു പായസം ഉണ്ടാക്കുക”
എന്നുപറഞ്ഞു.

39 ഭൃത്യന്മാരിെലാരാൾ ചീര പറിക്കാൻ
വയലിേലക്കുേപായി. അയാൾ ഒരു കാട്ട വള്ളി
കണ്ടു; അതിെന്റ കായ്കൾ മടി നിറെയ
പറിച്ച െകാണ്ടുവന്നു. അയാൾ മടങ്ങിവന്ന്
ആ കായ്കൾ അരിഞ്ഞ് കലത്തിെല
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പായസത്തിലിട്ട . അെതന്താെണന്ന് ആർക്കും
അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. 40 അവർ അത്
ആള കൾക്കു വിളമ്പി. അവർ പായസം
കുടിച്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ “ൈദവപുരുഷാ,
കലത്തിൽ മരണം!” എന്നു പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച .
അതുകുടിക്കാൻഅവർക്കുകഴിഞ്ഞില്ല.

41 “കുറച്ച് മാവ് െകാണ്ടുവരിക,” എന്ന് എലീശാ
പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം അതു കലത്തിലിട്ട . “ഇനി
ഇത് ആള കൾക്കു വിളമ്പിെക്കാടുക്കുക,” എന്നു
പറഞ്ഞു. പിെന്ന ഹാനികരമായ യാെതാന്നും
കലത്തിൽഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

നൂറുേപർക്കു ഭക്ഷണംനൽകുന്നു
42 ബാൽ-ശാലീശയിൽനിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ
എലീശയുെട അടുക്കൽവന്നു. അയാൾ
തെന്റ ആദ്യവിളവായ ധാന്യംെകാണ്ട് ഇരുപതു
യവത്തപ്പവും കുറച്ച മലരും ൈദവപുരുഷനു
കാഴ്ചയായി െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു. “ഇതു
ജനങ്ങൾക്കു തിന്മാൻ െകാടുക്കുക!” എന്ന്
എലീശാകൽപ്പിച്ച .

43 “ഞാനിെതങ്ങെന നൂറുേപർക്കു വിളമ്പും?”
എന്ന്അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭൃത്യൻ േചാദിച്ച .
എലീശാ പിെന്നയും: “ഇതു ജനങ്ങൾക്കു
തിന്മാൻ െകാടുക്കുക; ‘അവർ തിന്നുകയും
േശഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം’ എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
44 അതിനുേശഷം അയാൾ അത് അവർക്കു
വിളമ്പിെക്കാടുത്തു; യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു്രപകാരം അവർ തിന്നുകയും
േശഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
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5
നയമാൻ കുഷ്ഠേരാഗത്തിൽനിന്ന്

സൗഖ്യം്രപാപിക്കുന്നു
1 നയമാൻ അരാംരാജാവിെന്റ
ൈസന്യാധിപനായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
മുഖാന്തരം യേഹാവ അരാമിനു
വിജയം നൽകിയിരുന്നതിനാൽ തെന്റ
യജമാനെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ അേദ്ദഹം
മഹാനും ബഹുമാന്യനുമായിത്തീർന്നു.
നയമാൻ പരാ്രകമശാലിെയങ്കിലും
കുഷ്ഠേരാഗിയായിരുന്നു.*

2 അരാമിൽനിന്നുള്ള കവർച്ചപ്പടകൾ
വന്നിരുന്നേപ്പാൾ അവർ ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന്
ഒരു ബാലികെയ അടിമയായി
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായിരുന്നു. അവൾ നയമാെന്റ
ഭാര്യയുെട പരിചാരികയായിത്തീർന്നു. 3 “എെന്റ
യജമാനൻ ശമര്യയിെല ്രപവാചകെന ഒന്നു
െചന്നു കണ്ടിരുെന്നങ്കിൽ! അേദ്ദഹം യജമാനെന്റ
കുഷ്ഠേരാഗം സൗഖ്യമാക്കുമായിരുന്നു,” എന്ന്
അവൾതെന്റയജമാനത്തിേയാടു പറഞ്ഞു.

4 നയമാൻ തെന്റ യജമാനെന സമീപിച്ച്
ഇ്രസാേയൽക്കാരി െപൺകുട്ടി പറഞ്ഞ വിവരം
അറിയിച്ച . 5 “നീ േപായിവരിക,” അരാംരാജാവ്
പറഞ്ഞു. “ഞാൻ ഇ്രസാേയൽരാജാവിന്
ഒരു കത്തു തരാം.” അങ്ങെന തെന്റ
ൈകവശം പത്തു താലന്തു† െവള്ളിയും

* 5:1 ത്വക്കിെന ബാധിക്കുന്ന വിവിധ േരാഗങ്ങൾക്ക് കുഷ്ഠം
എന്നതിനുപേയാഗിക്കുന്ന എ്രബായപദം ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.
† 5:5 ഏക. 340കി.്രഗാം.
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ആറായിരം േശേക്കൽ‡ സ്വർണവും പത്തുകൂട്ടം
വസ്്രതവും എടുത്തുെകാണ്ട് നയമാൻ പുറെപ്പട്ട .
6 ഇ്രസാേയൽരാജാവിെന ഏൽപ്പിക്കാനായി
അരാംരാജാെവഴുതിയ കത്തും അേദ്ദഹം
എടുത്തിരുന്നു. “ഈ കത്തുമായി വരുന്ന
എെന്റ ഭൃത്യൻ നയമാെന്റ കുഷ്ഠേരാഗം
അങ്ങു മാറ്റിെക്കാടുക്കാനായി ഞാൻ
അയാെള അയയ്ക്കുന്നു,” എന്ന് അതിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

7 ഇ്രസാേയൽരാജാവ് ആ കത്തു വായിച്ച
ഉടൻ വസ്്രതംകീറി, “ഞാൻ ൈദവേമാ?
ജീവൻ എടുക്കാനും െകാടുക്കാനും എനിക്കു
കഴിയുേമാ? കുഷ്ഠം മാറ്റിെക്കാടുക്കുന്നതിനായി
ഒരുവെന എെന്റ അടുേത്തക്ക് എന്തിനാണ്
ഈ മനുഷ്യൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത?് അയാൾ
എേന്നാട് ഒരു ശണ്ഠയ്ക്കുള്ളകാരണം േതടുന്നത്
ഏതുവിധെമന്നു േനാക്കുക!”എന്നുപറഞ്ഞു.

8 ഇ്രസാേയൽരാജാവ് വസ്്രതം കീറിെയന്ന്
ൈദവപുരുഷനായഎലീശാ േകട്ടേപ്പാൾഅേദ്ദഹം
രാജാവിന് ഒരുസേന്ദശംെകാടുത്തയച്ച : “എന്തിന്
അങ്ങുസ്വന്തവസ്്രതം കീറി?ആമനുഷ്യൻഎെന്റ
അടുക്കൽ വരെട്ട, അേപ്പാൾ ഇ്രസാേയലിൽ ഒരു
്രപവാചകനുെണ്ടന്ന്അേദ്ദഹത്തിന് മനസ്സിലാകും.”
9 അങ്ങെന നയമാൻ തെന്റ കുതിരകള ം
രഥങ്ങള മായി െചന്ന് എലീശയുെട വീടിെന്റ
പടിവാതിൽക്കൽ നിന്നു. 10 “താങ്കൾ േപായി
േയാർദാനിൽ ഏഴു്രപാവശ്യം മുങ്ങുക; അേപ്പാൾ
താങ്കള െട ശരീരം പഴയതുേപാെലയായി, താങ്കൾ
‡ 5:5 ഏക. 69കി.്രഗാം.
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ശുദ്ധനായിത്തീരും,”എന്നു പറയാൻഎലീശാ ഒരു
സേന്ദശവാഹകെനഅയച്ച .

11 പേക്ഷ, നയമാൻ േകാപാകുലനായി
അവിെടനിന്നു യാ്രതയായി. “അേദ്ദഹം
ഇറങ്ങിവന്ന് എെന്റ അടുക്കൽ നിൽക്കുെമന്നും,
തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുെമന്നും, കുഷ്ഠം ബാധിച്ച
ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കുമീേത ൈകവീശി എെന്റ
കുഷ്ഠേരാഗം സൗഖ്യമാക്കുെമന്നും ഞാൻ
വിചാരിച്ചിരുന്നു. 12 ദമസ്േകാസിെല നദികളായ
അബാനയും പർപ്പരും ഇ്രസാേയലിലുള്ള ഏതു
െവള്ളെത്തക്കാള ം െമച്ചമായതേല്ല? എനിക്ക്
അവയിൽ കുളിച്ച ശുദ്ധനായിക്കൂേട?” എന്ന്
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങെന േ്രകാധേത്താെട
അേദ്ദഹംസ്ഥലംവിട്ട .

13 നയമാെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽെച്ചന്ന് അേദ്ദഹേത്താട:് “പിതാേവ,
്രപവാചകൻ വലിെയാരുകാര്യം െചയ്യാൻ
അങ്ങേയാടു പറഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ അങ്ങ് അതു
െചയ്യ മായിരുന്നിേല്ല? കുളിച്ച ശുദ്ധനാകുക
എന്ന് അേദ്ദഹം പറയുേമ്പാൾ എ്രതയധികം
സേന്താഷപൂർവം അതു െചേയ്യണ്ടതാണ്”
എന്നു േചാദിച്ച . 14അതിനാൽ ൈദവപുരുഷൻ
പറഞ്ഞതുേപാെലഅേദ്ദഹം േയാർദാനിൽേപായി
ഏഴു്രപാവശ്യം മുങ്ങി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരം
പൂർവസ്ഥിതിയിലായി; ഒരു െചറുബാലെന്റ
ശരീരംേപാെല അത് ഓജസ്സള്ളതായി;
േരാഗവിമുക്തമായിത്തീർന്നു.

15 പിെന്ന നയമാനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സകലഭൃത്യന്മാരും ൈദവപുരുഷെന്റ അടുക്കൽ
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മടങ്ങിവന്നു. നയമാൻ ൈദവപുരുഷെന്റമുമ്പിൽ
നിന്നുെകാണ്ട:് “ഇ്രസാേയലിൽ അല്ലാെത
േലാകത്തിൽ മെറ്റങ്ങും ഒരു ൈദവമിെല്ലന്ന്
ഇേപ്പാൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദയവായി
അങ്ങയുെട ദാസനായ എന്നിൽനിന്ന് ഒരു
സമ്മാനംസ്വീകരിക്കേണ!”എന്നുപറഞ്ഞു.

16 “ഞാൻ േസവിച്ച നിൽക്കുന്ന
യേഹാവയാെണ, ഞാൻ യാെതാരു സമ്മാനവും
വാങ്ങുകയില്ല,” എന്നു ്രപവാചകൻ മറുപടി
പറഞ്ഞു. നയമാൻ വളെര നിർബന്ധിച്ചിട്ട ം
അേദ്ദഹം നിരസിക്കുകയാണു െചയ്തത.്

17 അേപ്പാൾ നയമാൻ പറഞ്ഞു: “അങ്ങ്
യാെതാന്നും സ്വീകരിക്കുകയിെല്ലങ്കിൽ, രണ്ടു
േകാവർകഴുതകൾക്കു ചുമക്കാവുന്ന്രത മണ്ണ
ദയവായി അടിയനു തരണേമ! അടിയൻ
ഇനിേമലാൽ യേഹാവയ്ക്കല്ലാെത മെറ്റാരു
േദവനും േഹാമയാഗങ്ങേളാ മറ്റ യാഗങ്ങേളാ
അർപ്പിക്കുകയില്ല. 18 എന്നാൽ ഈ ഒരു
കാര്യത്തിൽ യേഹാവ അടിയേനാടു ക്ഷമിക്കെട്ട!
എെന്റ യജമാനൻ എെന്റ ൈകയിൽ
താങ്ങിെക്കാണ്ടു രിേമ്മാെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
്രപേവശിക്കുകയും കുമ്പിടുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ
ഞാനും അവിെട കുമ്പിേടണ്ടതായിവരുന്നു.
അക്കാര്യം യേഹാവ അടിയേനാടു
ക്ഷമിക്കുമാറാകെട്ട.”

19 “സമാധാനേത്താെടേപാകുക,”എന്ന്എലീശാ
പറഞ്ഞു.
നയമാൻഅൽപ്പദൂരംയാ്രതയായിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ

20 ൈദവപുരുഷനായ എലീശയുെട ഭൃത്യൻ
േഗഹസി ചിന്തിച്ച : “ഈ അരാമ്യനായ
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നയമാൻ െകാണ്ടുവന്നെതാന്നും വാങ്ങിക്കാെത
എെന്റ യജമാനൻ അേദ്ദഹെത്ത െവറുേത
വിട്ട കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യേഹാവയാെണ,
ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിന്നാെല ഓടി
അേദ്ദഹത്തിൽനിന്ന്എെന്തങ്കിലും വാങ്ങും.”

21 അങ്ങെന േഗഹസി േവഗം നയമാെന്റ
പിന്നാെല െചന്നു. അവൻ തെന്റ പിന്നാെല
ഓടിവരുന്നതു നയമാൻ കണ്ടേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം അവെന എതിേരൽക്കുന്നതിനായി
രഥത്തിൽനിന്നിറങ്ങി. “എല്ലാം
ശുഭമായിരിക്കുേന്നാ,”എന്ന് നയമാൻ േചാദിച്ച .

22 േഗഹസി മറുപടി പറഞ്ഞു: “എല്ലാം
ശുഭമായിരിക്കുന്നു. ഇതുപറയുന്നതിനായിഎെന്റ
യജമാനൻ എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു: ‘എ്രഫയീം
മലനാട്ടിൽനിന്ന് രണ്ടു ്രപവാചകശിഷ്യന്മാർ
ഇേപ്പാൾ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു.
അവർക്കുേവണ്ടി ഒരു താലന്തു§ െവള്ളിയും
രണ്ടുകൂട്ടം വസ്്രതങ്ങള ം ദയവായി
െകാടുത്താലും!’ ”

23 “തീർച്ചയായും, രണ്ടുതാലന്തുസ്വീകരിച്ചാലും!”
എന്നു നയമാൻ പറഞ്ഞു. അ്രതയും
സ്വീകരിക്കാനായി നയമാൻ േഗഹസിെയ
നിർബന്ധിച്ച . അേദ്ദഹം രണ്ടുകൂട്ടം വസ്്രതങ്ങൾ
സഹിതം ആ രണ്ടുതാലന്തു െവള്ളി രണ്ടു
സഞ്ചിയിലാക്കിെക്കട്ടി. തെന്റ രണ്ടു ഭൃത്യന്മാരുെട
ൈകവശം ഏൽപ്പിച്ച . അവർ അത്
േഗഹസിക്കു മുമ്പായി ചുമന്നുെകാണ്ടുേപായി.
24 മലയിൽ എത്തിയേപ്പാൾ േഗഹസി ആ

§ 5:22 ഏക. 34കി.്രഗാം.
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സാധനങ്ങൾ അവരിൽനിന്നു വാങ്ങി വീട്ടിൽ
സൂക്ഷിച്ച െവച്ചേശഷം ഭൃത്യന്മാെര തിരിച്ചയച്ച ;
അവർ േപാകുകയും െചയ്തു.

25 പിെന്ന േഗഹസി അകത്തുെചന്ന് തെന്റ
യജമാനെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു. “േഗഹസിേയ! നീ
എവിെടേപ്പായിരുന്നു?”എലീശാ േചാദിച്ച .

“അടിയൻ എങ്ങും േപായിരുന്നില്ല,” േഗഹസി
മറുപടി പറഞ്ഞു.

26 എലീശാ അയാേളാട:് “ആ മനുഷ്യൻ
തെന്റ രഥത്തിൽനിന്നിറങ്ങി നിെന്ന
കണ്ടുമുട്ട േമ്പാൾ എെന്റ ആത്മാവ്
നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നിേല്ല? പണം
സമ്പാദിക്കുന്നതിേനാ വസ്്രതം, ഒലിവുേതാട്ടം,
മുന്തിരിേത്താപ്പ,് ആടുമാടുകൾ, ദാസീദാസന്മാർ
എന്നിവ േനടുന്നതിേനാ ഉള്ള സമയം
ഇതാേണാ? 27 അതിനാൽ നയമാെന്റ കുഷ്ഠം
നിനക്കും നിെന്റ സന്തതിപരമ്പരയ്ക്കും
വിെട്ടാഴിയാെത എേന്നക്കും പിടിച്ചിരിക്കും”
എന്നു പറഞ്ഞു. േഗഹസി ഹിമംേപാെല
െവളത്തു കുഷ്ഠേരാഗിയായിത്തീർന്നു. അയാൾ
എലീശയുെടസന്നിധി വിട്ട േപായി.

6
േകാടാലി ജലത്തിൽെപാന്തിവരുന്നു

1 ്രപവാചകശിഷ്യന്മാർ എലീശേയാട്:
“നമ്മൾ ഒരുമിച്ച കൂടുന്ന ഈ സ്ഥലം
വളെര ഇടുങ്ങിയതാണ്. 2 ഞങ്ങൾ
േയാർദാനിേലക്കു െചന്ന് ഓേരാരുത്തനും
ഓേരാ മരം െവട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന് നമ്മൾക്ക്
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ഒരുമിച്ച കൂടുന്നതിന് ഒരിടം ഉണ്ടാക്കാം” എന്നു
പറഞ്ഞു.

“െപായ്െക്കാള്ള ,” ്രപവാചകൻ അനുവാദം
നൽകി.

3 “ദയെചയ്ത് അടിയങ്ങേളാടുകൂെട അങ്ങും
േപാരുേമാ!”അവരിൽഒരുവൻ േചാദിച്ച .

“േപാരാം,” എന്ന് എലീശാ മറുപടിെകാടുത്തു.
4അങ്ങെനഅേദ്ദഹംഅവേരാെടാപ്പംേപായി.
അവർ േയാർദാൻ നദിക്കരികിൽ െചന്ന്
മരം െവട്ടാൻ തുടങ്ങി. 5 അവരിൽ ഒരുവൻ
മരം െവട്ടിെക്കാണ്ടിരിെക്ക, േകാടാലി ഊരി
െവള്ളത്തിൽ വീണു. “അേയ്യാ! യജമാനേന,
ഞാനതു വായ്പ വാങ്ങിയതായിരുന്നു!” എന്ന്
അയാൾനിലവിളിച്ച .

6 “അത് എവിെടയാണു വീണത?്”
ൈദവപുരുഷൻ േചാദിച്ച .അയാൾഅേദ്ദഹെത്ത
ആ സ്ഥലം കാണിച്ച െകാടുത്തേപ്പാൾ എലീശാ
ഒരു കമ്പുെവട്ടി അവിേടെക്കറിഞ്ഞു; േകാടാലി
െപാന്തിവന്നു. 7 “അെതടുത്തുെകാള്ള ,” എന്ന്
അേദ്ദഹംആജ്ഞാപിച്ച . ആമനുഷ്യൻൈകനീട്ടി
അെതടുത്തു.
അന്ധത ബാധിച്ച അരാമ്യെര എലീശാ

കുടുക്കിലാക്കുന്നു
8 ഒരിക്കൽ അരാംരാജാവും ഇ്രസാേയലുമായി
യുദ്ധം ഉണ്ടായി. അേദ്ദഹം തെന്റ
ൈസനിേകാേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുമായി
കൂടിയാേലാചിച്ചേശഷം, “ഞാൻ ഇന്നയിന്ന
സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടാരമടിക്കും” എന്നു
തീരുമാനിച്ച .

9എന്നാൽൈദവപുരുഷൻഇ്രസാേയൽരാജാവിേനാട:്
“ആ സ്ഥലത്തുകൂടി കടന്നുേപാകാെത
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സൂക്ഷിക്കുക; അരാമ്യർ അവിേടക്കു
ഇറങ്ങിവരുന്നുണ്ട”് എന്നു പറഞ്ഞയച്ച .
10 അതിനാൽ ഇ്രസാേയൽരാജാവ്,
ൈദവപുരുഷൻസൂചിപ്പിച്ചസ്ഥലത്തുകടക്കാെത
സൂക്ഷിച്ച . വീണ്ടും പലതവണ എലീശാ
രാജാവിന് ഈ വിധം മുന്നറിയിപ്പ െകാടുത്തു.
അതിനാൽ അേദ്ദഹം അവിടങ്ങളിെലല്ലാം
സുരക്ഷിതനായിരുന്നു.

11 ഇത് അരാംരാജാവിെന േകാപാകുലനാക്കി.
അേദ്ദഹംതെന്റൈസനിേകാേദ്യാഗസ്ഥെരെയല്ലാം
വിളിച്ച കൂട്ടി അവേരാട്: “നമ്മിൽ ആരാണ്
ഇ്രസാേയൽരാജാവിെന്റ പക്ഷക്കാരെനന്ന്
നിങ്ങൾപറഞ്ഞുതരികയിേല്ല?”എന്നു േചാദിച്ച .

12 “യജമാനനായ രാജാേവ! നമ്മിൽ ആരുമല്ല.
ഇ്രസാേയലിെല ്രപവാചകനായ എലീശയാണ.്
അങ്ങ്ശയനഗൃഹത്തിൽഉച്ചരിക്കുന്നവാക്കുകൾ
ഇ്രസാേയൽരാജാവിെന അറിയിക്കുന്നത,്” എന്ന്
അവരിെലാരാൾപറഞ്ഞു.

13 “േപായി, അയാെളവിെടെയന്നു
കണ്ടുപിടിക്കുക; ഞാൻ ആളയച്ച് അവെന
പിടിപ്പിക്കും,” എന്നു രാജാവു കൽപ്പിച്ച .
“അേദ്ദഹം േദാഥാനിലുണ്ട,്” എന്ന് രാജാവിനു
വിവരംകിട്ടി. 14 ഉടെന അയാൾ കുതിരകെളയും
രഥങ്ങെളയും വലിെയാരുകൂട്ടം ൈസന്യെത്തയും
അേങ്ങാട്ടയച്ച . അവർ രാ്രതിയിൽെച്ചന്ന് ആ
പട്ടണംവളഞ്ഞു.

15 പിേറ്റന്നു ്രപഭാതത്തിൽ ൈദവപുരുഷെന്റ
ഭൃത്യൻ ഉണർന്നു െവളിയിൽ വന്നേപ്പാൾ
കുതിരകള ം രഥങ്ങള മായി ഒരു ൈസന്യം
പട്ടണം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിക്കണ്ടു. “അേയ്യാ!
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യജമാനേന! നാം എന്തുെചയ്യ ം?” എന്ന് അയാൾ
നിലവിളിച്ച .

16 “ഭയെപ്പേടണ്ട; നേമ്മാടുകൂെടയുള്ളവർ
അവേരാടുകൂെടയുള്ളവെരക്കാൾഅധികമാണ,്”
എന്നു ്രപവാചകൻമറുപടി പറഞ്ഞു.

17 “യേഹാേവ,ഇവൻകാണുന്നതിനായിഇവെന്റ
കണ്ണ തുറക്കേണ!” എന്ന് എലീശാ ്രപാർഥിച്ച .
അേപ്പാൾ യേഹാവ ആ ഭൃത്യെന്റ കണ്ണ തുറന്നു.
ആേഗ്നയരഥങ്ങള ം കുതിരകള ംെകാണ്ടു മല
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിഅയാൾകണ്ടു.

18ശ്രതുക്കൾഎലീശയുെടഅടുേത്തക്കുവന്നേപ്പാൾ,
“യേഹാേവ,ഈൈസന്യെത്തഅന്ധരാക്കണേമ”
എന്ന് എലീശാ ്രപാർഥിച്ച . എലീശാ
്രപാർഥിച്ചതുേപാെല യേഹാവ അവെരെയല്ലാം
അന്ധരാക്കി.

19എലീശാ അവേരാട:് “വഴി ഇതല്ല, നഗരവും
ഇതല്ല, എെന്റകൂെട വരിക. നിങ്ങൾ െതരയുന്ന
മനുഷ്യെന്റ അടുേത്തക്കു ഞാൻ നിങ്ങെള
െകാണ്ടുേപാകാം” എന്നു പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം
അവെരശമര്യയിേലക്കുകൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി.

20അവർനഗരത്തിെലത്തിയേപ്പാൾ “യേഹാേവ,
ഇവർ കാണത്തക്കവണ്ണം ഇവരുെട കണ്ണ
തുറക്കേണ!”എന്ന്എലീശാ ്രപാർഥിച്ച .അേപ്പാൾ
യേഹാവ അവരുെട കണ്ണ തുറന്നു. തങ്ങൾ
ശമര്യയുെട നടുവിലാെണന്ന്അവർകണ്ടു.

21 ഇ്രസാേയൽരാജാവ് അവെര കണ്ടേപ്പാൾ
“എെന്റ പിതാേവ! ഞാൻ ഇവെര െവട്ടിക്കളയെട്ട?
ഇവെര െവട്ടിക്കളയെട്ട?” എന്നു എലീശേയാടു
േചാദിച്ച .
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22 “അവെര െകാല്ലരുത.് നിെന്റ സ്വന്തവാള ം
വില്ല ംെകാണ്ട് കീഴ്െപ്പടുത്തിയ ആള കെള നീ
െകാല്ല േമാ? അവർ തിന്നുകുടിച്ച് തങ്ങള െട
യജമാനെന്റ അടുേത്തക്കു മടങ്ങിേപ്പാകുന്നതിന്
അവർക്ക് അപ്പവും െവള്ളവും െകാടുക്കുക,”
എന്ന് എലീശാ പറഞ്ഞു. 23അങ്ങെന അേദ്ദഹം
അവർക്കുേവണ്ടി വലിെയാരു വിരുെന്നാരുക്കി.
അവർ തിന്നുകുടിച്ച തൃപ്തരായേശഷം
അേദ്ദഹം അവെര യാ്രതയാക്കി. അവർ
തങ്ങള െടയജമാനെന്റഅടുക്കൽമടങ്ങിേപ്പായി.
അങ്ങെന അരാമിൽനിന്നുള്ള ൈസന്യസമൂഹം
അതിൽപ്പിെന്ന ഇ്രസാേയൽേദശേത്തക്കു
വരാതായി.

അരാമിെന്റഅ്രകമവും ശമര്യയിെലക്ഷാമവും
24 കുറച്ച നാൾ കഴിഞ്ഞ് അരാംരാജാവായ
െബൻ-ഹദദ് തെന്റ മുഴുവൻ ൈസന്യെത്തയും
ഒരുമിച്ച കൂട്ടി ശമര്യയ്െക്കതിേരവന്ന് ആ
പട്ടണം വളഞ്ഞു. 25 ശമര്യാപട്ടണത്തിൽ
മഹാക്ഷാമമുണ്ടായി. ഒരു കഴുതത്തലയ്ക്ക്
എൺപതു െവള്ളിക്കാശും* കാൽകബ†്

പയറിെന്റേതാടിന‡്അഞ്ചു െവള്ളിക്കാശും§ വില
കയറുമാറ് ഉപേരാധം നീണ്ടുനിന്നു.

26 ഇ്രസാേയൽരാജാവ് മതിലിേന്മൽക്കൂടി
നടന്നുേപാകുേമ്പാൾ ഒരു സ്്രതീ അേദ്ദഹേത്താട:്
“യജമാനനായ രാജാേവ! രക്ഷിക്കണേമ!” എന്നു
നിലവിളിച്ച .

* 6:25 ഏക. 920 ്രഗാം. † 6:25 ഏക. 100 ്രഗാം. ‡ 6:25 മൂ.ഭാ.
്രപാവിൻകാഷ്ഠത്തിന് § 6:25 ഏക. 58 ്രഗാം.
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27 “യേഹാവ നിങ്ങെള രക്ഷിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻ എങ്ങെന നിങ്ങെള രക്ഷിക്കും?
െമതിക്കളത്തിൽനിേന്നാ? മുന്തിരിച്ചക്കിൽനിേന്നാ?”
എന്ന് രാജാവു േചാദിച്ച . 28 പിന്നീട് അേദ്ദഹം:
“എന്താണുനിെന്റസങ്കടം?”എന്നേന്വഷിച്ച .
അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഈ സ്്രതീ
എേന്നാട:് ‘നിെന്റ മകെന െകാണ്ടുവരിക;
നമുക്കിന്ന് അവെന തിന്നാം; നാെള നമുക്ക്
എെന്റ മകെന പാകെപ്പടുത്തി തിന്നാം!’ എന്നു
പറഞ്ഞു. 29അങ്ങെന ഞങ്ങൾ എെന്റ മകെന
അറത്തു േവവിച്ച തിന്നു. അടുത്തദിവസം ഞാൻ
അവേളാട:് ‘നിെന്റ മകെന െകാണ്ടുവരിക;
നമുക്കവെന പാകമാക്കാം’ എന്നു പറഞ്ഞു.
എന്നാൽഅവൾഅവെനഒളിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു.”

30 ആ സ്്രതീയുെട വാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾ
രാജാവു വസ്്രതംകീറി. അേദ്ദഹം
മതിലിേന്മൽക്കൂടി നടന്നുേപാകുകയായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം ചാക്കുശീലയാണ് അടിവസ്്രതമായി
ധരിച്ചിരിക്കുന്നെതന്ന് ജനങ്ങൾ കണ്ടു.
31 “ശാഫാത്തിെന്റ മകനായ എലീശയുെട തല
ഇന്ന് അവെന്റ കഴുത്തിനുമുകളിൽ ഇരുന്നാൽ
ൈദവം എേന്നാടു തക്കവണ്ണവും അധികവും
െചയ്യെട്ട!”എന്നു രാജാവു പറഞ്ഞു.

32 ആ സമയം എലീശാ തെന്റ വീട്ടിൽ
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പട്ടണേനതാക്കന്മാരും*
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം ഇരുന്നിരുന്നു. രാജാവു
തെന്റ ദൂതെന മുൻേപ അയച്ച . എന്നാൽ
അയാൾ വെന്നത്തുന്നതിനുമുേമ്പ എലീശാ

* 6:32 മൂ.ഭാ. േനതാക്കന്മാരും
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പട്ടണേനതാക്കന്മാേരാട:് “ഈ െകാലപാതകി
എെന്റ തല അറക്കാനായി ഒരുവെന
അയച്ചിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുന്നിേല്ല?
േനാക്കൂ, ആ ദൂതൻ വരുേമ്പാൾ കതക്
അടേച്ചക്കുക, അത് അവെനതിേര
അടഞ്ഞുതെന്നകിടക്കെട്ട!അവെന്റയജമാനെന്റ
കാലടിശബ്ദവും അവെന്റ പിന്നിൽ ഉണ്ടേല്ലാ?”
എന്നു പറഞ്ഞു. 33 എലീശാ അവേരാടു
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന ദൂതൻ
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅടുക്കെലത്തി.

“ഈ വിപത്ത് യേഹാവയിൽനിന്ന് വന്നു;
ഞാൻ എന്തിന് ഇനി യേഹാവയ്ക്കായി
കാത്തിരിക്കണം?”എന്നു രാജാവു പറഞ്ഞു.

7
1 അേപ്പാൾ എലീശാ: “യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടു േകൾക്കുക; നാെള ഈ േനരത്ത്
ശമര്യാപട്ടണകവാടത്തിൽ േശേക്കലിന*് ഒരു
േസയാ† േനർത്ത േഗാതമ്പുമാവും േശേക്കലിനു
രണ്ടുേസയാ‡ യവവും വിൽക്കെപ്പടുെമന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

2 രാജാവിെന ൈകെകാണ്ടു താങ്ങിപ്പിടിച്ചിരുന്ന
ൈസനിേകാേദ്യാഗസ്ഥൻ ൈദവപുരുഷേനാട:്
“േനാക്കൂ, യേഹാവ ആകാശത്തിൽ
കിളിവാതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽത്തെന്നയും
ഇതുസാധ്യമാകുേമാ?”എന്നു േചാദിച്ച .

* 7:1 അതായത്,െവള്ളിക്കാശ;്ഏകേദശം 12 ്രഗാം. † 7:1 ഏക.
5.5കി.്രഗാം. ‡ 7:1 ഏക. 9കി.്രഗാം.
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“നിെന്റ കണ്ണ െകാണ്ട് നീ അതു കാണും;
എങ്കിലും നീ അതു ഭക്ഷിക്കുകയില്ല,” എന്ന്
എലീശാ മറുപടി പറഞ്ഞു.

ഉപേരാധം നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു
3അന്ന് നഗരകവാടത്തിൽ കുഷ്ഠേരാഗികളായ
നാലുേപർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ പരസ്പരം
പറഞ്ഞു “നാംമരിക്കുന്നതുവെരഇവിെടെയന്തിനു
കഴിയുന്നു? 4 ‘നാം നഗരത്തിേലക്കുേപാകുക’
അവിെട ക്ഷാമമുള്ളതുെകാണ്ട് നാം
മരിച്ച േപാകും; ഇവിെടയിരുന്നാലും നാം
മരിക്കും. അതിനാൽ നമുക്ക് അരാമ്യരുെട
പാളയത്തിേലക്കു െചന്ന് കീഴടങ്ങാം. അവർ
നെമ്മ ജീവേനാെട െവേച്ചക്കുന്നപക്ഷം നാം
ജീവിക്കും, അവർ നെമ്മ വധിച്ചാൽ നാം
മരിക്കുകേയ ഉള്ളേല്ലാ.”

5 സന്ധ്യാസമയത്ത്, അവർ അരാമ്യരുെട
പാളയത്തിേലക്കു െചന്നു. അവർ പാളയത്തിെന്റ
അറ്റെത്തത്തിയേപ്പാൾ അവിെട ആെരയും
കണ്ടില്ല. 6 രഥങ്ങള െടയും കുതിരകള െടയും
ഒരു വലിയ ൈസന്യത്തിെന്റയും ആരവം
അരാമ്യർ േകൾക്കാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി.
അതുെകാണ്ട് അവർ പരസ്പരം: “േനാക്കൂ!
നെമ്മ ആ്രകമിക്കാൻ ഇ്രസാേയൽരാജാവ്
ഹിത്യരാജാക്കന്മാെരയും ഈജിപ്റ്റ്
രാജാക്കന്മാെരയും കൂലിെക്കടുത്തിരിക്കുന്നു!”
എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അതിനാൽ അവർ
സന്ധ്യക്കുതെന്ന എഴുേന്നറ്റ് ഓടിേപ്പായി. അവർ
അവരുെട കൂടാരങ്ങള ംകുതിരകള ം കഴുതകള ം
ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടാണ്ഓടിേപ്പായത്. പാളയംഅേതപടി
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ഉേപക്ഷിച്ചിട്ട് അവെരല്ലാം ്രപാണരക്ഷാർഥം
ഓടിേപ്പായി.

8 ആ കുഷ്ഠേരാഗികൾ പാളയത്തിെന്റ
അതിരിൽെച്ചന്ന് ഒരു കൂടാരത്തിൽക്കയറി;
അവർ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും െചയ്തു.
സ്വർണവും െവള്ളിയും വസ്്രതങ്ങള ം അവർ
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി ഒളിച്ച െവച്ച . അവർ
മടങ്ങിവന്ന് മെറ്റാരു കൂടാരത്തിൽക്കയറി;
അതിൽനിന്നും ചില സാധനങ്ങെളടുത്ത് അതും
അവർ ഒളിച്ച െവച്ച .

9 പിെന്ന അവർ പരസ്പരം: “നാം ഈ
െചയ്യന്നതു ശരിയല്ല. ഇന്ന് നല്ല വാർത്തയുള്ള
ദിവസമാണ.് നാമത് നമുക്കുമാ്രതമായി
സൂക്ഷിച്ച് ്രപഭാതംവെര ഈ വാർത്ത ആെരയും
അറിയിക്കാെത കാത്തിരുന്നാൽ നമുക്കു
ശിക്ഷയുണ്ടാകും. അതിനാൽ നമുക്കുേപായി
രാജെകാട്ടാരത്തിൽ വിവരം അറിയിക്കാം” എന്നു
പറഞ്ഞു.

10അങ്ങെന അവർ െചന്ന് നഗരകവാടത്തിൽ
കാവൽനിൽക്കുന്നവെര വിളിച്ച് അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ അരാമ്യരുെട പാളയത്തിൽ
േപായിരുന്നു; അവിെട ആരുമില്ലായിരുന്നു.
ഒരു മനുഷ്യെന്റയും ശബ്ദം േകൾക്കാനില്ല.
കുതിരകള ം കഴുതകള ം െകട്ടിയിരിക്കുന്നപാേട
നിൽക്കുന്നു. കൂടാരങ്ങള ം അേതപടി
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.” 11കാവൽക്കാർഈ
വാർത്ത വിളിച്ച പറഞ്ഞു. രാജെകാട്ടാരത്തിൽ
അതിെനപ്പറ്റിഅറിവുെകാടുത്തു.

12 രാജാവ് രാ്രതിയിൽത്തെന്ന എഴുേന്നറ്റ്
തെന്റ കാര്യസ്ഥന്മാേരാടു പറഞ്ഞു:
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“അരാമ്യർ നമുെക്കതിേര ആസൂ്രതണം
െചയ്തിരിക്കുന്നെതെന്തന്നു ഞാൻ പറയാം; നാം
പട്ടിണി കിടക്കുകയാെണന്ന് അവർക്കറിയാം.
അതിനാൽ അവർ പാളയം വിട്ട് വയലിൽേപ്പായി
ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ.് ‘അവർ പട്ടണത്തിൽനിന്ന്
പുറത്തുവരും;അേപ്പാൾനമുക്കവെരജീവേനാെട
പിടിക്കാം; നഗരത്തിൽ ്രപേവശിക്കുകയും
െചയ്യാം’എന്ന്അവർചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം.”

13അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരുവൻ
പറഞ്ഞു: “പട്ടണത്തിൽ േശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ
അഞ്ചു കുതിരകള മായി ചിലെര നമുക്ക്
അയച്ച േനാക്കാം. നാശത്തിലായിരിക്കുന്ന
ഈ എല്ലാ ഇ്രസാേയല്യർക്കും വരുന്ന
ഗതിതെന്നയാണേല്ലാ അവർക്കും വരുന്നത.്
അതുെകാണ്ട് നമുക്ക്അവെരഅയച്ച് എന്താണു
സംഭവിച്ചെതന്നു മനസ്സിലാക്കാം.”

14 അങ്ങെന അവർ രണ്ടുരഥങ്ങെളയും
അവയുെട കുതിരകെളയും െതരെഞ്ഞടുത്തു.
രാജാവ് അവെര അരാമ്യൈസന്യത്തിെന്റ
പിന്നാെല അയച്ച . “േപായി, എന്താണു
സംഭവിച്ചെതന്ന്കണ്ടുപിടിക്കുക!”എന്ന്അേദ്ദഹം
അവേരാടു കൽപ്പിച്ച . 15 അവർ അരാമ്യെര
േയാർദാൻവെരയും പിൻതുടർന്നു. അമാര്യർ
പരി്രഭാന്തരായി പാഞ്ഞുേപാകുന്നതിനിടയിൽ
ഉേപക്ഷിച്ച േപായ വസ്്രതങ്ങള ം മറ്റ
സാധനങ്ങള ം വഴിയിൽ ചിതറിക്കിടന്നിരുന്നു.
ആ ദൂതന്മാർ മടങ്ങിവന്ന് രാജാവിേനാടു വിവരം
പറഞ്ഞു. 16 അേപ്പാൾ ജനം ഇറങ്ങിെച്ചന്ന്
അരാമ്യപാളയം െകാള്ളയടിച്ച . അങ്ങെന
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല േശേക്കലിന്
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ഒരു േസയാ േനർത്ത േഗാതമ്പുമാവും
േശേക്കലിനു രണ്ടുേസയായവവും വിൽക്കെപ്പട്ട .

17രാജാവിെനൈകെകാണ്ടുതാങ്ങിപ്പിടിച്ചിരുന്ന
അേത ൈസനിേകാേദ്യാഗസ്ഥെനയായിരുന്നു
നഗരവാതിൽ കാക്കാൻ നിേയാഗിച്ചിരുന്നത.്
ജനം അയാെള ചവിട്ടിെമതിച്ച കളഞ്ഞു.
രാജാവു തെന്റ ഭവനത്തിേലക്കു വന്നേപ്പാൾ
ൈദവപുരുഷൻ ്രപവചിച്ചതുേപാെല അയാൾ
മരിച്ച േപായി. 18 “നാെള ഈ േനരത്ത്
ശമര്യയുെട പടിവാതിൽക്കൽ േശേക്കലിന് ഒരു
േസയാ േനർത്ത േഗാതമ്പുമാവും േശേക്കലിന്
രണ്ടുേസയാ യവവും വിൽക്കും,” എന്നു
ൈദവപുരുഷൻരാജാവിേനാട് പറഞ്ഞു.

19 അേപ്പാൾ, “യേഹാവ ആകാശത്തിെന്റ
കിളിവാതിലുകൾ തുറന്നാലും അതു
സാധ്യമാേണാ?” എന്ന് ആ ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ
ൈദവപുരുഷേനാടു േചാദിച്ചിരുന്നു. “നിെന്റ
സ്വന്തംകണ്ണ െകാണ്ട് നീ അതു കാണും;
എന്നാൽ നീ അതു ഭക്ഷിക്കുകയില്ല” എന്നു
ൈദവപുരുഷൻ അയാേളാടു മറുപടിയും
പറഞ്ഞിരുന്നു. 20അ്രപകാരംതെന്ന അയാൾക്കു
സംഭവിച്ച . ജനം നഗരകവാടത്തിൽെവച്ച്
അയാെള ചവിട്ടിെമതിച്ചതിനാൽ അയാൾ
മരിച്ച േപായി.

8
ശൂേനംകാരിയുെട ഭൂമി അവൾക്കു

തിരിെയക്കിട്ട ന്നു
1 താൻ പുനർജീവിപ്പിച്ച കുട്ടിയുെട അമ്മയായ
സ്്രതീേയാട് എലീശാ: “നീ കുടുംബസഹിതം
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േപായി സാധ്യമായ ഏെതങ്കിലും സ്ഥലത്തു
പരേദശവാസം െചയ്യ ക; യേഹാവ നാട്ടിൽ
ഒരു ക്ഷാമം വരുത്താൻേപാകുന്നു. അത്
ഏഴുവർഷം നീണ്ടുനിൽക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു.
2 ൈദവപുരുഷൻ പറഞ്ഞതുേപാെല അവൾ
െചയ്തു. അവള ം കുടുംബവും പുറെപ്പട്ട്
െഫലിസ്ത്യേദശത്തു െചന്നു. അവർ ഏഴുവർഷം
അവിെടതാമസിച്ച .

3 ഏഴുവർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അവൾ
െഫലിസ്ത്യേദശത്തുനിന്നു തിരിച്ച വന്നു.
അവൾ തെന്റ വീടിനും സ്ഥലത്തിനുംേവണ്ടി
അേപക്ഷിക്കാൻ രാജാവിെന്റ അടുെത്തത്തി.
4 അേപ്പാൾ രാജാവ് ൈദവപുരുഷെന്റ
പരിചാരകനായ േഗഹസിേയാടു
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
“എലീശാെചയ്തസകലഅത്ഭുതകാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച ം
എേന്നാടു പറയുക,” എന്ന് അേദ്ദഹം
േഗഹസിേയാടു കൽപ്പിച്ച . 5എലീശാ മരിച്ചവെന
ജീവിപ്പിച്ച വിവരം േഗഹസി രാജാവിേനാടു
പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിെക്കത്തെന്ന, എലീശാ
പുനർജീവിപ്പിച്ച കുട്ടിയുെട അമ്മയായ ആ
സ്്രതീ തെന്റ വീടിനും സ്ഥലത്തിനുംേവണ്ടി
അേപക്ഷിക്കാൻരാജാവിെന്റഅടുക്കൽവന്നു.
അേപ്പാൾ േഗഹസി: “യജമാനനായ രാജാേവ,
ആ സ്്രതീ ഇവളാണ;് എലീശാ പുനർജീവിപ്പിച്ച
കുട്ടി ഇവനുമാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 6 ആ
സംഭവെത്തക്കുറിച്ച രാജാവ് അവേളാടു
േചാദിച്ചേപ്പാൾഅവൾസംഭവം വിവരിച്ച .
അതിനുേശഷം രാജാവ് അവള െട കാര്യത്തിന്
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ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥെന നിേയാഗിച്ച , അയാേളാട:്
“അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നെതല്ലാം, അവൾ
േദശം വിട്ടനാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയുള്ള
ആദായമുൾെപ്പെട അവൾക്കു െകാടുക്കണം”
എന്നുകൽപ്പിച്ച .
ഹസാേയൽെബൻ-ഹദദിെനവധിക്കുന്നു

7 എലീശാ ദമസ്േകാസിേലക്കുേപായി.
അരാംരാജാവായ െബൻ-ഹദദ് അന്ന്
േരാഗിയായിരുന്നു. “ൈദവപുരുഷൻ അവിെട
വെന്നത്തിയിട്ട ണ്ട,്” എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ 8 രാജാവ്
ഹസാേയലിേനാട:് “നിെന്റ പക്കൽ ഒരു സമ്മാനം
എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി ൈദവപുരുഷെന
കാണുക; ഈ േരാഗം മാറി എനിക്ക്
സൗഖ്യം ലഭിക്കുേമാ എന്ന് അേദ്ദഹംമുേഖന
യേഹാവേയാട് അരുളപ്പാടു േചാദിക്കുക” എന്നു
കൽപ്പിച്ച .

9 അങ്ങെന ഹസാേയൽ എലീശെയ
കാണുന്നതിനു പുറെപ്പട്ട . ദമസ്േകാസിെല
സകലവിശിഷ്ട വസ്തുക്കളിൽനിന്ന് നാൽപ്പത്
ഒട്ടകച്ച മടുകൾ അേദ്ദഹത്തിനു കാഴ്ചയായി
ഹസാേയൽ െകാണ്ടുേപായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
െചന്ന് എലീശയുെടമുമ്പിൽ നിന്ന:് “അങ്ങയുെട
മകനും അരാംരാജാവുമായ െബൻ-ഹദദ്
എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നു. ‘താൻ ഈ
േരാഗത്തിൽനിന്നു വിമുക്തനാകുേമാ,’
എന്ന് അങ്ങേയാടു േചാദിക്കാനും എെന്ന
ചുമതലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.”

10 “ ‘നീ തീർച്ചയായും സുഖം്രപാപിക്കും’ എന്നു
നീ െചന്ന് അേദ്ദഹേത്താടു പറയുക; എന്നാൽ
അേദ്ദഹം നിശ്ചയമായും മരിക്കുെമന്നും യേഹാവ
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എനിക്കു െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്നിരിക്കുന്നു.”
11 ഹസാേയലിനു ലജ്ജേതാന്നുന്നതുവെര
എലീശാ അയാെള കണ്ണ പറിക്കാെത
ഉറ്റ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. അതിനുേശഷം
ൈദവപുരുഷൻകരയാൻതുടങ്ങി.

12 “യജമാനൻകരയുന്നെതന്തിന?്”ഹസാേയൽ
േചാദിച്ച .

“നീ ഇ്രസാേയലിനു െചയ്യാൻേപാകുന്ന
േദാഷം ഞാൻ അറിയുന്നതുെകാണ്ടുതെന്ന.
നീ അവരുെട െകട്ട റപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങെള
തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കും; അവരുെട യുവാക്കെള
വാൾെകാണ്ടു െകാല്ല കയും ശിശുക്കെള
നിലത്തടിച്ച ചിതറിക്കുകയും അവരുെട
ഗർഭിണികെളപിളർക്കുകയും െചയ്യ ം.”

13 “െവറും ഒരു നായായിരിക്കുന്ന അടിയന്
ഇത്തരം സാഹസകൃത്യങ്ങൾ െചയ്യാൻ എങ്ങെന
കഴിയും?”എന്നുഹസാേയൽേചാദിച്ച .

“നീ അരാംരാജാവായിത്തീരുെമന്ന് യേഹാവ
എനിക്കു െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു,” എന്ന്
എലീശാ മറുപടിെകാടുത്തു.

14 അതിനുേശഷം ഹസാേയൽ എലീശെയ
വിട്ട് തെന്റ യജമാനെന്റ അടുേത്തക്കുേപായി.
“എലീശാ നിേന്നാട് എന്തു പറഞ്ഞു?” എന്ന്
െബൻ-ഹദദ് േചാദിച്ചേപ്പാൾ, “അങ്ങുേവഗത്തിൽ
സുഖം്രപാപിക്കുെമന്ന് അേദ്ദഹം എേന്നാടു
പറഞ്ഞു” എന്ന് ഹസാേയൽ മറുപടി
നൽകി. 15 പിേറ്റദിവസം ഹസാേയൽ
ഒരു പുതെപ്പടുത്ത് െവള്ളത്തിൽ മുക്കി
രാജാവിെന്റ മുഖത്തിട്ട . അങ്ങെന രാജാവു
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മരിക്കാനിടയായി. അതിനുേശഷം ഹസാേയൽ
അേദ്ദഹത്തിനുപകരം രാജാവായി.

െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാരാം
16 ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബിെന്റ
അഞ്ചാമാണ്ടിൽ, െയേഹാശാഫാത്ത്
െയഹൂദ്യയിൽ രാജാവായിരിെക്കത്തെന്ന,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ െയേഹാരാം
െയഹൂദാരാജാവായി ഭരണേമറ്റ .
17 രാജാവാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു
മുപ്പത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിൽ എട്ട വർഷം വാണു.
18 അേദ്ദഹം ആഹാബിെന്റ ഒരു മകെളയാണ്
വിവാഹംെചയ്തിരുന്നത.് അതിനാൽ
ആഹാബുഗൃഹം െചയ്തതുേപാെലതെന്ന
അേദ്ദഹവും ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
വഴികളിൽ ജീവിച്ച . െയേഹാരാം യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ ്രപവർത്തിച്ച . 19എന്നിരുന്നാലും
തെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെനേയാർത്ത്
യേഹാവയ്ക്കു െയഹൂദെയ നശിപ്പിക്കാൻ
മനസ്സ വന്നില്ല. ദാവീദിനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സന്തതിപരമ്പരകൾക്കുംേവണ്ടി എേപ്പാഴും ഒരു
വിളക്ക് പരിരക്ഷിക്കുെമന്ന് യേഹാവ വാഗ്ദാനം
െചയ്തിരുന്നു.

20 െയേഹാരാമിെന്റ കാലത്ത് ഏേദാമ്യർ
െയഹൂദയുെട അധികാരേത്താടു മത്സരിച്ച .
അവർ തങ്ങള േടതായ ഒരു രാജാവിെന
വാഴിച്ച . 21 അതിനാൽ െയേഹാരാം തെന്റ
സകലരഥങ്ങള മായി സായിരിേലക്കു െചന്നു.
ഏേദാമ്യർ അേദ്ദഹെത്തയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ



2 രാജാക്കന്മാർ 8:22 xliii 2 രാജാക്കന്മാർ 8:26

രഥനായകന്മാെരയും വളഞ്ഞു. എന്നാൽ
അേദ്ദഹം രാ്രതിയിൽ എഴുേന്നറ്റ് ശ്രതുക്കള െട
അണികെള േഭദിച്ച . എങ്കിലും െയേഹാരാമിെന്റ
ൈസന്യം തങ്ങള െട ഭവനങ്ങളിേലക്കു
തിരിേഞ്ഞാടിക്കളഞ്ഞു. 22 ഇന്നുവെരയും
ഏേദാമ്യർ െയഹൂദയുെട അധികാരത്തിനു
കീഴ്െപ്പടാെത മത്സരിച്ച നിൽക്കുന്നു.
അക്കാലത്തുതെന്നലിബ്നായും മത്സരിച്ച .

23 െയേഹാരാമിെന്റ ഭരണത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങൾ, അേദ്ദഹം െചയ്ത
്രപവൃത്തികൾ ഇവെയക്കുറിെച്ചല്ലാം
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല? 24 െയേഹാരാം
നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു;
അേദ്ദഹെത്ത ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാെടാപ്പം അടക്കംെചയ്തു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ അഹസ്യാവ്
അേദ്ദഹത്തിനുപകരം രാജാവായി.
െയഹൂദാരാജാവയഅഹസ്യാവ്

25 ഇ്രസാേയൽരാജാവായ ആഹാബിെന്റ
മകൻ േയാരാമിെന്റ പ്രന്തണ്ടാമാണ്ടിൽ
െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹാരാമിെന്റ മകൻ
അഹസ്യാവ് െയഹൂദ്യയിൽ രാജാവായി.
26 രാജാവാകുേമ്പാൾ അഹസ്യാവിന്
ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിൽ ഒരുവർഷം വാണു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയുെട േപര് അഥല്യാ
എന്നായിരുന്നു; അവൾ ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ഒ്രമിയുെട െകാച്ച മകളായിരുന്നു.
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27 ആഹാബിെന്റ ഭവനേത്താട് അഹസ്യാവ്
വിവാഹംവഴി ബന്ധെപ്പട്ടിരുന്നതിനാൽ ആ
ഭവനം െചയ്തിരുന്നതുേപാെല അേദ്ദഹവും
ആഹാബുഗൃഹത്തിെന്റ വഴികളിൽ
ജീവിക്കുകയും യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുകയും െചയ്തു.

28-29അഹസ്യാവ് ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിൽ*
ആഹാബിെന്റ മകൻ േയാരാമിേനാെടാപ്പം
അരാംരാജാവായ ഹസാേയലിെനതിേര
യുദ്ധംെചയ്യാൻ േപായി; അരാമ്യർ േയാരാമിെന
മുറിേവൽപ്പിച്ച . അതിനാൽ േയാരാംരാജാവ്,
അരാംരാജാവായ ഹസാേയലുമായുള്ള
യുദ്ധത്തിൽ തനിക്ക് അരാമ്യർ ഏൽപ്പിച്ച
മുറിവുകൾ ചികിത്സിക്കാനായി െയ്രസീലിേലക്കു
മടങ്ങി.
ആഹാബിെന്റ മകനായ േയാരാമിനു
മുറിേവറ്റിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹെത്ത
കാണുന്നതിനായി െയഹൂദാരാജാവായ
െയേഹാരാമിെന്റ മകൻഅഹസ്യാവ് െയ്രസീലിൽ
െചന്നിരുന്നു.

9
േയഹു ഇ്രസാേയൽരാജാവായി

അഭിഷിക്തനാകുന്നു
1 ്രപവാചകനായഎലീശാ ്രപവാചകഗണത്തിൽനിന്ന്
ഒരാെള വിളിച്ച് അവേനാടു പറഞ്ഞു: “നീ
അര െകട്ടി ഈ ൈതലപ്പാ്രതവുെമടുത്ത്
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക് േപാകുക. 2 നീ
അവിെടെയത്തുേമ്പാൾ നിംശിയുെട പൗ്രതനും

* 8:28-29 മൂ.ഭാ. രാമാ, രാേമാത്ത്എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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െയേഹാശാഫാത്തിെന്റപു്രതനുമായേയഹുവിെന
അേന്വഷിക്കുക. അവെന്റ അടുക്കൽ
െചന്ന്, അവെന്റ കൂട്ട കാരുെട മേധ്യനിന്ന്
അവെന ഒറ്റയ്ക്ക് അകെത്ത മുറിയിേലക്കു
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകുക. 3 അതിനുേശഷം
ൈതലപ്പാ്രതെമടുത്ത് ൈതലം അവെന്റ
തലയിെലാഴിച്ചിട്ട്, ‘ഞാൻ നിെന്ന ഇ്രസാേയലിനു
രാജാവായി അഭിേഷകംെചയ്തിരിക്കുന്നു’ എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്നു പറഞ്ഞേശഷം
വാതിൽതുറന്ന്ഓടിേപ്പാരിക!”

4 അങ്ങെന ആ യുവ്രപവാചകൻ
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്കു േപായി.
5 അേദ്ദഹം അവിെടെയത്തിയേപ്പാൾ
ൈസന്യാധിപന്മാർ ഒരുമിച്ച കൂടിയിരിക്കുന്നതു
കണ്ടു. “ൈസന്യാധിപാ! എനിക്കങ്ങേയാട് ഒരു
സേന്ദശം അറിയിക്കാനുണ്ട,്” എന്ന് അയാൾ
പറഞ്ഞു.

“ഞങ്ങളിൽആേരാട,്”എന്ന് േയഹു േചാദിച്ച .
“ൈസന്യാധിപാ, അങ്ങേയാടുതെന്ന,” എന്ന്
അേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞു.

6 േയഹു എഴുേന്നറ്റ വീടിനുള്ളിേലക്കു കടന്നു.
അേപ്പാൾ ആ ്രപവാചകൻ േയഹുവിെന്റ
തലയിൽ ൈതലം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു:
“ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ നിെന്ന
യേഹാവയുെട ജനമായ ഇ്രസാേയലിനു
രാജാവായി അഭിേഷകംെചയ്തിരിക്കുന്നു.
7 നിെന്റ യജമാനനായ ആഹാബുഗൃഹെത്ത
നീ നശിപ്പിക്കണം; എെന്റ ദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാരുെട രക്തത്തിനും,
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ഈസേബൽ െചാരിഞ്ഞ യേഹാവയുെട
സകലദാസന്മാരുെടയും രക്തത്തിനും ഞാൻ
്രപതികാരംെചയ്യ ം. 8 ആഹാബ് ഗൃഹം
അേശഷം മുടിഞ്ഞുേപാകും; ആഹാബ്
ഗൃഹത്തിൽനിന്ന് ദാസേനാ സ്വത്രന്തേനാ* ആയി
ഇ്രസാേയലിൽ േശഷിക്കുന്ന അവസാനെത്ത
പുരുഷ്രപജെയയും ഞാൻ േഛദിച്ച കളയും.
9 ഞാൻ ആഹാബുഗൃഹെത്ത െനബാത്തിെന്റ
മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹംേപാെലയും
അഹീയാവിെന്റ മകനായ ബെയശയുെട
ഗൃഹംേപാെലയും ആക്കിത്തീർക്കും.
10 ഈസേബലിെന െയ്രസീലിെന്റ മണ്ണിൽെവച്ച്
നായ്ക്കൾ തിന്നുകളയും; അവെള
സംസ്കരിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല.’ ”
ഇ്രതയും പറഞ്ഞതിനുേശഷം അേദ്ദഹം
കതകുതുറന്ന്ഓടിേപ്പായി.

11 േയഹു തേന്നാെടാപ്പമുള്ള
ൈസന്യാധിപന്മാരുെട അടുക്കൽ െവളിയിേലക്കു
വന്നേപ്പാൾ അവരിൽ ഒരാൾ: “എല്ലാം
ശുഭമായിരിക്കുേന്നാ? ഈ ്രഭാന്തൻ താങ്കള െട
അടുേത്തക്കു വന്നത് എന്തിനാണ?്” എന്നു
േചാദിച്ച .

“നിങ്ങൾക്ക് ആ മനുഷ്യെന അറിയാമേല്ലാ!
എങ്ങെനയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അയാൾ
പറയുകെയന്നും അറിയാമേല്ലാ,” എന്ന് േയഹു
ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

12 “അതു ശരിയല്ല; കാര്യം ഞങ്ങേളാടു പറയൂ!”
എന്ന്അവർആവശ്യെപ്പട്ട .

* 9:8 അഥവാ, ഭരണാധിപേനാ േനതാേവാ
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“ ‘ഇതാ, ഞാൻ നിെന്ന ഇ്രസാേയലിനു
രാജാവായി അഭിേഷകംെചയ്തിരിക്കുന്നു,’ എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്നാണ് അയാൾ
എേന്നാടു പറഞ്ഞത,്” എന്ന് േയഹു മറുപടി
പറഞ്ഞു.

13 അവർ അതിേവഗം തങ്ങള െട
പുറങ്കുപ്പായങ്ങൾ അഴിച്ച് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാൽക്കൽ പടികളിേന്മൽ വിരിച്ച .
അതിനുേശഷം അവർ കാഹളമൂതി, “േയഹു
രാജാവായിരിക്കുന്നു!”എന്നുവിളംബരംെചയ്തു.

േയഹു േയാരാമിെനയും അഹസ്യാവിെനയും
വധിക്കുന്നു

14 അങ്ങെന നിംശിയുെട പൗ്രതനും
െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ പു്രതനുമായ േയഹു
േയാരാമിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന നടത്തി (ഈ
സമയത്ത് േയാരാമും സകല ഇ്രസാേയലും
അരാംരാജാവായ ഹസാേയലിെനതിേര
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിൽ കാവൽപ്പട്ടാളെത്ത
ഏർെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. 15 എന്നാൽ
അരാംരാജാവായ ഹസാേയലുമായുണ്ടായ
യുദ്ധത്തിൽ അരാമ്യർ തനിേക്കൽപ്പിച്ച
മുറിവുകൾ ചികിത്സിച്ച േഭദമാക്കുന്നതിന്
േയാരാംരാജാവ് െയ്രസീലിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പായിരുന്നു). അതുെകാണ്ട് േയഹു
പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾക്കു സമ്മതെമങ്കിൽ
െയ്രസീലിൽെചന്ന്ഈവിവരംഅറിയിക്കുന്നതിന്
നഗരത്തിൽനിന്ന് ഒരുവെനയും വിട്ടയയ്ക്കരുത.്”
16 പിെന്ന അേദ്ദഹം തെന്റ രഥത്തിൽക്കയറി
െയ്രസീലിേലക്ക് ഓടിച്ച േപായി; കാരണം
േയാരാം അവിെട വി്രശമത്തിലായിരുന്നു;
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െയഹൂദാരാജാവായ അഹസ്യാവും അേദ്ദഹെത്ത
കാണുന്നതിനായിഅേങ്ങാട്ട േപായിരുന്നു.

17 െയ്രസീലിെന്റ േഗാപുരത്തിങ്കൽ നിന്നിരുന്ന
നിരീക്ഷകൻ േയഹുവിെന്റ ൈസന്യം
സമീപിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട് വിളിച്ച പറഞ്ഞു:
“കുെറ പടയാളികൾ ഇേങ്ങാട്ട വരുന്നതു ഞാൻ
കാണുന്നു.”
അേപ്പാൾ േയാരാം: “ഒരു കുതിരേച്ചവകെന
വിളിക്കുക. ‘നിങ്ങൾ സമാധാനവുമായി
വരികയാേണാ?’എന്ന്അയാൾെചന്ന്അവേരാടു
േചാദിക്കെട്ട.”എന്നുകൽപ്പിച്ച .

18 അങ്ങെന ഒരുത്തൻ കുതിരപ്പ റത്തുകയറി
അേദ്ദഹെത്ത എതിേരറ്റ െചന്ന,് “ ‘നിങ്ങൾ
സമാധാനവുമായാേണാ വരുന്നത,്’ എന്നു
രാജാവു േചാദിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

“സമാധാനംെകാണ്ട് നിനക്ക് എന്തുകാര്യം? നീ
എെന്റ പിന്നണിയിൽ േചർന്നുെകാള്ള ക,” എന്ന്
േയഹു മറുപടി പറഞ്ഞു.

“സേന്ദശവാഹകൻ അവരുെട അടുെത്തത്തി.
പേക്ഷ, അയാൾ തിരിച്ച വരുന്നില്ല,” എന്നു
നിരീക്ഷകൻഅറിയിച്ച .

19 അതുെകാണ്ടു രാജാവ് രണ്ടാമതും ഒരു
കുതിരേച്ചവകെനഅയച്ച . അയാള ം അവരുെട
അടുത്തുവന്ന,് “ ‘നിങ്ങൾസമാധാനവുമായാേണാ
വരുന്നത,്’ എന്നു രാജാവ് േചാദിക്കുന്നു” എന്നു
പറഞ്ഞു.

“സമാധാനംെകാണ്ട് നിനക്ക് എന്തുകാര്യം? നീ
എെന്റ പിന്നണിയിൽ േചർന്നുെകാള്ള ക,” എന്ന്
േയഹുഅയാേളാടും മറുപടി പറഞ്ഞു.
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20 നിരീക്ഷകൻ അറിയിച്ച : “അയാള ം
അവരുെട അടുെത്തത്തി. എന്നാൽ
അയാള ം തിരിെക വരുന്നില്ല. രഥം
ഓടിക്കുന്നത,് നിംശിയുെട മകനായ േയഹു
ഓടിക്കുന്നതുേപാെല േതാന്നുന്നു—ഒരു
്രഭാന്തെനേപ്പാെലയാണേല്ലാ അേദ്ദഹം
ഓടിക്കുന്നത!്”

21 “എെന്റ രഥം പൂട്ട ക,” എന്നു േയാരാം
ആജ്ഞാപിച്ച . അതു പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഇ്രസാേയൽരാജാവായ േയാരാമും
െയഹൂദാരാജാവായ അഹസ്യാവും
അവരവരുെട രഥങ്ങളിൽക്കയറി േയഹുവിെന
എതിേരൽക്കുന്നതിനായി ഓടിച്ച േപായി.
െയ്രസീല്യനായ നാേബാത്തിെന്റ വകയായിരുന്ന
നിലത്തിനരിെകയുള്ള സ്ഥലത്തുെവച്ച് അവർ
അേദ്ദഹെത്ത കണ്ടുമുട്ടി. 22 േയഹുവിെന
കണ്ടേപ്പാൾ േയാരാം േചാദിച്ച : “േയഹുേവ, നീ
സമാധാനവുമായാേണാവരുന്നത?്”
േയഹു മറുപടി പറഞ്ഞു: “നിെന്റ
അമ്മയായ ഈസേബലിെന്റ വി്രഗഹാരാധനയും
ക്ഷു്രദ്രപേയാഗവുംെപരുകിയിരിക്കുന്നകാലേത്താളം
എങ്ങെനസമാധാനമുണ്ടാകും?”

23 അേപ്പാൾ േയാരാം അഹസ്യാവിേനാട,്
“അഹസ്യാേവ, ഇതു േ്രദാഹം!” എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞുെകാണ്ട് രഥം തിരിച്ച്
ഓടിച്ച േപായി.

24 അേപ്പാൾ േയഹു തെന്റ വില്ല കുലച്ച്
േയാരാമിെന്റ േതാള കൾക്കിടയിൽ എയ്തു.
അമ്പ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയം തുളച്ച കയറി;
അേദ്ദഹം ഉടനടി തെന്റ രഥത്തിൽ
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വീണു. 25 േയഹു തെന്റ േതരാളിയായ
ബിദ്കാരിേനാട് പറഞ്ഞു: “അയാെള എടുത്ത്
െയ്രസീല്യനായ നാേബാത്തിെന്റ വകയായിരുന്ന
നിലത്തിേലക്ക് എറിഞ്ഞുകളയുക. ഇവെന്റ
പിതാവായ ആഹാബിെന്റ പിന്നാെല
ഞാനും നീയും രഥേമാടിച്ച േപായതും
അന്ന് യേഹാവ അയാെളക്കുറിച്ച് ഈ
്രപവചനം നടത്തിയതും ഓർത്തുെകാള്ള ക:
26 ‘യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇന്നെല
ഞാൻ നാേബാത്തിെന്റയും അയാള െട
പു്രതന്മാരുെടയും രക്തം കണ്ടു. ഈ
സ്ഥലത്തുെവച്ച തെന്ന നിെന്നെക്കാണ്ടു ഞാൻ
അതിനുപകരം െകാടുപ്പിക്കും എന്ന് യേഹാവ
വിധിച്ചിരിക്കുന്നു.’† അതുെകാണ്ട് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടനുസരിച്ച് അയാെള എടുത്ത് ആ
സ്ഥലത്തുതെന്നഎറിഞ്ഞുകളയുക.”

27സംഭവിച്ചെതന്താെണന്ന് െയഹൂദാരാജാവായ
അഹസ്യാവ് കണ്ടേപ്പാൾ േബത്ത-്
ഹഗ്ഗാനുേനേരയുള്ള‡ വഴിയിലൂെട ഓടി.
“അവെനയും െവട്ടിക്കളയുക,” എന്ന് േയഹു
കൽപ്പിച്ച . അവർ അയാെള യിെബ്ലയാമിനു
സമീപം ഗൂരിേലക്കുള്ള കയറ്റത്തിൽെവച്ച്
രഥത്തിൽെവച്ച തെന്ന െവട്ടി. എന്നാൽ
അഹസ്യാവ് െമഗിേദ്ദാവിേലക്കു രക്ഷെപ്പട്ട .
അവിെടെവച്ച മരിക്കുകയും െചയ്തു.
28 അഹസ്യാവിെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അേദ്ദഹെത്ത
രഥത്തിൽത്തെന്ന െജറുശേലമിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുകയും ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ

† 9:26 1 രാജാ. 21:19 കാണുക. ‡ 9:27 അഥവാ,
ഉദ്യാനത്തിേലക്കുള്ള
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അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട അടുക്കലുള്ള
സ്വന്തം കല്ലറയിൽഅടക്കംെചയ്യ കയും െചയ്തു.
29 ആഹാബിെന്റ മകനായ േയാരാമിെന്റ
പതിെനാന്നാമാണ്ടിൽ അഹസ്യാവ് െയഹൂദ്യയിൽ
രാജാവായിത്തീർന്നിരുന്നു.

ഈസേബൽവധിക്കെപ്പടുന്നു
30 അതിനുേശഷം േയഹു െയ്രസീലിേലക്കു
വരുന്നതായിേക്കട്ടേപ്പാൾ ഈസേബൽ
കെണ്ണഴുതി, മുടിചീകി, ഒരുങ്ങി
ഒരു ജനാലയിൽക്കൂടി പുറേത്തക്കു
േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 31 േയഹു
െകാട്ടാരകവാടംകടന്നു വന്നേപ്പാൾ
അവർ വിളിച്ച േചാദിച്ച : “യജമാനെന്റ
െകാലപാതകിയായ സി്രമീ, നീ
സമാധാനവുമായാേണാവരുന്നത?്”

32അേദ്ദഹംമുകളിലെത്തജനാലയിങ്കേലക്കുേനാക്കി,
“ആരുണ്ട,് എെന്റ പക്ഷത്ത?് ആരുണ്ട്?” എന്നു
വിളിച്ച േചാദിച്ച . രണ്ടുമൂന്നു ഷണ്ഡന്മാർ
പുറേത്തക്കുേനാക്കി. 33 “അവെള താേഴ
തള്ളിയിടുക!”എന്ന്േയഹുകൽപ്പിച്ച .അതിനാൽ
അവർ അവെള താേഴക്കു തള്ളിയിട്ട . േയഹു
അവെള ചവിട്ടിക്കളഞ്ഞു. അവള െട രക്തം
മതിലിേന്മലും കുതിരകളിേന്മലും െതറിച്ച .

34 േയഹു ഉള്ളിൽെച്ചന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയും
പാനംെചയ്യ കയും െചയ്തു. പിെന്ന
അേദ്ദഹം തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട് പറഞ്ഞു: “ആ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൾ രാജപു്രതിയായിരുന്നേല്ലാ!
അവെള െചന്നുേനാക്കി മറവുെചയ്യ ക!”
എന്നു കൽപ്പിച്ച . 35 എന്നാൽ അവെള
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മറവുെചയ്യന്നതിനായി െചന്നേപ്പാൾ അവള െട
തലേയാടും പാദങ്ങള ം ൈകപ്പത്തികള മല്ലാെത
മെറ്റാന്നുംഅവർകണ്ടില്ല. 36അവർതിരിച്ച െചന്ന്
േയഹുവിേനാടു വിവരം പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം: “െയ്രസീലിെന്റ ്രപേദശത്തുെവച്ച്
നായ്ക്കൾ ഈസേബലിെന്റ മാംസം തിന്നും.§
37 ‘ഇത് ഈസേബലാണ്,’ എന്ന് ആർക്കും
പറയാൻ കഴിയാത്തവിധം ഈസേബലിെന്റ
ശവം െയ്രസീൽ്രപേദശത്ത് വയലിെല
ചാണകംേപാെലയാകും എന്നു തിശ്ബ്യനായ
ഏലിയാവ് എന്ന തെന്റ ദാസൻമുേഖന യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരമാണിത”് എന്നു
പറഞ്ഞു.

10
ആഹാബിെന്റകുടുംബം െകാല്ലെപ്പടുന്നു

1 ശമര്യയിൽ ആഹാബിന് എഴുപതു
പു്രതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ
േയഹു െയ്രസീലിെല* ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കും
േനതാക്കന്മാർക്കും ആഹാബിെന്റ പു്രതന്മാരുെട
രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും കത്തുകെളഴുതി
അവരുെടേപരിൽ ശമര്യയിേലക്കു
െകാടുത്തയച്ച . അേദ്ദഹം അതിൽ
ഇ്രപകാരെമഴുതിയിരുന്നു: 2 “നിങ്ങള െട
യജമാനെന്റ മക്കൾ നിങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ടേല്ലാ!
നിങ്ങൾക്കു രഥങ്ങള ം കുതിരകള ം േകാട്ടെകട്ടി
ബലെപ്പടുത്തിയ ഒരു നഗരവും ആയുധങ്ങള ം
ഉണ്ടേല്ലാ!അതിനാൽഈഎഴുത്തുകിട്ടിയാലുടൻ,

§ 9:36 1 രാജാ. 21:23. കാണുക. * 10:1 ചി.ൈക.്രപ.
പട്ടണത്തിെല
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3 നിങ്ങള െട യജമാനെന്റ പു്രതന്മാരിൽ ഏറ്റവും
നല്ലവനും േയാഗ്യനുമായവെന െതരെഞ്ഞടുത്ത്
അവെന്റ പിതാവിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
വാഴിക്കുകയും പിെന്ന നിങ്ങള െട യജമാനെന്റ
ഗൃഹത്തിനുേവണ്ടി േപാരാടുകയും െചയ്യ ക.”

4 എന്നാൽ അവർ ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട .
“രണ്ടു രാജാക്കന്മാർക്ക് അേദ്ദഹത്തിെനതിേര
നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേല്ലാ. പിെന്ന നമുക്ക്
എങ്ങെനകഴിയും?”എന്ന്അവർപറഞ്ഞു.

5 അതിനാൽ െകാട്ടാരം ഭരണാധിപനും
നഗരാധിപനും േനതാക്കന്മാരും
പു്രതപാലകന്മാരും േചർന്ന് േയഹുവിന്
ഇങ്ങെന ഒരു സേന്ദശം െകാടുത്തയച്ച :
“ഞങ്ങൾ അങ്ങയുെട േസവകന്മാരാണ്;
അങ്ങു പറയുന്നെതന്തും ഞങ്ങൾ െചയ്യാം.
ഞങ്ങൾ ആെരയും രാജാവാക്കാൻ
േപാകുന്നില്ല. അങ്ങയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും
നല്ലതായിേത്താന്നുന്നത് െചയ്താലും!”

6 അേപ്പാൾ േയഹു അവർക്കു രണ്ടാമതും
ഒരു എഴുെത്തഴുതി. അതിൽ ഇ്രപകാരം
എഴുതിയിരുന്നു: “നിങ്ങൾ എെന്റ പക്ഷംേചർന്ന്
ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുെമങ്കിൽ, നാെള
രാവിെല ഈ േനരമാകുേമ്പാേഴക്കും നിങ്ങള െട
യജമാനെന്റ പു്രതന്മാരുെട തലകൾ െയ്രസീലിൽ
എെന്റഅടുക്കൽെകാണ്ടുവരിക!”
രാജകുമാരന്മാർ എഴുപതുേപരും അവെര
വളർത്തുന്ന നഗര്രപമാണിമാേരാടുകൂെട
ആയിരുന്നു. 7 ആ കത്തു കിട്ടിയേപ്പാൾ
അവർ രാജകുമാരന്മാെര എല്ലാവെരയും
പിടിച്ച െകാന്നു; അവരുെട തല അവർ
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കുട്ടയിലാക്കി െയ്രസീലിൽ േയഹുവിനു
െകാടുത്തയച്ച . 8 “അവർ രാജകുമാരന്മാരുെട
തലകൾ െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു,” എന്ന്
സേന്ദശവാഹകർവന്ന് േയഹുവിെനഅറിയിച്ച .
അേപ്പാൾ േയഹു കൽപ്പനെകാടുത്തു:

“നഗരത്തിെന്റ ്രപേവശനകവാടത്തിൽ അവ
രണ്ടു കൂമ്പാരമാക്കിയിട്ട് നാെള രാവിെലവെര
സൂക്ഷിക്കുക!”

9 പിേറ്റദിവസം അതിരാവിെല േയഹു
പുറത്തുവന്നു. അേദ്ദഹം സകലജനത്തിെന്റയും
മുമ്പാെക നിന്നുെകാണ്ട് ഇ്രപകാരം
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ നിരപരാധികൾ; എെന്റ
യജമാനെനതിേര ഗൂഢാേലാചന നടത്തിയതും
അേദ്ദഹെത്ത െകാന്നതും ഞാൻതെന്ന.
എന്നാൽ ഇവെരെയല്ലാം െകാന്നത് ആരാണ്?
10അതിനാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിെക്കാള്ള ക:
ആഹാബിെന്റ ഗൃഹത്തിെനതിരായി
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത വാക്കുകളിൽ
ഒന്നുേപാലും വ്യർഥമായിേപ്പാകുകയില്ല. തെന്റ
ദാസനായ ഏലിയാവു മുഖാന്തരം യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തതു നിറേവറിയിരിക്കുന്നു.”
11 അങ്ങെന േയഹു െയ്രസീലിൽ ആഹാബ്
ഗൃഹത്തിൽ അവേശഷിച്ചിരുന്ന സകലെരയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപമുഖവ്യക്തികെളയും ഉറ്റ
സ്േനഹിതെരയും പുേരാഹിതന്മാെരയും എല്ലാം
ഒെന്നാഴിയാെത സംഹരിച്ച ; അവർെക്കാരു
പിൻഗാമിെയേപ്പാലും േശഷിപ്പിച്ചില്ല.

12പിെന്നേയഹുപുറെപ്പട്ട്ശമര്യയിേലക്കുെചന്നു.
വഴിമേധ്യ ഇടയന്മാരുെട െബയ്ത്ത്-
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എെഖദ†് എന്ന ഇടത്തുെവച്ച് 13 അേദ്ദഹം
െയഹൂദാരാജാവായിരുന്ന അഹസ്യാവിെന്റ ചില
ബന്ധുജനങ്ങെള കണ്ടുമുട്ടി. “നിങ്ങൾആരാണ?്”
അേദ്ദഹംഅവേരാടു േചാദിച്ച .
അവർ പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ അഹസ്യാവിെന്റ
ബന്ധുക്കളാണ.് രാജാവിെന്റയും
രാജമാതാവിെന്റയും കുടുംബാംഗങ്ങെളക്കണ്ട്
അഭിവാദ്യംെചയ്യന്നതിനായി ഞങ്ങൾ
വന്നിരിക്കുന്നു.”

14 “അവെര ജീവേനാെട പിടിക്കുക!” എന്ന്
അേദ്ദഹം ആജ്ഞാപിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആള കൾഅവെരജീവേനാെട പിടിച്ച് െബയ്ത്ത്-
എെഖദ് എന്ന കിണറിന് അടുത്തുെവച്ച്
നാൽപ്പത്തിരണ്ടുേപെരയും സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു.
ഒരുവെനേപ്പാലുംഅേദ്ദഹം േശഷിപ്പിച്ചില്ല.

15 അവിടം വിട്ട േപായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം
േരഖാബിെന്റ മകനായ േയാനാദാബിെന
കണ്ടുമുട്ടി. അേദ്ദഹം േയഹുവിെന കാണുന്നതിനു
വരികയായിരുന്നു. േയഹു അേദ്ദഹെത്ത
അഭിവാദ്യം െചയ്തിട്ട് േചാദിച്ച : “എനിക്കു
നിേന്നാടുള്ള ഹൃദൈയക്യം നിനക്ക് എെന്റേനേര
ഉേണ്ടാ?”

“ഉണ്ട്,”എന്നു േയാനാദാബ‡് മറുപടി പറഞ്ഞു.
“എങ്കിൽ ൈകതരിക,” എന്ന് േയഹു പറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹം അ്രപകാരംെചയ്തു. േയഹു
അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ രഥത്തിേലക്ക് പിടിച്ച കയറ്റി.
16അതിനുേശഷം േയഹു പറഞ്ഞു: “എെന്റകൂെട
† 10:12 േരാമം ക്രതിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നർഥം. ‡ 10:15
െയേഹാനാദാബ,് േയാനാദാബ്എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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വരിക; വന്ന് യേഹാവെയക്കുറിച്ച് എനിക്കുള്ള
തീക്ഷ്ണത കാണുക.” അങ്ങെന േയഹു
േയാനാദാബിെന രഥത്തിലിരുത്തിഓടിച്ച േപായി.

17 േയഹു ശമര്യയിെലത്തിയേപ്പാൾ
ആഹാബിെന്റകുടുംബത്തിൽഅവേശഷിച്ചിരുന്ന
സകലെരയും അേദ്ദഹം െകാന്നുകളഞ്ഞു.
ഏലിയാവിേനാട് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്ത
വചന്രപകാരം േയഹുഅവെര ഉന്മൂലനംെചയ്തു.

ബാലിെന്റശു്രശൂഷകർവധിക്കെപ്പടുന്നു
18 അതിനുേശഷം േയഹു സകലജനെത്തയും
കൂട്ടിവരുത്തി അവേരാടു പറഞ്ഞു:
“ആഹാബ് ബാലിെന അൽപ്പേമ
േസവിച്ച ള്ള ; േയഹു ബാലിെന അധികം
േസവിക്കും. 19 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
ബാലിെന്റ സകല്രപവാചകന്മാെരയും
സകലശു്രശൂഷകെരയുംസകലപുേരാഹിതന്മാെരയും
വിളിച്ച വരുത്തുക. ഞാൻ ബാലിന് ഒരു
മഹായാഗം കഴിക്കാൻേപാകുന്നു. അതിനാൽ
ഒരുവൻേപാലും വിട്ട നിൽക്കാതിരിക്കാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളണം. ഇവിെട വരാൻ
കഴിയാെതേപാകുന്ന ഒരുവനും പിെന്ന
ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല.” എന്നാൽ ബാലിെന്റ
ശു്രശൂഷകെര സംഹരിേക്കണ്ടതിന് േയഹു
കൗശലം ്രപേയാഗിക്കുകയായിരുന്നു.

20 “ബാലിനുേവണ്ടി ഒരു വിശുദ്ധസേമ്മളനം
വിളിച്ച കൂട്ട ക,” എന്ന് േയഹു കൽപ്പിച്ച ;
അവർ അതു വിളംബരംെചയ്തു. 21അേദ്ദഹം
ഇ്രസാേയലിൽ എല്ലായിടത്തും ആളയച്ച ;
ബാലിെന്റ ശു്രശൂഷകെരല്ലാം എത്തിേച്ചർന്നു.



2 രാജാക്കന്മാർ 10:22 lvii 2 രാജാക്കന്മാർ 10:25

ആരും വരാെതയിരുന്നില്ല. ബാലിെന്റ േക്ഷ്രതം
ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റ അറ്റംവെര നിറയുന്നതുവെര
അവർ അതിൽ തിങ്ങിക്കൂടി. 22 “ബാലിെന്റ
ശു്രശൂഷകന്മാർെക്കല്ലാംഅങ്കികൾെകാണ്ടുവന്നു
െകാടുക്കുക,” എന്ന് േയഹു വസ്്രതശാലയുെട
സൂക്ഷിപ്പ കാരേനാടു കൽപ്പിച്ച . അയാൾ
അവർക്ക്അങ്കികൾെകാണ്ടുവന്നു െകാടുത്തു.

23 പിെന്ന േയഹുവും േരഖാബിെന്റ മകനായ
േയാനാദാബും ബാലിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിനുള്ളിൽ
്രപേവശിച്ച . േയഹു ബാലിെന്റ ശു്രശൂഷകേരാട:്
“നിങ്ങൾ ചുറ്റ ം േനാക്കി, ബാലിെന്റ
ശു്രശൂഷകന്മാരല്ലാെത യേഹാവയുെടേസവകർ
ആരുംനിങ്ങള െടകൂെടഇെല്ലന്ന്ഉറപ്പ വരുത്തുക”
എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച . 24 ബലികള ം
േഹാമയാഗങ്ങള ം കഴിക്കുന്നതിനായി
അവർ േക്ഷ്രതത്തിനുള്ളിൽ ്രപേവശിച്ച .
േയഹു തെന്റ ആള കളിൽ എൺപതുേപെര
ആലയത്തിനു പുറത്തു നിർത്തിയിരുന്നു. “ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
ആള കളിൽ ഒരുവെനങ്കിലും ജീവേനാെട
രക്ഷെപ്പട്ടാൽ നിങ്ങള െട ജീവൻ അവെന്റ
ജീവനു പകരമായിരിക്കും,” എന്നുള്ള താക്കീതും
അവർക്കു െകാടുത്തിരുന്നു.

25 േഹാമയാഗം കഴിച്ച തീർന്ന ഉടെന േയഹു
അംഗരക്ഷകേരാടും കാര്യസ്ഥന്മാേരാടും
കൽപ്പിച്ച : “അകത്തുകടന്ന് അവെര
വധിക്കുക; ഒരുത്തൻേപാലും രക്ഷെപ്പടരുത.്”
അംഗരക്ഷകരും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും
അവെര വാളാൽ െവട്ടി മൃതശരീരങ്ങൾ
പുറേത്തെക്കറിഞ്ഞു. പിെന്ന അവർ



2 രാജാക്കന്മാർ 10:26 lviii 2 രാജാക്കന്മാർ 10:31

ബാൽേക്ഷ്രതത്തിെന്റ ്രശീേകാവിലിൽ
കടന്നു. 26 ആചാരസ്തൂപങ്ങൾ അവർ
ബാൽേക്ഷ്രതത്തിനു പുറത്തുെകാണ്ടുവന്നു
ചുട്ട കളഞ്ഞു. 27 അവർ ബാലിെന്റ
ആചാരസ്തൂപങ്ങള ം േക്ഷ്രതവും
തല്ലിത്തകർത്തു. അവിടം ഇന്നുവെരയും ജനം
വിസർജനാലയമായി ഉപേയാഗിച്ച വരുന്നു.

28 അങ്ങെന േയഹു ഇ്രസാേയലിൽനിന്ന്
ബാലിെന്റ ആരാധന ഉന്മൂലനംെചയ്തു.
29 എങ്കിലും, േബേഥലിലും ദാനിലും
ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണക്കാളക്കിടാങ്ങെളെക്കാണ്ട്
ഇ്രസാേയലിെന പാപംെചയ്യാൻ േ്രപരിപ്പിച്ചവനും
െനബാത്തിെന്റമകനുമായെയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങെള േയഹുവിട്ട മാറിയില്ല.

30 യേഹാവ േയഹുവിേനാട:് “എെന്റ
ദൃഷ്ടിയിൽനന്മയായുള്ളത്അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ
നീ േവണ്ടതുേപാെല ്രപവർത്തിച്ച ; എെന്റ
ഇംഗിതമനുസരിച്ച ള്ളെതല്ലാം ആഹാബ്
ഗൃഹേത്താടു െചയ്തുമിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ
നിെന്റ പിൻഗാമികൾ നാലാംതലമുറവെര
ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജസിംഹാസനത്തിൽ
വാഴും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 31 എങ്കിലും
േയഹു പൂർണഹൃദയേത്താെട ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നിയമങ്ങൾ
പാലിക്കുന്നതിൽ ്രശദ്ധാലുവായിരുന്നില്ല.
െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപങ്ങളിൽനിന്ന—്
അയാൾ ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു
െചയ്യിച്ച പാപങ്ങളിൽനിന്നുതെന്ന—അയാൾ
വിട്ട മാറിയതുമില്ല.
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32 അക്കാലത്ത് യേഹാവ ഇ്രസാേയലിെന,
എണ്ണത്തിൽ കുറച്ച കളയാൻ തുടങ്ങി.
ഹസാേയൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ ചില ്രപേദശങ്ങൾ
കീഴ്െപ്പടുത്തി, 33 േയാർദാനു കിഴക്ക് ഗാദിെന്റയും
രൂേബെന്റയും മനെശ്ശയുെടയും ്രപേദശങ്ങൾ
ആയ ഗിെലയാദ് േദശംമുഴുവനും അർേന്നാൻ
മലയിടുക്കിനടുത്തുള്ള അേരാേയർമുതൽ
ഗിെലയാദും ബാശാനുംവെരയുള്ള േദശവും
ഹസാേയൽകീഴ്െപ്പടുത്തി.

34 േയഹുവിെന്റ ഭരണത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങള ം അേദ്ദഹം െചയ്ത
സകല്രപവൃത്തികള ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സകലേനട്ടങ്ങള ം ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?

35 േയഹു നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട്
േചർന്നു; അേദ്ദഹെത്ത ശമര്യയിൽ സംസ്കരിച്ച .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ യേഹാവാഹാസ്
അേദ്ദഹത്തിനുേശഷം രാജാവായി. 36 േയഹു
ശമര്യയിൽ ഇ്രസാേയലിേന്മൽ വാണകാലം
ഇരുപത്തിെയട്ട വർഷമായിരുന്നു.

11
അഥല്യയും േയാവാശും

1 തെന്റ മകൻ മരിച്ച എന്ന്
അഹസ്യാവിെന്റ അമ്മയായ അഥല്യാ
കണ്ടേപ്പാൾ അവർ രാജകുടുംബെത്ത
മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങി.
2 എന്നാൽ െയേഹാരാംരാജാവിെന്റ
മകള ം അഹസ്യാവിെന്റ സേഹാദരിയുമായ
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െയേഹാേശബാ െകാലെചയ്യെപ്പടാൻേപാകുന്ന
രാജകുമാരന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
അഹസ്യാവിെന്റ മകനായ േയാവാശിെന
രഹസ്യമായി എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. അവൾ
അവെനയും അവെന്റ ധാ്രതിെയയും ഒരു
കിടപ്പ മുറിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച . അതിനാൽ
അഥല്യയ്ക്ക് അവെന കെണ്ടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല;
ആ ശിശു െകാല്ലെപ്പട്ട മില്ല. 3 ആ കുഞ്ഞ്
അതിെന്റ ധാ്രതിേയാെടാപ്പം യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ആറുവർഷം ഒളിവിൽ താമസിച്ച .
ആ കാലയളവിൽ അഥല്യായായിരുന്നു രാജ്യം
ഭരിച്ചിരുന്നത.്

4ഏഴാംവർഷത്തിൽെയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ
ആളയച്ച് ശതാധിപന്മാെരയും രാജാവിെന്റ
വിേദശികളായ അംഗരക്ഷകെരയും*
െകാട്ടാരം കാവൽക്കാെരയും തെന്റ അടുത്ത്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കൂട്ടിവരുത്തി.
അേദ്ദഹം അവരുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയുണ്ടാക്കി.
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽെവച്ച്
അവെരെക്കാണ്ടു ശപഥംെചയ്യിച്ച . പിെന്ന
അേദ്ദഹം രാജാവിെന്റ മകെന അവർക്കു
കാണിച്ച െകാടുത്തു. 5 അേദ്ദഹം അവർക്ക്
ഇ്രപകാരം കൽപ്പനെകാടുത്തു: “നിങ്ങൾ
െചേയ്യണ്ടതിതാണ്: ശബ്ബത്തിൽഊഴംമാറിവരുന്ന
നിങ്ങളിൽമൂന്നിെലാരുഭാഗംരാജെകാട്ടാരത്തിലും
6 മൂന്നിെലാരുഭാഗം സൂർകവാടത്തിലും
മൂന്നിെലാരുഭാഗം െകാട്ടാരം കാവൽക്കാരുെട
പിൻപുറത്തുള്ള കവാടത്തിലുമായി

* 11:4 മൂ.ഭാ. കാര്യെരയും
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കാവൽനിൽക്കണം. ഈ മൂന്നുകൂട്ടരും
ആലയത്തിനു കാവൽനിൽേക്കണ്ടവരാണ.്
7 ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഒഴിവുള്ള മേറ്റ രണ്ടുകൂട്ടർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ രാജാവിനു
കാവൽനിൽക്കണം. 8 അങ്ങെന നിങ്ങൾ
രാജാവിനു ചുറ്റ മായി നിലയുറപ്പിക്കണം.
ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ ആയുധവും
ഏന്തിയിരിക്കണം. നിങ്ങള െട അണിെയ
സമീപിക്കുന്ന ഏെതാരുവെനയും
െകാന്നുകളയണം. രാജാവ്അകത്തുവരുേമ്പാഴും
പുറത്തുേപാകുേമ്പാഴും നിങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുത്തുതെന്നനിൽക്കണം.”

9 പുേരാഹിതനായ െയേഹായാദാ
ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെലതെന്ന ശതാധിപന്മാർ
െചയ്തു. ശബ്ബത്തിൽ അവരുെട
ഊഴത്തിനു ഹാജരാകാൻ വരുന്നവരും ഊഴം
കഴിഞ്ഞു േപാകുന്നവരും, ഓേരാരുത്തരും
അവരവരുെട അനുയായികള മായി
െയേഹായാദാപുേരാഹിതെന്റ അടുെത്തത്തി.
10 ദാവീദുരാജാവിെന്റ വകയായിരുന്ന
കുന്തങ്ങള ം പരിചകള ം യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്നു.
െയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ അവെയടുത്ത്
ൈസന്യാധിപന്മാരുെട ൈകവശം െകാടുത്തു.
11 െകാട്ടാരം കാവൽക്കാർ, ഓേരാരുത്തനും
ൈകയിൽ അവനവെന്റ ആയുധവുമായി,
ൈദവാലയത്തിെന്റ െതക്കുവശംമുതൽ
വടക്കുവശംവെര, ആലയത്തിനും
യാഗപീഠത്തിനും അടുത്ത് രാജാവിനു ചുറ്റ ം
അണിനിരന്നു.
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12 െയേഹായാദാ രാജകുമാരെന
പുറത്തുെകാണ്ടുവന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ തലയിൽ
കിരീടം അണിയിച്ച . ഉടമ്പടിയുെട ഒരു ്രപതി
കുമാരെന്റൈകയിൽ െകാടുത്തിട്ട് െയേഹായാദാ
അേദ്ദഹെത്ത രാജാവായി ്രപഖ്യാപിച്ച . അവർ
രാജകുമാരെനഅഭിേഷകംെചയ്തിട്ട്ൈകയടിച്ച്,
“രാജാവ്നീണാൾവാഴെട്ട”എന്ന്ആർത്തുവിളിച്ച .

13 െകാട്ടാരം കാവൽക്കാരും ജനങ്ങള ം
ഉയർത്തിയ ആരവം േകട്ടിട്ട് അഥല്യാ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ജനങ്ങള െട
അടുേത്തക്കുവന്നു. 14 അവൾ േനാക്കി.
ആചാരമനുസരിച്ച് അധികാരസ്തംഭത്തിനരിെക
രാജാവു നിൽക്കുന്നു! ്രപഭുക്കന്മാരും
കാഹളക്കാരും രാജാവിനരിെക ഉണ്ടായിരുന്നു.
േദശെത്ത ജനെമല്ലാം ആഹ്ലാദിച്ച്
കാഹളമൂതിെക്കാണ്ടിരുന്നു. അേപ്പാൾ അഥല്യാ
വസ്്രതംകീറി “േ്രദാഹം! േ്രദാഹം!” എന്നു
വിളിച്ച പറഞ്ഞു.

15 ൈസന്യങ്ങള െട ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന
ശതാധിപന്മാേരാട് െയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ:
“പടയണികൾക്കിടയിലൂെട അവെള
പുറത്തുെകാണ്ടുേപാകുക. അവെള
അനുഗമിക്കുന്നർ ആരായാലും അവെര
വാളിനിരയാക്കുക. യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽെവച്ച് അവെള വധിക്കരുത”് എന്ന്
ആജ്ഞാപിച്ച . 16 അതിനാൽ കുതിരകൾ
െകാട്ടാരവളപ്പിേലക്കു കടക്കുന്ന വാതിൽക്കൽ
അവൾ എത്തിയേപ്പാൾ, അവർ അവെള
െകാന്നുകളഞ്ഞു.

17തങ്ങൾ യേഹാവയുെട ജനമായിരിക്കുെമന്ന്
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യേഹാവയുമായി ഒരു ഉടമ്പടി രാജാവിെനയും
ജനങ്ങെളയുംെകാണ്ട് െയേഹായാദാ
െചയ്യിച്ച . രാജാവും ജനങ്ങള ംതമ്മിലും
ഇതുേപാെല ഒരു ഉടമ്പടി അേദ്ദഹം െചയ്യിച്ച .
18 േദശെത്ത ജനങ്ങെളല്ലാവരുംകൂടി
ബാലിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിേലക്കുെചന്ന്
അതിെന ഇടിച്ച തകർത്തു; ബലിപീഠങ്ങള ം
ബിംബങ്ങള ം അവർ ഉടച്ച കഷണങ്ങളാക്കി.
ബലിപീഠങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽെവച്ച്അവർബാലിെന്റ
പുേരാഹിതനായ മത്ഥാെന െകാന്നുകളഞ്ഞു.

അതിനുേശഷം െയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കാവൽക്കാെര
നിേയാഗിച്ച . 19 അേദ്ദഹം ശതാധിപന്മാെരയും
രാജാവിെന്റ വിേദശികളായ അംഗരക്ഷകെരയും
െകാട്ടാരം കാവൽക്കാെരയും േദശെത്ത
സകലജനെത്തയും തെന്റ അടുക്കൽ
വിളിച്ച കൂട്ടി. അവർ കൂട്ടമായിെച്ചന്ന് രാജാവിെന
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്നിറക്കി
കാവൽക്കാരുെട കവാടംവഴിയായി
െകാട്ടാരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.
അതിനുേശഷം രാജാവ് സിംഹാസനത്തിൽ
ഉപവിഷ്ടനായി. 20 േദശവാസികെളല്ലാം
ആഹ്ലാദിച്ച ; അഥല്യാ രാജെകാട്ടാരത്തിൽെവച്ച
വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടതുെകാണ്ടു നഗരം
ശാന്തമായിരുന്നു.

21 േയാവാശിന†്ഏഴുവയസ്സായേപ്പാൾഅേദ്ദഹം
രാജാവായി.

† 11:21 യേഹാവാശ,് േയാവാശ്എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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േയാവാശ്ൈദവാലയം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നു
1 േയഹുവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ ഏഴാമാണ്ടിൽ
േയാവാശ് രാജാവായി. അേദ്ദഹം
നാൽപ്പതുവർഷം െജറുശേലമിൽ വാണു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയുെട േപര്
സിബ്യാ എന്നായിരുന്നു; അവൾ േബർ-
േശബാക്കാരിയായിരുന്നു. 2 പുേരാഹിതനായ
െയേഹായാദാ അേദ്ദഹത്തിനു മാർഗനിർേദശം
നൽകിയിരുന്ന കാലെത്തല്ലാം േയാവാശ്
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിയായുള്ളതു
്രപവർത്തിച്ച . 3 എന്നിരുന്നാലും േക്ഷ്രതങ്ങൾ
നീക്കംെചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നില്ല; ജനങ്ങൾ അവിെട
ബലി അർപ്പിക്കുന്നതും ധൂപാർച്ചന നടത്തുന്നതും
തുടർന്നുേപാന്നു.

4 േയാവാശ് പുേരാഹിതന്മാേരാടു
കൽപ്പിച്ച : “യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക്
വിശുദ്ധ കാഴ്ചയായി വന്നിട്ട ള്ള പണവും
ജനസംഖ്യെയടുത്തേപ്പാൾ പിരിച്ച
പണവും വ്യക്തിപരമായ േനർച്ചകൾമൂലം
ലഭിക്കുന്ന പണവും ജനങ്ങൾ സ്വേമധയാ
ൈദവാലയത്തിേലക്ക് ദാനമായി
െകാടുത്ത പണവും എല്ലാം സംഭരിക്കുക!
5 ഭണ്ഡാരം സൂക്ഷിപ്പ കാരിൽ ഏെതങ്കിലും
ഒരാളിൽനിന്ന് ഓേരാ പുേരാഹിതനും
തുക വാങ്ങിയിട്ട് ൈദവാലയത്തിന്
േകടുപാടുകൾ കാണുന്നയിടങ്ങളിെലല്ലാം േവണ്ട
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾെചയ്യിക്കെട്ട!”
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6 എന്നാൽ േയാവാശുരാജാവിെന്റ
ഭരണത്തിെന്റ ഇരുപത്തിമൂന്നാം ആണ്ടുവെരയും
പുേരാഹിതന്മാർ ൈദവാലയത്തിെന്റ
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ െചയ്തിരുന്നില്ല.
7 അതിനാൽ േയാവാശ് രാജാവ് െയേഹായാദാ
പുേരാഹിതെനയും മറ്റ പുേരാഹിതന്മാെരയും
വിളിച്ച വരുത്തിയിട്ട് അവേരാടു േചാദിച്ച :
“ൈദവാലയത്തിനു പറ്റിയിരിക്കുന്ന
േകടുപാടുകൾ നിങ്ങൾ തീർക്കാത്തെതന്ത?്
നിങ്ങള െട ഭണ്ഡാരംസൂക്ഷിപ്പ കാരിൽനിന്ന്
ഇനിയും നിങ്ങൾ പണം പേറ്റണ്ട; അത്
ൈദവാലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി
െകാടുക്കുക!” 8 ജനങ്ങളിൽനിന്ന് ഇനിയും
പണംപിരിക്കുന്നതെല്ലന്നും തങ്ങൾ േനരിട്ട്
ൈദവാലയത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ
െചയ്യന്നതെല്ലന്നും പുേരാഹിതന്മാർസമ്മതിച്ച .

9 െയേഹായാദാപുേരാഹിതൻ ഒരു
െപട്ടിെയടുത്ത് അതിെന്റ േമൽമൂടിയിൽ ഒരു
ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കിച്ച . ൈദവാലയത്തിേലക്കു
കടന്നുവരുന്നവരുെട വലത്തുവശത്തായി
യാഗപീഠത്തിനരിെക അതു സ്ഥാപിച്ച .
വാതിൽകാവൽക്കാരായ പുേരാഹിതന്മാർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കുവന്ന
പണെമല്ലാം ആ െപട്ടിയിൽ നിേക്ഷപിച്ച .
10 െപട്ടിയിൽ ധാരാളം പണമായി
എന്നു കണ്ടേപ്പാെഴാെക്ക രാജാവിെന്റ
േലഖകനും* മഹാപുേരാഹിതനും കൂടിവന്ന്

* 12:10 അതായത,് ഭരണസംബന്ധമായ കണക്കുകള ം
സംഭവങ്ങള ംഎഴുതിസൂക്ഷിക്കുന്നയാൾ.
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യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കുവന്ന പണം
എണ്ണിത്തിട്ടെപ്പടുത്തിസഞ്ചികളിലാക്കുമായിരുന്നു.
11 തുക തിട്ടെപ്പടുത്തിക്കഴിയുേമ്പാൾ അവർ
അത് ൈദവാലയത്തിെന്റ പണികൾക്ക്
േമൽേനാട്ടം വഹിക്കാൻ നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
ആള കെള ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ
പണംെകാണ്ട് അവർ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ പണികൾ െചയ്തിരുന്ന
െതാഴിലാളികൾക്കു കൂലി െകാടുത്തിരുന്നു—
ആശാരിമാർക്കും ശില്പികൾക്കും
12 കൽപ്പണിക്കാർക്കും കല്ല െവട്ട കാർക്കും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുേവണ്ടിവന്ന തടി,
െചത്തിയകല്ല് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനും
ൈദവാലയത്തിെന്റ പുനരുദ്ധാരണത്തിനുേവണ്ടി
വന്ന മറ്റ െചലവുകൾ വഹിക്കുന്നതിനും അവർ
ആപണം ഉപേയാഗിച്ച .

13 യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ലഭിച്ചിരുന്ന ആ പണം െവള്ളിത്തളികകേളാ
തിരികൾ െവടിപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള
ക്രതികകേളാ േകാരിത്തളിക്കുന്നതിനുള്ള
കുഴിയൻപാ്രതങ്ങേളാ കാഹളങ്ങേളാ
ആലയത്തിെല ഉപേയാഗത്തിനുള്ള
സ്വർണേമാ െവള്ളിേയാെകാണ്ടു
നിർമിച്ച മേറ്റെതങ്കിലും ഉപകരണങ്ങേളാ
വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഉപേയാഗിച്ചേതയില്ല;
14 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുേവണ്ടി ്രപയത്നിച്ചിരുന്ന
െതാഴിലാളികൾക്കു െകാടുക്കാൻമാ്രതേമ
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അത് ഉപേയാഗിച്ച ള്ള . 15 െതാഴിലാളികൾക്കു
െകാടുക്കുന്നതിനായി പണം ഏറ്റ വാങ്ങിയിരുന്ന
ആള കൾ പരിപൂർണമായ സത്യസന്ധത
പുലർത്തിയിരുന്നതിനാൽ അവരിൽനിന്ന്
വരവുെചലവു കണക്കുകൾതെന്ന
ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. 16 അകൃത്യയാഗത്തിെന്റ
പണവും പാപശുദ്ധീകരണയാഗത്തിെന്റ
പണവും യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്ക്
എടുത്തിരുന്നില്ല;അവപുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളതായിരുന്നു.

17 ആ കാലത്ത് അരാംരാജാവായ
ഹസാേയൽ വന്ന് ഗത്ത് ആ്രകമിക്കുകയും
അതിെന ൈകവശെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്തു. പിെന്ന അേദ്ദഹം െജറുശേലം
ആ്രകമിക്കുന്നതിനായി തിരിഞ്ഞു. 18 എന്നാൽ
െയഹൂദാരാജാവായ േയാവാശ് തെന്റ
പിതാക്കന്മാരും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുമായ
െയേഹാശാഫാത്തും െയേഹാരാമും
അഹസ്യാവും അർപ്പിച്ചിരുന്നതും താൻ
സ്വയം കാഴ്ചയായി അർപ്പിച്ചിരുന്നതുമായ
വിശുദ്ധവസ്തുക്കള ം യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെലയും രാജെകാട്ടാരത്തിെലയും
ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ
സ്വർണവും എടുത്ത് അരാംരാജാവായ
ഹസാേയലിനു െകാടുത്തയച്ച . അങ്ങെന
അേദ്ദഹം െജറുശേലം ആ്രകമിക്കുന്നതിൽനിന്ന്
പിന്തിരിഞ്ഞു.

19 േയാവാശിെന്റ ഭരണത്തിെല മറ്റ
സംഭവങ്ങൾ, അേദ്ദഹം െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾ,
എന്നിവെയല്ലാം െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
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20 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന നടത്തി.
അവർ സില്ലായിേലക്കുേപാകുന്ന വഴിയിലുള്ള
േബത-്മിേല്ലായിൽ പതിയിരുന്നു. അവിെടെവച്ച്
അവർ േയാവാശിെന ചതിച്ച െകാന്നു.
21 അേദ്ദഹെത്ത വധിച്ച ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
ശിെമയാത്തിെന്റ മകനായ േയാസാബാദും
േശാേമരിെന്റ മകനായ െയേഹാസാബാദും
ആയിരുന്നു. അങ്ങെന േയാവാശ് മരിച്ച ;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത
അടക്കംെചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അനന്തരാവകാശിയായി മകൻ അമസ്യാവ്
രാജാവായി.

13
ഇ്രസാേയൽരാജാവായയേഹാവാഹാസ്

1 െയഹൂദാരാജാവായ അഹസ്യാവിെന്റ
മകൻ േയാവാശിെന്റ ഇരുപത്തിമൂന്നാമാണ്ടിൽ
േയഹുവിെന്റ മകനായ യേഹാവാഹാസ്
ശമര്യയിൽ ഇ്രസാേയലിനു രാജാവായി.
അേദ്ദഹം പതിേനഴുവർഷം ഭരണംനടത്തി.
2 െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാം
ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ച പാപങ്ങെള
അേദ്ദഹം പിൻതുടർന്ന് യേഹാവയുെട
കൺമുൻപിൽ തിന്മ ്രപവർത്തിച്ച . ആ
പാപങ്ങളിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം വിട്ട മാറിയില്ല.
3 അതിനാൽ യേഹാവയുെട േകാപം
ഇ്രസാേയലിെന്റേനേര ജ്വലിച്ച . യേഹാവ
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അവെര അരാംരാജാവായ ഹസാേയലിെന്റയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ െബൻ-ഹദദിെന്റയും
ൈകകളിൽപല്രപാവശ്യംഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

4 അേപ്പാൾ യേഹാവാഹാസ് യേഹാവയുെട
കാരുണ്യത്തിനുേവണ്ടി അേപക്ഷിച്ച ;
അരാംരാജാവ് എ്രത കഠിനമായി ഇ്രസാേയലിെന
െഞരുക്കിയിരുന്നു എന്നു കണ്ടതിനാൽ
യേഹാവ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അേപക്ഷ
േകട്ട . 5 യേഹാവ അവർെക്കാരു
വിേമാചകെന നൽകി. അങ്ങെന അവർ
അരാമ്യരുെട ൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടുകയും
പഴയതുേപാെല തങ്ങള െട സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിൽ
പാർക്കുകയും െചയ്തു. 6 എന്നാൽ
െയാേരാെബയാംഗൃഹം ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു
െചയ്യിച്ച പാപങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ വിട്ട മാറിയില്ല.
അവർ ആ പാപങ്ങളിൽത്തെന്ന തുടർന്നു.
ശമര്യയിെലങ്ങും അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾക്കു*
നീക്കംവന്നില്ല.

7 യേഹാവാഹാസിെന്റ ൈസന്യത്തിൽ
അൻപതു കുതിരേച്ചവകരും പത്തു രഥങ്ങള ം
പതിനായിരം കാലാള കള മല്ലാെത മെറ്റാന്നും
അവേശഷിച്ചില്ല; കാരണം അരാംരാജാവ്
അവെര നശിപ്പിച്ച് െമതിക്കളത്തിെല
െപാടിേപാെലയാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു.

8 യേഹാവാഹാസിെന്റ ഭരണത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങള ം അേദ്ദഹം െചയ്ത
്രപവൃത്തികള ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േനട്ടങ്ങള ം ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട

* 13:6 അതായത്, തടിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച അേശരാേദവിയുെട
്രപതീകങ്ങൾ.
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ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
9 യേഹാവാഹാസ് നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു; അേദ്ദഹെത്ത
ശമര്യയിൽ അടക്കംെചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകനായയേഹാവാശ്†തുടർന്നു രാജാവായി.

ഇ്രസാേയൽരാജാവായയേഹാവാശ്
10 െയഹൂദാരാജാവായ േയാവാശിെന്റ
മുപ്പത്തിേയഴാമാണ്ടിൽ യേഹാവാഹാസിെന്റ
മകനായ യേഹാവാശ് ശമര്യയിൽ
ഇ്രസാേയലിനു രാജാവായി. അേദ്ദഹം
പതിെനാന്നുവർഷം ഭരണംനടത്തി. 11അേദ്ദഹം
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മയായതു
്രപവർത്തിച്ച . െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാം ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു
െചയ്യിച്ച പാപങ്ങളിൽനിെന്നാന്നും അേദ്ദഹം
വിട്ട മാറാെതഅവയിൽത്തെന്നതുടർന്നു.

12 യേഹാവാശിെന്റ ഭരണത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങള ംഅേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികള ം
െയഹൂദാരാജാവായ അമസ്യാവിേനാടു
യുദ്ധം െചയ്തതുൾെപ്പെട അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േനട്ടങ്ങള ം എല്ലാം ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
13 യേഹാവാശ് നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു; െയാേരാെബയാം
അനന്തരാവകാശിയായിസിംഹാസനാരൂഢനായി.
യേഹാവാശ് ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാേരാെടാപ്പം
ശമര്യയിൽസംസ്കരിക്കെപ്പട്ട .

† 13:9 മൂ.ഭാ. േയാവാശ,്യേഹാവാശ്എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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14 അക്കാലത്ത് എലീശായ്ക്ക് മാരകേരാഗം
ബാധിച്ച . ഇ്രസാേയൽരാജാവായ യേഹാവാശ്
അേദ്ദഹെത്ത കാണുന്നതിനു വന്നു; അേദ്ദഹം
എലീശായുെട മുൻപിൽ വിലപിച്ച . “എെന്റ
പിതാേവ! എെന്റ പിതാേവ! ഇ്രസാേയലിെന്റ
േതരും േതരാളികള േമ!” എന്നു പറഞ്ഞ്അേദ്ദഹം
കരഞ്ഞു.

15 “അമ്പും വില്ല ം എടുക്കുക,” എന്ന് എലീശാ
കൽപ്പിച്ച . അേദ്ദഹം അ്രപകാരംെചയ്തു.
16 “നിെന്റ ൈകകളിൽ വിെല്ലടുക്കുക,” എന്ന്
അേദ്ദഹം വീണ്ടും ഇ്രസാേയൽരാജാവിേനാടു
കൽപ്പിച്ച . അേദ്ദഹംഅെതടുത്തേപ്പാൾഎലീശാ
തെന്റൈകരാജാവിെന്റൈകേമൽെവച്ച .

17 “കിഴക്കുവശെത്ത ജനാല തുറക്കുക,”
എന്ന് എലീശാ കൽപ്പിച്ച . രാജാവ് അതു
തുറന്നു. “എയ്യക,” എന്ന് അേദ്ദഹം കൽപ്പിച്ച ;
രാജാവ് എയ്തു. “യേഹാവയുെട ജയാസ്്രതം!
യേഹാവയുെട ജയാസ്്രതം അരാമിേന്മൽ!”
എന്ന് എലീശാ ഉദ്േഘാഷിച്ച . അേദ്ദഹം
തുടർന്നു: “അേഫക്കിൽെവച്ച് അങ്ങ് അരാമ്യെര
പൂർണമായും നശിപ്പിക്കും.

18 “അമ്പുകൾ എടുക്കുക,” എന്നു വീണ്ടും
എലീശാ കൽപ്പിച്ച . ഇ്രസാേയൽരാജാവ്
അവെയടുത്തു. “നിലത്തടിക്കുക,”എന്ന്എലീശാ
പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം മൂന്നു്രപാവശ്യം അടിച്ചേശഷം
നിർത്തി. 19 അേപ്പാൾ ൈദവപുരുഷൻ
അേദ്ദഹേത്താടു േകാപിച്ചിട്ട:് “നീ അേഞ്ചാ
ആേറാ ്രപാവശ്യം നിലത്ത് അടിക്കണമായിരുന്നു.
എങ്കിൽ നീ അരാമ്യെര േതാൽപ്പിച്ച് നിേശ്ശഷം
നശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ നീ
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മൂന്നു്രപാവശ്യംമാ്രതേമ അവെര േതാൽപ്പിക്കൂ”
എന്നുപറഞ്ഞു.

20എലീശാ മരിച്ച്അടക്കെപ്പട്ട .
േമാവാബ്യരുെട കവർച്ചപ്പട വർഷംേതാറും
വസന്തകാലത്ത് േദശത്തുവരികപതിവായിരുന്നു.
21 ഒരിക്കൽ ഏതാനും ഇ്രസാേയല്യർ ഒരു
മനുഷ്യെന അടക്കംെചയ്യ േമ്പാൾ െപെട്ടന്ന്
അവർ ഒരു കവർച്ചക്കൂട്ടെത്ത കണ്ടു;അവർആ
മനുഷ്യെന്റ ജഡം എലീശയുെട ശവക്കുഴിയിൽ
ഇട്ട . ആ മൃതശരീരം എലീശയുെട അസ്ഥികെള
സ്പർശിച്ചേപ്പാൾത്തെന്ന ആ മനുഷ്യൻ
പുനർജീവിച്ച ; അയാൾ സ്വന്തം കാലിൽ
എഴുേന്നറ്റ നിന്നു.

22 യേഹാവാഹാസിെന്റ ഭരണകാലെത്തല്ലാം
അരാംരാജാവായ ഹസാേയൽ ഇ്രസാേയലിെന
കഷ്ടെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 23 എന്നാൽ
താൻ അ്രബാഹാമിേനാടും യിസ്ഹാക്കിേനാടും
യാേക്കാബിേനാടും െചയ്ത ഉടമ്പടിമൂലം
യേഹാവയ്ക്ക് അവരുെടേനേര കരുണയും
മനസ്സലിവും േതാന്നി അവെര കടാക്ഷിച്ച .
ഇന്നുവെരയും അവെര നശിപ്പിക്കുന്നതിേനാ
തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന് തള്ളിക്കളയുന്നതിേനാ
യേഹാവയ്ക്കു മനസ്സായില്ല.

24 അരാംരാജാവായ ഹസാേയൽ മരിച്ച .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ െബൻ-ഹദദ്
അേദ്ദഹത്തിനുപകരം രാജാവായി. 25അേപ്പാൾ
യേഹാവാഹാസിെന്റ മകനായ യേഹാവാശ്,
ഹസാേയലിെന്റ മകനായ െബൻ-ഹദദ് തെന്റ
പിതാവിേനാടു യുദ്ധംെചയ്തു പിടിെച്ചടുത്ത
െചറുപട്ടണങ്ങൾ തിരിെക പിടിെച്ചടുത്തു.
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യേഹാവാശ് മൂന്നു്രപാവശ്യം അേദ്ദഹെത്ത
േതാൽപ്പിച്ച ; അങ്ങെന ഇ്രസാേയലിെന്റ
പട്ടണങ്ങൾവീെണ്ടടുത്തു.

14
െയഹൂദാരാജാവായഅമസ്യാവ്

1 ഇ്രസാേയൽരാജാവായ യേഹാവാഹാസിെന്റ
മകൻ യേഹാവാശിെന്റ രണ്ടാമാണ്ടിൽ
െയഹൂദാരാജാവായ േയാവാശിെന്റ മകൻ
അമസ്യാവ് ഭരണം തുടങ്ങി. 2 രാജാവാകുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം ഇരുപത്തിെയാൻപതു വർഷം
െജറുശേലമിൽ വാണു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അമ്മയുെട േപര് യേഹാവദ്ദാൻ എന്നായിരുന്നു;
അവർ െജറുശേലംകാരിയായിരുന്നു.
3 അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
നീതിയായുള്ളതു െചയ്തു; എന്നാൽ തെന്റ
പൂർവപിതാവായ ദാവീദ് െചയ്തതുേപാെല
ആയിരുന്നില്ലതാനും. എല്ലാക്കാര്യത്തിലും
അേദ്ദഹം തെന്റ പിതാവായ േയാവാശിെന
മാതൃകയാക്കിയിരുന്നു. 4 എന്നിരുന്നാലും
േക്ഷ്രതങ്ങൾ നീക്കംെചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നില്ല; ജനം
അവിെട ബലി അർപ്പിക്കുന്നതും ധൂപാർച്ചന
നടത്തുന്നതും തുടർന്നുേപാന്നു.

5 രാജ്യം തെന്റ അധീനതയിൽ
സുസ്ഥിരമായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം തെന്റ
പിതാവായിരുന്ന രാജാവിെന വധിച്ച
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കു വധശിക്ഷതെന്ന
നൽകി. 6 എന്നിരുന്നാലും “മക്കള െട െതറ്റിനു
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പിതാക്കന്മാേരാ പിതാക്കന്മാരുെട െതറ്റിനു
മക്കേളാ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കരുത;്
ഓേരാരുത്തരുെടയും പാപത്തിന്
അവരവർതെന്ന മരണശിക്ഷഅനുഭവിക്കണം,”*
എന്ന് യേഹാവ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി
േമാശയുെട ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അമസ്യാവ്
ചതിയന്മാരായ ആ ഘാതകരുെട മക്കെള
െകാന്നില്ല.

7 ഉപ്പ താഴ്വരയിൽെവച്ച് പതിനായിരം
ഏേദാമ്യെര േതാൽപ്പിക്കുകയും യുദ്ധത്തിൽ
േസലാ പിടിച്ചടക്കുകയും െചയ്തത് ഈ
അമസ്യാവുതെന്ന. അേദ്ദഹം േസലായ്ക്ക്
െയാെക്തേയൽ എന്നു േപരുവിളിച്ച ; അത്
ഇന്നുവെരയുംഅ്രപകാരംതെന്നഅറിയെപ്പടുന്നു.

8 അതിനുേശഷം അമസ്യാവ്
ഇ്രസാേയൽരാജാവും േയഹുവിെന്റ
പൗ്രതനും യേഹാവാഹാസിെന്റ പു്രതനുമായ
യേഹാവാശിെന്റ അടുക്കൽ സേന്ദശവാഹകെര
അയച്ച് െവല്ല വിളിച്ച : “വരൂ, നമുെക്കാന്നു
േനരിൽഏറ്റ മുട്ടാം.”

9എന്നാൽഇ്രസാേയൽരാജാവായ യേഹാവാശ്
െയഹൂദാരാജാവായ അമസ്യാവിന് ഇ്രപകാരം
മറുപടിെകാടുത്തു: “െലബാേനാനിെല ഒരു
മുൾെച്ചടി െലബാേനാനിെലതെന്ന ഒരു
േദവദാരുവിെന്റ അടുക്കൽ ‘നിെന്റ മകെള എെന്റ
മകനു ഭാര്യയായിത്തരിക’ എന്നു സേന്ദശം
പറഞ്ഞയച്ച . എന്നാൽ െലബാേനാനിെല

* 14:6 ആവ. 24:16
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ഒരു കാട്ട മൃഗം അതുവഴി വന്നു. അത്
ആ മുൾെച്ചടിെയ ചവിട്ടിെമതിച്ച കളഞ്ഞു.
10 ഏേദാമിെന േതാൽപ്പിച്ചതുമൂലം താങ്കൾ
ഇേപ്പാൾ നിഗളിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്കൾ േനടിയ
വിജയം െകാള്ളാം. അതുമായി വീട്ടിൽ
അടങ്ങി താമസിച്ച െകാള്ള ക. താങ്കള െടയും
െയഹൂദയുെടയും നാശത്തിനുേവണ്ടി എന്തിന്
ഉപ്രദവംക്ഷണിച്ച വരുത്തുന്നു?”

11എങ്കിലുംഅമസ്യാവ്അതു െചവിെക്കാണ്ടില്ല.
അതിനാൽ ഇ്രസാേയൽരാജാവായ യേഹാവാശ്
ആ്രകമണം നടത്തി. െയഹൂദ്യയിെല
േബത-്േശെമശിൽെവച്ച് അേദ്ദഹവും
െയഹൂദാരാജാവായ അമസ്യാവുംതമ്മിൽ
ഏറ്റ മുട്ടി. 12 ഇ്രസാേയൽ െയഹൂദെയ
േതാൽപ്പിേച്ചാടിച്ച ; ഓേരാരുത്തരും
താന്താങ്ങള െട ഭവനത്തിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി.
13 ഇ്രസാേയൽരാജാവായ യേഹാവാശ്
േബത-്േശെമശിൽെവച്ച് െയഹൂദാരാജാവും
േയാവാശിെന്റ പു്രതനും അഹസ്യാവിെന്റ
പൗ്രതനുമായ അമസ്യാവിെന പിടിച്ച ബന്ധിച്ച .
പിെന്ന യേഹാവാശ് െജറുശേലമിേലക്കുെചന്ന്
െജറുശേലമിെന്റ മതിൽ എ്രഫയീംകവാടംമുതൽ
േകാൺകവാടംവെര† ഏകേദശം
നാനൂറുമുഴം‡ നീളത്തിൽ ഇടിച്ച നിരത്തി.
14 യേഹാവയുെട ആലയത്തിലും
രാജഭണ്ഡാരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണവും
െവള്ളിയും മറ്റ പകരണങ്ങള ം എടുത്ത്

† 14:13 ൈദവാലയത്തിെന്റ വടക്കുപടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു
്രപേവശനകവാടത്തിെന്റ േപരാണ് ഇത്. ‡ 14:13 ഏക. 180 മീ.
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ജാമ്യത്തടവുകാെരയും പിടിച്ച് അേദ്ദഹം
ശമര്യയിേലക്കു മടങ്ങി.

15 യേഹാവാശിെന്റ ഭരണത്തിെല മറ്റ
സംഭവങ്ങൾ, അയാൾ െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾ,
െയഹൂദാരാജാവായ അമസ്യാവിേനാട്
അയാൾ െചയ്ത യുദ്ധം ഉൾെപ്പെടയുള്ള
അയാള െട േനട്ടങ്ങൾ, ഇവെയക്കുറിെച്ചല്ലാം
ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെടചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല? 16 യേഹാവാശ്
നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു;
ശമര്യയിൽ ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
ശ്മശാനത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത അടക്കംെചയ്തു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാം
അേദ്ദഹത്തിനുപകരം രാജാവായി.

17 ഇ്രസാേയൽരാജാവായ യേഹാവാഹാസിെന്റ
മകൻ യേഹാവാശിെന്റ മരണേശഷം
പതിനഞ്ചു വർഷംകൂടി െയഹൂദാരാജാവായ
േയാവാശിെന്റ മകൻ അമസ്യാവു
ജീവിച്ചിരുന്നു. 18 അമസ്യാവിെന്റ
ഭരണകാലെത്ത മറ്റ സംഭവങ്ങെളക്കുറിെച്ചല്ലാം
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?

19 അമസ്യാവിെനതിേര ആള കൾ
െജറുശേലമിൽഗൂഢാേലാചനയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു;
അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം ലാഖീശിേലക്ക്
ഓടിേപ്പായി. എന്നാൽ അവർ
അേദ്ദഹത്തിനുപിറേക ലാഖീശിേലക്ക്
ആള കെള അയച്ച് അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹെത്ത
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 20 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
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മൃതേദഹം കുതിരപ്പ റത്തുെകാണ്ടുവന്ന്
െജറുശേലമിൽ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെടസംസ്കരിച്ച .

21 പിെന്ന െയഹൂദ്യയിെല സകലജനങ്ങള ം
േചർന്ന് അസര്യാവിെന§ െകാണ്ടുവന്നു. അന്ന്
അസര്യാവിനു പതിനാറുവയസ്സായിരുന്നു. ജനം
അേദ്ദഹെത്ത പിതാവായ അമസ്യാവിെന്റ
സ്ഥാനത്തു രാജാവാക്കി. 22 അമസ്യാവ്
നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട്
േചർന്നേശഷം ഏലാത്ത് പുതുക്കിപ്പണിതതും
അതിെന െയഹൂദേയാടു വീണ്ടും േചർത്തതും
ഇേദ്ദഹമാണ്.

ഇ്രസാേയൽരാജാവായ െയാേരാെബയാം
രണ്ടാമൻ

23 െയഹൂദാരാജാവായ േയാവാശിെന്റ
മകൻ അമസ്യാവിെന്റ പതിനഞ്ചാംവർഷം
ഇ്രസാേയൽരാജാവായ യേഹാവാശിെന്റ മകൻ
െയാേരാെബയാം ശമര്യയിൽ രാജാവായി.
അേദ്ദഹം നാൽപ്പത്തിെയാന്നുവർഷം
ഭരണംനടത്തി. 24 അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മയായതു ്രപവർത്തിച്ച ;
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാം
ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ച
പാപങ്ങളിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം പിന്തിരിഞ്ഞില്ല.
25 ഗത്ത-്േഹെഫർകാരനായ അമിത്ഥായുെട
മകനായ േയാനാ്രപവാചകൻ എന്ന തെന്റ
ദാസൻമുേഖന ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ

§ 14:21 ഉസ്സിയാഎന്നും വിളിക്കെപ്പടുന്നു.
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യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തവചന്രപകാരം െലേബാ-
ഹമാത്തുമുതൽ ഉപ്പ കടൽ* വെരയുള്ള
ഇ്രസാേയലിെന്റ അതിർത്തി പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്
ഇേദ്ദഹമായിരുന്നു.

26 അടിമേയാ സ്വത്രന്തേനാ എന്ന
വ്യത്യാസംകൂടാെത ഇ്രസാേയൽമുഴുവൻ
കഷ്ടത സഹിക്കുെന്നന്നും അവെര
സഹായിക്കാൻ ആരുമിെല്ലന്നും യേഹാവ കണ്ടിട്ട്
27 ഇ്രസാേയലിെന്റ നാമം ആകാശത്തിൻകീേഴ
നിന്ന് തുടച്ച മാറ്റ െമന്നു കൽപ്പിക്കാെത
േയാവാശിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാംമുേഖന
യേഹാവഅവെര രക്ഷിച്ച .

28 െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭരണത്തിെല മറ്റ
സംഭവങ്ങൾ, അേദ്ദഹം െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾ,
െയഹൂദയുെട അധീനതയിലായിരുന്ന
ദമസ്േകാസും ഹമാത്തും അേദ്ദഹം
ഇ്രസാേയലിനുേവണ്ടിവീെണ്ടടുത്തതുൾെപ്പെടയുള്ള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈസനികേനട്ടങ്ങൾ,
ഇവെയക്കുറിെച്ചല്ലാംഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
29െയാേരാെബയാംഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ െസഖര്യാവ്
അേദ്ദഹത്തിനുപകരം രാജാവായി.

15
െയഹൂദാരാജാവായഅസര്യാവ്

* 14:25 മൂ.ഭാ.അരാബാക്കടൽ;അതായത്,ചാവുകടൽ.
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1ഇ്രസാേയൽരാജാവായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഇരുപത്തിേയഴാമാണ്ടിൽ െയഹൂദാരാജാവായ
അമസ്യാവിെന്റ മകൻ അസര്യാവ് രാജാവായി.
2 രാജാവാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു
പതിനാറുവയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിൽ അൻപത്തിരണ്ടു വർഷം
വാണു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയ്ക്ക്
െയെഖാല്യാ എന്നു േപരായിരുന്നു; അവൾ
െജറുശേലംകാരിയായിരുന്നു. 3തെന്റ പിതാവായ
അമസ്യാവു െചയ്തതുേപാെല അേദ്ദഹവും
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിയായതു
്രപവർത്തിച്ച . 4 എന്നിരുന്നാലും േക്ഷ്രതങ്ങൾ
നീക്കംെചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നില്ല; ജനങ്ങൾ അവിെട
ബലി അർപ്പിക്കുന്നതും ധൂപാർച്ചന നടത്തുന്നതും
തുടർന്നുേപാന്നു.

5 എന്നാൽ യേഹാവ ഈ രാജാവിെന
മരണപര്യന്തം കുഷ്ഠേരാഗത്താൽ പീഡിപ്പിച്ച .
അേദ്ദഹം മറ്റള്ളവരിൽനിന്നകന്ന് തനിേയ
ഒരു ്രപേത്യക ഭവനത്തിൽ താമസിച്ച .
രാജകുമാരനായ േയാഥാം െകാട്ടാരത്തിെന്റ
ചുമതലേയറ്റ ; അേദ്ദഹമായിരുന്നു േദശത്തു
ഭരണംനടത്തിയിരുന്നത.്

6 അസര്യാവിെന്റ ഭരണത്തിെല മറ്റ
സംഭവങ്ങൾ, അേദ്ദഹം െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾ,
ഇവെയല്ലാം െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
7അസര്യാവ് നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട്
േചർന്നു; ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
പിതാക്കന്മാരുെട കല്ലറകൾക്കരിെക
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അേദ്ദഹെത്ത സംസ്കരിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകനായ േയാഥാം അേദ്ദഹത്തിനുേശഷം
രാജാവായി.
ഇ്രസാേയൽരാജാവായ െസഖര്യാവ്

8 െയഹൂദാരാജാവായ അസര്യാവിെന്റ
മുപ്പത്തിെയട്ടാമാണ്ടിൽ ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
െയാേരാെബയാമിെന്റ മകനായ െസഖര്യാവ്
ശമര്യയിൽ ഇ്രസാേയൽരാജാവായി. അേദ്ദഹം
ആറുമാസം വാണു. 9 അേദ്ദഹം തെന്റ
പിതാക്കന്മാർ െചയ്തിരുന്നതുേപാെല
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ ്രപവർത്തിച്ച .
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാം
ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു െചയ്യിച്ച
പാപങ്ങളിൽനിന്ന്അേദ്ദഹംവിട്ട മാറിയില്ല.

10യാേബശിെന്റ മകനായ ശല്ല ം െസഖര്യാവിന്
എതിരായി ഗൂഢാേലാചന നടത്തി. അയാൾ
ജനങ്ങള െട മുൻപിൽെവച്ച് െസഖര്യാവിെന
ആ്രകമിച്ച് ചതിവിൽ െകാലെപ്പടുത്തി.
അതിനുേശഷം ശല്ല ം അേദ്ദഹത്തിനു പിന്നാെല
രാജാവായി. 11 െസഖര്യാവിെന്റ ഭരണത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങൾ ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
12 “നിെന്റ സന്തതികൾ നാലാംതലമുറവെര
ഇ്രസാേയലിെന്റ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴും,”*
എന്ന് യേഹാവ േയഹുവിേനാട് അരുളിെച്ചയ്ത
വാക്കുകൾഅങ്ങെനനിറേവറി.
ഇ്രസാേയൽരാജാവായശല്ല ം

* 15:12 2 രാജാ. 10:30
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13 െയഹൂദാരാജാവായ ഉസ്സീയാവിെന്റ
മുപ്പത്തിെയാൻപതാമാണ്ടിൽ യാേബശിെന്റ
മകനായ ശല്ല ം ഇ്രസാേയൽരാജാവായി.
അേദ്ദഹം ശമര്യയിൽ ഒരുമാസം വാണു. 14പിെന്ന
ഗാദിയുെട മകനായ െമനേഹംതിർസയിൽനിന്നും
ശമര്യയിേലക്കു വന്നു. അയാൾ യാേബശിെന്റ
മകനായ ശല്ല മിെന ആ്രകമിച്ച് ചതിവിൽ
െകാലെപ്പടുത്തിഅയാൾക്കുേശഷം രാജാവായി.

15 ശല്ല മിെന്റ ഭരണത്തിെല മറ്റ സംഭവങ്ങള ം
അേദ്ദഹം നടത്തിയ ഗൂഢാേലാചനയും
ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെടചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

16 അക്കാലത്ത് െമനേഹം തിർസയിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട് തിപ്സഹിെനയും ആ നഗരത്തിലുള്ള
സകലെരയും അതിെന്റ ്രപാന്ത്രപേദശങ്ങെളയും
ആ്രകമിച്ച . ആ നഗരവാസികൾ
അേദ്ദഹത്തിനുേവണ്ടി നഗരകവാടം തുറന്നു
െകാടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹം
തിപ്സഹുനഗരെത്ത െകാള്ളെചയ്തു
നശിപ്പിക്കുകയും അതിെല ഗർഭിണികെള
കീറിക്കളയുകയും െചയ്തു.

ഇ്രസാേയൽരാജാവായ െമനേഹം
17 െയഹൂദാരാജാവായ അസര്യാവിെന്റ
മുപ്പത്തിെയാൻപതാമാണ്ടിൽഗാദിയുെടമകനായ
െമനേഹം ഇ്രസാേയലിനു രാജാവായി; അേദ്ദഹം
ശമര്യയിൽ പത്തുവർഷം വാണു. 18 അേദ്ദഹം
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മയായതു
്രപവർത്തിച്ച . െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാം ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട്
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െചയ്യിച്ച പാപങ്ങളിൽനിന്ന് അയാൾ തെന്റ
ഭരണകാലത്ത് ഒരിക്കലും വിട്ടകന്നില്ല.

19 അശ്ശ ർരാജാവായ പൂൽ† േദശെത്ത
ആ്രകമിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഹായം
േനടുന്നതിനും തെന്റ രാജാധികാരം
ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുമായി െമനേഹം
അേദ്ദഹത്തിന് ആയിരംതാലന്തു‡ െവള്ളി
സമ്മാനമായിെക്കാടുത്തു. 20 ഈ
െവള്ളി െമനേഹം ഇ്രസാേയലിൽനിന്നു
നിർബന്ധപൂർവം പിരിെച്ചടുത്തു. ഓേരാ
സമ്പന്നവ്യക്തിയും അശ്ശ ർരാജാവിനു
െകാടുക്കുന്നതിന് അൻപതുേശേക്കൽ§
െവള്ളിവീതം െകാടുക്കണമായിരുന്നു. അങ്ങെന
അശ്ശ ർരാജാവ് േദശെത്ത ആ്രകമിച്ച െകാണ്ട്
അധികനാൾതങ്ങാെതപിൻവാങ്ങി.

21 െമനേഹമിെന്റ ഭരണത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങൾ, അേദ്ദഹം െചയ്ത
്രപവൃത്തികൾ ഇവെയക്കുറിെച്ചല്ലാം
ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെടചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല? 22 െമനേഹം നി്രദ്രപാപിച്ച്
തെന്റപിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു;അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകനായ െപക്കഹ്യാവ് അടുത്ത രാജാവായി
സ്ഥാനേമറ്റ .
ഇ്രസാേയൽരാജാവായ െപക്കഹ്യാവ്

23 െയഹൂദാരാജാവായ അസര്യാവിെന്റ
അൻപതാമാണ്ടിൽ െമനേഹമിെന്റ മകനായ
െപക്കഹ്യാവ് ശമര്യയിൽ ഇ്രസാേയലിനു

† 15:19 തിഗ്ലത്ത-്പിേലസർ എന്നും വിളിക്കെപ്പടുന്നു. ‡ 15:19
ഏക. 38 ടൺ. § 15:20 ഏക. 575 ്രഗാം.
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രാജാവായി; അേദ്ദഹം രണ്ടുവർഷം വാണു.
24 െപക്കഹ്യാവ് യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
തിന്മ ്രപവർത്തിച്ച . െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാം ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു
െചയ്യിച്ച പാപങ്ങളിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം
വിട്ട മാറിയില്ല. 25 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
്രപധാനഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരുവനും
െരമല്യാവിെന്റ മകനുമായ േപക്കഹ്
അേദ്ദഹത്തിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന
നടത്തി. അേദ്ദഹം അൻപതു ഗിെലയാദ്യെര
തേന്നാെടാപ്പംേചർത്തു ശമര്യയിെല
രാജെകാട്ടാരത്തിെന്റ ഉൾമുറിയിൽെവച്ച്
േപക്കഹ്യാവിെനയും അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം
അർേഗാബിെനയും അർയെയയും ചതിച്ച
െകാലെപ്പടുത്തി.

26 െപക്കഹ്യാവിെന്റ ഭരണത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങള ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സകല്രപവൃത്തികള ംഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇ്രസാേയൽരാജാവായ േപക്കഹ്
27 െയഹൂദാരാജാവായ അസര്യാവിെന്റ
അൻപത്തിരണ്ടാമാണ്ടിൽ െരമല്യാവിെന്റ
മകനായ േപക്കഹ് ശമര്യയിൽ ഇ്രസാേയലിനു
രാജാവായി. അേദ്ദഹം ഇരുപതുവർഷം വാണു.
28 അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ
്രപവർത്തിച്ച . െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാം ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു
െചയ്യിച്ച പാപങ്ങളിൽനിന്ന് അേദ്ദഹം
പിന്തിരിഞ്ഞില്ല.
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29ഇ്രസാേയൽരാജാവായേപക്കഹിെന്റകാലത്ത്
അശ്ശ ർരാജാവായ തിഗ്ലത്ത-്പിേലസർ
വന്ന് ഈേയാനും ആേബൽ-േബത്ത-്
മാക്കായും യാേനാഹും േകേദശും ഹാേസാരും
ഗിെലയാദും ഗലീലായും നഫ്താലിേദശം
മുഴുവനും ൈകവശെപ്പടുത്തി. അേദ്ദഹം
അവിടങ്ങളിെല നിവാസികെള അശ്ശ രിേലക്കു
കടത്തിെക്കാണ്ടുേപായി. 30 പിെന്ന ഏലാവിെന്റ
മകനായ േഹാേശയ, െരമല്യാവിെന്റ മകനായ
േപക്കഹിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന നടത്തി.
അേദ്ദഹം േപക്കഹിെന ആ്രകമിച്ച് ചതിവിൽ
െകാലെപ്പടുത്തി. അങ്ങെന ഉസ്സീയാവിെന്റ
മകനായ േയാഥാമിെന്റ ഇരുപതാമാണ്ടിൽ
േഹാേശയ േപക്കഹിെന്റ അനന്തരാവകാശി
എന്നനിലയിൽ രാജാവായി.

31 േപക്കഹിെന്റ ഭരണത്തിെല മറ്റ
സംഭവങ്ങൾ, അയാൾ െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾ,
ഇവെയല്ലാം ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?

െയഹൂദാരാജാവായ േയാഥാം
32 ഇ്രസാേയൽരാജാവും െരമല്യാവിെന്റ
മകനുമായ േപക്കഹിെന്റ രണ്ടാമാണ്ടിൽ
െയഹൂദാരാജാവായ ഉസ്സീയാവിെന്റ മകനായ
േയാഥാം ഭരണം തുടങ്ങി. 33 രാജാവാകുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം പതിനാറുവർഷം െജറുശേലമിൽ
വാണു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മ സാേദാക്കിെന്റ
മകളായ െയരൂശാ ആയിരുന്നു. 34 തെന്റ
പിതാവായ ഉസ്സീയാവു െചയ്തിരുന്നതുേപാെല
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അേദ്ദഹവും യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
നീതിയായുള്ളതു ്രപവർത്തിച്ച . 35എന്നിരുന്നാലും
േക്ഷ്രതങ്ങൾ നീക്കംെചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നില്ല; ജനങ്ങൾ
അവിെട ബലി അർപ്പിക്കുന്നതും ധൂപാർച്ചന
നടത്തുന്നതും തുടർന്നുേപാന്നു. യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കുള്ള മുകളിലെത്ത കവാടം*
േയാഥാം പുതുക്കിപ്പണിതു.

36 േയാഥാമിെന്റ ഭരണത്തിെല മറ്റ സംഭവങ്ങള ം
അേദ്ദഹം െചയ്ത ്രപവൃത്തികള െമല്ലാം
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല? 37 (ആ കാലത്ത്
അരാംരാജാവായ െരസീെനയും െരമല്യാവിെന്റ
മകനായ േപക്കഹിെനയും യേഹാവ
െയഹൂദയ്െക്കതിേരഅയച്ച തുടങ്ങി.) 38േയാഥാം
നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു.
തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അേദ്ദഹവും അവേരാടുകൂടി അടക്കെപ്പട്ട .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ ആഹാസ് തുടർന്നു
രാജാവായി.

16
െയഹൂദാരാജാവായആഹാസ്

1 െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഹിെന്റ
പതിേനഴാമാണ്ടിൽ െയഹൂദാരാജാവായ
േയാഥാമിെന്റ മകൻ ആഹാസ് രാജാവായി.
2 രാജാവാകുേമ്പാൾ ആഹാസിന് ഇരുപതു
വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം െജറുശേലമിൽ

* 15:35 ൈദവാലയത്തിെന്റ െതക്കുവശെത്ത കവാടം എന്നു
കരുതെപ്പടുന്നു; 2 ദിന. 23:20കാണുക.
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പതിനാറുവർഷം വാണു. അേദ്ദഹം
തെന്റ പൂർവപിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല
ആയിരുന്നില്ല; തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിയായുള്ളത് ്രപവർത്തിച്ചില്ല.
3 ആഹാസ് ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെട
വഴികളിൽ ജീവിച്ച . യേഹാവ
ഇ്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞ
അന്യരാഷ്്രടങ്ങള െട േമ്ലച്ഛാചാരങ്ങെള
പിൻതുടർന്നു. അേദ്ദഹം സ്വന്തം പു്രതെന
അഗ്നിയിൽ േഹാമിക്കുകേപാലും െചയ്തു.
4അേദ്ദഹം േക്ഷ്രതങ്ങളിലും മലകള െട മുകളിലും
സകലഇലതൂർന്ന മരങ്ങള െട കീഴിലും ബലികൾ
അർപ്പിക്കുകയും ധൂപാർച്ചന നടത്തുകയും
െചയ്തു.

5 അക്കാലത്ത് അരാംരാജാവായ െരസീനും
െരമല്യാവിെന്റ മകനായ േപക്കഹ് എന്ന
ഇ്രസാേയൽരാജാവും െജറുശേലമിനുേനേര
യുദ്ധത്തിനുവന്നു. അവർ ആഹാസിെന
ഉപേരാധിച്ച ; പേക്ഷ, അേദ്ദഹെത്ത ആ്രകമിച്ച
കീഴ്െപ്പടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 6 ആ സമയത്ത്
അരാംരാജാവായ െരസീൻ െയഹൂദന്മാെര
തുരത്തിേയാടിച്ചിട്ട് അരാമിനുേവണ്ടി ഏലാത്ത്
തിരിെക പിടിെച്ചടുത്തു. അതിനുേശഷം
ഏേദാമ്യർ* അവിെടവന്നു വാസമുറപ്പിച്ച ;
ഇന്നുവെരയുംഅവർഅവിെട പാർക്കുന്നു.

7 ആഹാസ് അശ്ശ ർരാജാവായ തിഗ്ലത്ത്-
പിേലസറിെന്റ അടുക്കൽ സേന്ദശവാഹകെര
അയച്ച് ഇ്രപകാരം പറയിച്ച : “ഞാൻഅങ്ങയുെട

* 16:6 ചി.ൈക.്രപ.അരാമ്യർ
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ദാസനും അേങ്ങക്കു കീഴ്െപ്പട്ടിരിക്കുന്നവനും
ആണേല്ലാ! അങ്ങ് വന്ന്, എെന്ന
ആ്രകമിക്കുന്ന അരാംരാജാവിെന്റയും
ഇ്രസാേയൽരാജാവിെന്റയും ൈകയിൽനിന്ന്
എെന്നവിടുവിച്ചാലും!” 8ആഹാസ് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിലും രാജെകാട്ടാരത്തിെല
ഭണ്ഡാരങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന െവള്ളിയും
സ്വർണവും എടുത്ത് അശ്ശ ർരാജാവിനു
സമ്മാനമായി െകാടുത്തയച്ച . 9 അങ്ങെന
അശ്ശ ർരാജാവ് ആഹാസിെന്റ അഭ്യർഥന
അംഗീകരിച്ച . അേദ്ദഹം ദമസ്േകാസ്
ആ്രകമിച്ച കീഴടക്കി. അതിെല നിവാസികെള
അേദ്ദഹം തടവുകാരാക്കി കീറിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകുകയും അവരുെട രാജാവായ
െരസീെനവധിക്കുകയും െചയ്തു.

10 പിെന്നആഹാസുരാജാവ് അശ്ശ ർരാജാവായ
തിഗ്ലത്ത-്പിേലസരിെന കാണുന്നതിനായി
ദമസ്േകാസിേലക്കു െചന്നു. അേദ്ദഹം
അവിെട ഒരു ബലിപീഠം കണ്ടു. അതുേപാെല
ഒന്നു പണിയിക്കുന്നതിന് അേദ്ദഹം ആ
ബലിപീഠത്തിെന്റ ഒരു മാതൃകയും അതിെന്റ
പണിയുെട വിശദമായ രൂപേരഖയും
ഊരിയാപുേരാഹിതനു െകാടുത്തയച്ച .
11 അങ്ങെന ഊരിയാപുേരാഹിതൻ,
ആഹാസുരാജാവ് ദമസ്േകാസിൽനിന്നു
െകാടുത്തയച്ച മാതൃകയനുസരിച്ച് ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു; രാജാവു തിരിെച്ചത്തുന്നതിനു
മുമ്പായിത്തെന്ന അതു പൂർത്തീകരിച്ച .
12 രാജാവു ദമസ്േകാസിൽനിന്നു തിരിെച്ചത്തി
ആ യാഗപീഠം കണ്ടേപ്പാൾ അതിെന്റ
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അടുത്തുെചന്ന് അതിേന്മൽ യാഗങ്ങൾ
അർപ്പിച്ച . 13അയാൾ ആ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
തെന്റ േഹാമയാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിക്കുകയും പാനീയയാഗം പകരുകയും
സമാധാനയാഗത്തിെന്റ രക്തം അതിേന്മൽ
തളിക്കുകയും െചയ്തു. 14 യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന െവങ്കലയാഗപീഠം
അയാൾ, താൻ ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ
യാഗപീഠത്തിനും ആലയത്തിനും മേധ്യനിന്നു
മാറ്റി; താൻ ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ യാഗപീഠത്തിെന്റ
വടക്കുവശത്തായിസ്ഥാപിച്ച .

15 അതിനുേശഷം ആഹാസുരാജാവ്
പുേരാഹിതനായ ഊരിയാവിന് ഈ ആജ്ഞകൾ
െകാടുത്തു: “രാവിലെത്ത േഹാമയാഗവും
ൈവകുേന്നരെത്ത ധാന്യയാഗവും രാജാവിെന്റ
േഹാമയാഗവും ധാന്യയാഗവും േദശെത്ത
സകലജനങ്ങള െടയും േഹാമയാഗങ്ങള ം
അവരുെട ധാന്യയാഗങ്ങള ം അവരുെട
പാനീയയാഗങ്ങള ം പുതിയ വലിയ
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ അർപ്പിക്കണം.
േഹാമയാഗങ്ങള െടയും മറ്റ യാഗങ്ങള െടയും
രക്തെമല്ലാം ഈ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
തളിക്കണം. െവങ്കലയാഗപീഠം ഞാൻ
അരുളപ്പാടു േചാദിക്കുന്നതിനായി
ഉപേയാഗിക്കുന്നതായിരിക്കും.” 16ആഹാസുരാജാവു
കൽപ്പിച്ചതുേപാെല ഊരിയാപുേരാഹിതൻ
െചയ്തു.

17 ആഹാസുരാജാവ് ചലിപ്പിക്കാവുന്ന
പീഠങ്ങള െട ചട്ടപ്പലക മുറിച്ച കളഞ്ഞിട്ട്
ക്ഷാളനപാ്രതങ്ങൾ അവയുെടേമൽനിന്ന്
മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. അേദ്ദഹം അതു



2 രാജാക്കന്മാർ 16:18 lxxxix 2 രാജാക്കന്മാർ 17:2

െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള കാളകൾ
താങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്ന വലിയ െവങ്കല
ജലസംഭരണി† അവയുെട പുറത്തുനിന്നു നീക്കി
ഒരു കൽത്തറേമൽസ്ഥാപിച്ച . 18യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ പണിതീർത്തിരുന്ന
ശബ്ബത്തു പന്തൽ‡ ആലയത്തിനുപുറത്ത്
രാജാവിനു ്രപേവശിക്കുന്നതിനുള്ള വാതിലും
അേദ്ദഹം അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ഇഷ്ട്രപകാരം
ആലയത്തിൽനിന്ന്എടുത്തുമാറ്റി.

19 ആഹാസിെന്റ ഭരണത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങള ം അേദ്ദഹം െചയ്ത
്രപവൃത്തികള െമല്ലാം െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
20ആഹാസ് നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ പിതാക്കന്മാേരാട്
േചർന്നു; അേദ്ദഹവും ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അടക്കെപ്പട്ട . അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ
ഹിസ്കിയാവ്അേദ്ദഹത്തിനുേശഷം രാജാവായി.

17
ഇ്രസാേയലിെല ഒടുവിലെത്ത രാജാവായ

േഹാേശയ
1 െയഹൂദാരാജാവായ ആഹാസിെന്റ
പ്രന്തണ്ടാമാണ്ടിൽഏലയുെട മകനായ േഹാേശയ
ശമര്യയിൽ ഇ്രസാേയലിനു രാജാവായി.
അേദ്ദഹം ഒൻപതു വർഷം വാണു. 2അേദ്ദഹം
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ ്രപവർത്തിച്ച ;
എന്നാൽ അത് അേദ്ദഹത്തിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന

† 16:17 മൂ.ഭാ. കടൽ ‡ 16:18 ശബ്ബത്തു പന്തൽ,
വിവക്ഷിക്കുന്നത് രാജാവ്ൈദവാലയത്തിൽ േപാകുന്നപാതയിൽ
പണിതീർത്തിരുന്നനടപ്പന്തലാണ.്
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ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാർ െചയ്തതുേപാെല
ആയിരുന്നില്ല.

3 അശ്ശ ർരാജാവായ ശല്മേനസർ
േഹാേശയെയ ആ്രകമിക്കുന്നതിനായി
പുറെപ്പട്ട വന്നു. േഹാേശയ ശല്മേനസറിനു
കീഴ്െപ്പട്ടിരുന്ന് അേദ്ദഹത്തിനു കപ്പം
െകാടുത്തുവന്നിരുന്നു. 4 എന്നാൽ
േഹാേശയ ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ
േസാവിെന്റ* അടുക്കൽ സേന്ദശവാഹകെര
അയയ്ക്കുകയും വർഷംേതാറും
അശ്ശ ർരാജാവിനു െകാടുത്തുെകാണ്ടിരുന്ന
കപ്പം െകാടുക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്തതിനാൽ
അേദ്ദഹം വഞ്ചകെനന്ന് അശ്ശ ർരാജാവ്
കെണ്ടത്തി. അതിനാൽ ശല്മേനസർ
അേദ്ദഹെത്ത ബന്ധിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി.
5 അശ്ശ ർരാജാവ് ഇ്രസാേയൽേദശെത്ത
മുഴുവൻ ആ്രകമിച്ച് ശമര്യയ്ക്കുേനേര
ൈസന്യവുമായിവന്ന് അതിെന ഉപേരാധിച്ച .
ആ ഉപേരാധം മൂന്നുവർഷം നീണ്ടുനിന്നു.
6 േഹാേശയയുെട ഭരണത്തിെന്റ
ഒൻപതാംവർഷത്തിൽ അശ്ശ ർരാജാവ് ശമര്യെയ
പിടിച്ചടക്കുകയും ഇ്രസാേയല്യെര തടവുകാരാക്കി
അശ്ശ രിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്തു.
അേദ്ദഹം അവെര ഹലഹിലും േഗാസാൻ
നദീതീരത്ത് ഹാേബാരിലും േമദ്യരുെട
പട്ടണങ്ങളിലും പാർപ്പിച്ച .
ഇ്രസാേയൽപാപംമൂലം ്രപവാസത്തിൽ

* 17:4 േസാ, ഒേസാർേകാൺ എന്നതിെന്റ
ചുരുക്കരൂപമായിരിക്കാം.
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7 ഈ സംഭവങ്ങൾെക്കല്ലാം കാരണം
ഇതായിരുന്നു: തങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവായ ഫറേവാെന്റ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു
വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന തങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയ്െക്കതിേരഇ്രസാേയൽപാപംെചയ്തു.
അവർ അന്യേദവന്മാെര ആരാധിക്കുകയും
8 തങ്ങള െട മുൻപിൽനിന്ന് യേഹാവ
നീക്കിക്കളഞ്ഞ അന്യരാഷ്്രടങ്ങള െട
ആചാരങ്ങള ം ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാർ
നടപ്പാക്കിയ ആചാരങ്ങള ം പിൻതുടർന്നു.
9 തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയ്െക്കതിേര
െതറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഇ്രസാേയല്യർ
രഹസ്യമായി െചയ്തു; അവരുെട
പട്ടണങ്ങളിെലല്ലാം—കാവൽേഗാപുരംമുതൽ
െകട്ട റപ്പ ള്ള നഗരങ്ങൾവെര—അവർ
തങ്ങൾക്കായി േക്ഷ്രതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി.
10 ഓേരാ ഉയർന്ന കുന്നിൻമുകളിലും
ഇലതൂർന്ന മരത്തിൻകീഴിലും അവർ
ആചാരസ്തൂപങ്ങള ം അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം
സ്ഥാപിച്ച . 11 അവരുെടമുമ്പിൽനിന്ന്
യേഹാവ നീക്കിക്കളഞ്ഞ രാഷ്്രടങ്ങൾ
െചയ്തിരുന്നതുേപാെല അവർ ഓേരാ
േക്ഷ്രതത്തിലും ധൂപാർച്ചന നടത്തി. അവർ
ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിച്ച് യേഹാവയുെട േകാപം
ജ്വലിപ്പിച്ച . 12 “നിങ്ങൾ അതു െചയ്യരുത,്”†
എന്ന് യേഹാവ കൽപ്പിച്ചിരുെന്നങ്കിലും
അവർ വി്രഗഹങ്ങെള ആരാധിച്ച .
13 “നിങ്ങള െട ദുഷ്ടവഴികളിൽനിന്നു
പിന്തിരിയുക; എെന്റ ദാസന്മാരായ

† 17:12 പുറ. 20:4,5
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്രപവാചകന്മാരിലൂെട ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
നൽകിയതും അനുസരിക്കുന്നതിനായി
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാേരാടു കൽപ്പിച്ചതുമായ
എെന്റ സകലനിയമങ്ങള ം അനുസരിച്ച് എെന്റ
കൽപ്പനകള ം വിധികള ം ്രപമാണിക്കുക!”
എന്ന് യേഹാവ തെന്റ സകല്രപവാചകന്മാരും
ദർശകന്മാരും മുേഖന ഇ്രസാേയലിനും
െയഹൂദയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പ നൽകി.

14 എന്നാൽ അവർ െചവിെക്കാണ്ടില്ല.
തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
അവരും ദുശ്ശാഠ്യക്കാരായിരുന്നു. 15 യേഹാവ
അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയ
ഉത്തരവുകൾ നിരസിക്കുകയും ഉടമ്പടി
ലംഘിക്കുകയും അവിടന്ന് അവർക്കു െകാടുത്ത
മുന്നറിയിപ്പ കള ം അവഗണിക്കുകയും െചയ്തു.
അവർ വിലെകട്ട മിഥ്യാമൂർത്തികെള അനുഗമിച്ച്
സ്വയം വിലെകട്ടവരായിത്തീർന്നു. “ചുറ്റ മുള്ള
രാഷ്്രടങ്ങൾ െചയ്യന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ
െചയ്യരുത,്”എന്ന്യേഹാവകൽപ്പിച്ചിരുെന്നങ്കിലും
അവർ ചുറ്റ മുള്ള രാഷ്്രടങ്ങെള അനുകരിച്ച ;
യേഹാവ വിലക്കിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ
െചയ്തു.

16 അവർ തങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സകലകൽപ്പനകള ം
ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു. അവർ തങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
വാർത്ത രണ്ടു കാളക്കിടാങ്ങെളയും ഒരു
അേശരാ്രപതിഷ്ഠെയയും ആകാശത്തിെല
സകലൈസന്യെത്തയും നമസ്കരിക്കുകയും
ബാലിെന ആരാധിക്കുകയും െചയ്തു.
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17 അവർ തങ്ങള െട പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയുംഅഗ്നിയിൽബലിയർപ്പിച്ച ;അവർ
േദവ്രപശ്നംെവക്കുകയും ശകുനംേനാക്കുകയും
െചയ്തു; യേഹാവയുെട കൺമുമ്പിൽ തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുന്നതിനായിഅവർതങ്ങെളത്തെന്ന
വിറ്റ കളഞ്ഞു. അങ്ങെന അവർ യേഹാവയുെട
േ്രകാധം ജ്വലിപ്പിച്ച .

18 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രസാേയലിേനാടു
േകാപിച്ച് അവെര തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞു; െയഹൂദാേഗാ്രതംമാ്രതം
അവേശഷിച്ച . 19 െയഹൂദയും തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട കൽപ്പനകൾ
്രപമാണിച്ചില്ല. ഇ്രസാേയൽ നടപ്പാക്കിയ
ആചാരങ്ങൾ അവർ പിൻതുടർന്നു.
20 അതിനാൽ യേഹാവ ഇ്രസാേയൽവംശെത്ത
മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അവിടന്ന്
അവെര തള്ളിക്കളയുന്നതുവെരയും
അവെര െകാള്ളെചയ്യന്നവരുെട ൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു.

21 യേഹാവ ഇ്രസാേയലിെന
ദാവീദുഗൃഹത്തിൽനിന്ന് േവർെപടുത്തിയേപ്പാൾ
അവർ െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെന തങ്ങള െട രാജാവാക്കി.
െയാേരാെബയാം ഇ്രസാേയലിെന വശീകരിച്ച്
യേഹാവെയ അനുഗമിക്കുന്നതിൽനിന്ന്
അവെര അകറ്റിക്കളയുകയും അവെരെക്കാണ്ട്
ഒരു മഹാപാപം െചയ്യിക്കുകയും
െചയ്തു. 22 െയാേരാെബയാമിെന്റ
സകലപാപങ്ങളിൽനിന്നും വിട്ട മാറാെത
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ അവയിൽത്തെന്ന
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ഉറച്ച നിന്നു. 23 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ തെന്റ
ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാർമുേഖന അവർക്കു
മുന്നറിയിപ്പ െകാടുത്തിരുന്നതുേപാെല, ഒടുവിൽ
യേഹാവ അവെര തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്നു
തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതിനാൽ ഇ്രസാേയൽജനം
അവരുെട ജന്മേദശത്തുനിന്ന് അശ്ശ രിേലക്കു
്രപവാസികളായി മടേങ്ങണ്ടിവന്നു. ഇന്നും
ആവിധംതെന്നഅവർകഴിയുന്നു.

ശമര്യയിെലപുനരധിവാസം
24 അശ്ശ ർരാജാവ് ബാേബൽ, കൂഥാ, അവ്വ,
ഹമാത്ത്, െസഫർവയീം എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും
ജനങ്ങെള െകാണ്ടുവന്ന് ഇ്രസാേയൽമക്കൾക്കു
പകരം ശമര്യയിെല പട്ടണങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ച .
അവർ ശമര്യ ൈകവശമാക്കി അതിെല
പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിച്ച . 25 അവർ അവിെട
അധിവസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ യേഹാവെയ
ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല; അതിനാൽ യേഹാവ
അവരുെട ഇടയിേലക്കു സിംഹങ്ങെള
അയച്ച . അവ ജനങ്ങളിൽ ചിലെര
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 26 അവർ ഈ വിവരം
അശ്ശ ർരാജാവിന് അറിവുെകാടുത്തു: “അങ്ങ്
നാടുകടത്തി ശമര്യാപട്ടണങ്ങളിൽ െകാണ്ടുവന്നു
പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആ നാട്ടിെല
ൈദവത്തിെന്റആചാരവിധികൾഅറിഞ്ഞുകൂടാ.
അതിനാൽ ആ ൈദവം അവരുെട ഇടയിേലക്കു
സിംഹങ്ങെളഅയച്ച ;അവഅവെര െകാല്ല ന്നു.”

27 അേപ്പാൾ അശ്ശ ർരാജാവ് ഈ
കൽപ്പന പുറെപ്പടുവിച്ച : “നിങ്ങൾ
ശമര്യയിൽനിന്ന് തടവുകാരായി പിടിച്ചിട്ട ള്ള
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പുേരാഹിതന്മാരിൽ ഒരാൾ അവിെട
പാർക്കുന്നതിനായി തിരിച്ച േപാകെട്ട! ആ
നാട്ടിെല ൈദവത്തിെന്റ മാർഗം അയാൾ
ജനങ്ങെള പഠിപ്പിക്കെട്ട!” 28 അങ്ങെന
ശമര്യയിൽനിന്ന് ്രപവാസത്തിേലക്കുേപായ
പുേരാഹിതന്മാരിൽ ഒരാൾ േബേഥലിൽ
പാർക്കുന്നതിനായി തിരിച്ച വന്നു. യേഹാവെയ
ആരാധിേക്കണ്ടെതങ്ങെനെയന്ന് അേദ്ദഹം
അവെരപഠിപ്പിച്ച .

29 എന്നിരുന്നാലും ഓേരാ േദശത്തുനിന്നുമുള്ള
ഓേരാ ജനവിഭാഗവും അവരവരുെട
േദവന്മാെര ഉണ്ടാക്കി ശമര്യയിൽ അവർ
താമസമുറപ്പിച്ച വിവിധ പട്ടണങ്ങളിെല
േക്ഷ്രതങ്ങളിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ച . 30ബാേബലുകാർ
സൂേക്കാത്ത-്െബേനാത്തിെന ്രപതിഷ്ഠിച്ച .
കൂഥക്കാർ േനർഗാലിെന ്രപതിഷ്ഠിച്ച .
ഹമാത്തുകാർ അശീമെയ ്രപതിഷ്ഠിച്ച .
31 അവ്വക്കാർ നിബ്ഹസിെനയും
തർത്തക്കിെനയും ്രപതിഷ്ഠിച്ച . െസഫർവക്കാർ
െസഫർവയീം േദവന്മാരായ അ്രദെമെലക്കിനും
അനെമെലക്കിനും തങ്ങള െട മക്കെള
അഗ്നിയിൽബലിയർപ്പിച്ച . 32അവർയേഹാവെയ
ആരാധിെച്ചങ്കിലും മലകളിെല േക്ഷ്രതങ്ങളിൽ
തങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പുേരാഹിതന്മാരായി േസവനം
െചയ്യന്നതിന് തങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽനിന്ന്
എല്ലാത്തരക്കാെരയും പുേരാഹിതന്മാരായി
നിയമിച്ച . 33 അങ്ങെന അവർ യേഹാവെയ
ആരാധിക്കയും തങ്ങൾ പുറെപ്പട്ട േപാന്ന
നാട്ടിെലആചാരങ്ങളനുസരിച്ച് അവരുെട സ്വന്തം
േദവന്മാെര േസവിക്കയും െചയ്തുേപാന്നു.
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34 ഇന്നുവെരയും അവർ അവരുെട
പഴയ ആചാരങ്ങെള മുറുെകപ്പിടിച്ച
നിൽക്കുന്നു. യേഹാവ ഇ്രസാേയൽ
എന്നു നാമം നൽകിയ യാേക്കാബിെന്റ
സന്തതികൾക്കായി െകാടുത്തിരിക്കുന്ന
ഉത്തരവുകളിേലാ അനുശാസനങ്ങളിേലാ
നിയമങ്ങളിേലാ കൽപ്പനകളിേലാ ഇന്നും
അവർ ഉറച്ച നിൽക്കുകേയാ യേഹാവെയ
ആരാധിക്കുകേയാ െചയ്യന്നില്ല. 35 യേഹാവ
ഇ്രസാേയലുമായി ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്തനാളിൽ
ഇ്രപകാരം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. “നിങ്ങൾ
അന്യേദവന്മാെര ആരാധിക്കുകേയാ
നമസ്കരിക്കുകേയാ േസവിക്കുകേയാ
അവർക്കു ബലികഴിക്കുകേയാ െചയ്യരുത.്
36 പിെന്നേയാ, തെന്റ വിസ്മയകരമായ
ശക്തിെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും നിങ്ങെള
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്നവനായ
യേഹാവെയമാ്രതമാണ് നിങ്ങൾ
ആരാധിേക്കണ്ടത;് തിരുമുമ്പിൽ നിങ്ങൾ
നമസ്കരിക്കണം; അവിടേത്തക്ക് നിങ്ങൾ
യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. 37 ആ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി എഴുതിയിട്ട ള്ള
ഉത്തരവുകള ം അനുശാസനങ്ങള ം നിയമങ്ങള ം
കൽപ്പനകള ം പാലിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ
ജാഗരൂകരായിരിക്കണം; അന്യേദവന്മാെര
ആരാധിക്കരുത;് 38 ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
െചയ്തിരിക്കുന്ന നിയമം മറക്കരുത;്
അന്യേദവന്മാെര ആരാധിക്കരുത.് 39 അേത,
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
ആരാധിക്കുക; അവിടന്നാണ് നിങ്ങള െട
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സകലശ്രതുക്കള െടയുംൈകയിൽനിന്ന് നിങ്ങെള
വിടുവിക്കുന്നത.്”

40 എങ്കിലും അവർ അതു േകൾക്കാെത
തങ്ങള െട പഴയ രീതികൾ അനുസരിച്ച
ജീവിച്ച . 41 ഈ ജനം യേഹാവെയ
ആരാധിച്ചേപ്പാൾത്തെന്ന തങ്ങള െട
വി്രഗഹങ്ങെളയും േസവിച്ചിരുന്നു. അവരുെട
മക്കള ം മക്കള െട മക്കള ം ഇന്നുവെരയും
തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ െചയ്തതുേപാെല
െചയ്തുവരുന്നു.

18
െയഹൂദാരാജാവായഹിസ്കിയാവ്

1 ഇ്രസാേയൽരാജാവും ഏലയുെട
മകനുമായ േഹാേശയയുെട മൂന്നാമാണ്ടിൽ
െയഹൂദാരാജാവായ ആഹാസിെന്റ മകൻ
ഹിസ്കിയാവ് രാജാവായി. 2 രാജാവാകുേമ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം ഇരുപത്തിെയാൻപതു വർഷം
െജറുശേലമിൽ വാണു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അമ്മ െസഖര്യാവിെന്റ മകളായ അബിയ*
ആയിരുന്നു. 3 തെന്റ പൂർവപിതാവായ
ദാവീദ് െചയ്തതുേപാെല അേദ്ദഹം
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിയായുള്ളതു
്രപവർത്തിച്ച . 4 അേദ്ദഹം േക്ഷ്രതങ്ങൾ
നീക്കിക്കളഞ്ഞു;ആചാരസ്തൂപങ്ങൾതകർത്തു;
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ െവട്ടിമുറിച്ച ; േമാശ
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന െവങ്കലസർപ്പെത്തയും

* 18:2 മൂ.ഭാ.അബി,അബിയഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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അേദ്ദഹം നശിപ്പിച്ച . െനഹുഷ്ഠാൻ† എന്നു
േപരുവിളിച്ചിരുന്ന അതിന് ഇ്രസാേയൽമക്കൾ
അന്നുവെരയും ധൂപാർച്ചനനടത്തിയിരുന്നു.

5 ഹിസ്കിയാവ് ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയിൽ വിശ്വാസം
അർപ്പിച്ച . െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരിൽ
അേദ്ദഹത്തിനു മുമ്പാകെട്ട, പിമ്പാകെട്ട,
അേദ്ദഹെത്തേപ്പാെല യേഹാവയിൽ വിശ്വാസം
അർപ്പിച്ച മെറ്റാരാള ം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
6 അേദ്ദഹം യേഹാവെയ മുറുെകപ്പിടിച്ച ;
അവിടെത്ത പിൻതുടരുന്നതിൽനിന്നു
വ്യതിചലിക്കാെത അവിടന്ന് േമാശയ്ക്കു
നൽകിയ കൽപ്പനകെളല്ലാം അനുസരിച്ച .
7 യേഹാവയും അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്നു; താൻ ഏെറ്റടുത്ത
കാര്യങ്ങളിെലല്ലാം അേദ്ദഹം വിജയംൈകവരിച്ച .
അേദ്ദഹം അശ്ശ ർരാജാവിേനാട്
എതിർത്തുനിന്നു; അേദ്ദഹെത്ത േസവിച്ചില്ല.
8 കാവൽേഗാപുരംമുതൽ േകാട്ടെകട്ടി
ബലെപ്പടുത്തിയ നഗരംവെര, ഗസ്സാപട്ടണവും
ചുറ്റ മുള്ള ്രപേദശങ്ങൾവെരയും അേദ്ദഹം
െഫലിസ്ത്യെര േതാൽപ്പിച്ച .

9 ഹിസ്കിയാരാജാവിെന്റ നാലാമാണ്ടിൽ,
അതായത,് ഇ്രസാേയൽരാജാവും
ഏലയുെട മകനുമായ േഹാേശയയുെട
ഏഴാമാണ്ടിൽ, അശ്ശ ർരാജാവായ ശല്മേനസർ
ശമര്യയ്ക്കുേനേര ൈസന്യവുമായിവന്ന് അതിെന

† 18:4 െനഹുഷ്ഠാൻ എന്ന പദം, െവങ്കലം, സർപ്പം
എന്നിവയ്ക്കുള്ളഎ്രബായപദങ്ങേളാടുസാമ്യമുണ്ട്.
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ഉപേരാധിച്ച . 10 മൂന്നുവർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അശ്ശ ര്യർ അതിെന പിടിെച്ചടുത്തു. അങ്ങെന
ഹിസ്കിയാവിെന്റ ആറാമാണ്ടിൽ, അതായത,്
ഇ്രസാേയൽരാജാവായ േഹാേശയയുെട
ഒൻപതാമാണ്ടിൽ ശമര്യ കീഴടക്കെപ്പട്ട .
11അശ്ശ ർരാജാവ് ഇ്രസാേയല്യെര അശ്ശ രിേലക്കു
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി ഹലഹിലും,
േഗാസാൻ നദീതീരത്തുള്ള ഹാേബാരിലും
േമദ്യപട്ടണങ്ങളിലും അവെര പാർപ്പിച്ച .
12 അവർ തങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
അനുസരിക്കാെത അവിടേത്താടുള്ള ഉടമ്പടി—
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാശ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന
കാര്യങ്ങൾ—ലംഘിച്ചതിനാലാണ് ഇ്രപകാരം
സംഭവിച്ചത.് അവർ ആ കൽപ്പനകൾ
െചവിെക്കാള്ള കേയാ അനുസരിക്കുകേയാ
െചയ്തില്ല.

13 ഹിസ്കിയാരാജാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
പതിന്നാലാംവർഷം അശ്ശ ർരാജാവായ
സൻേഹരീബ് േകാട്ടകളാൽസുരക്ഷിതമാക്കെപ്പട്ട
സകല െയഹൂദാനഗരങ്ങള ം ആ്രകമിച്ച
കീഴടക്കി. 14 അതിനാൽ െയഹൂദാരാജാവായ
ഹിസ്കിയാവ് ലാഖീശിൽ അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ
അടുേത്തക്ക് ഈ സേന്ദശം െകാടുത്തയച്ച :
“ഞാൻ െതറ്റ െചയ്തുേപായി; എന്നിൽനിന്നു
പിൻവാങ്ങണേമ! അങ്ങ് എന്നിൽനിന്ന്
ആവശ്യെപ്പടുന്നെതന്തായാലും ഞാൻ
തന്നുെകാള്ളാം.” അശ്ശ ർരാജാവ്
െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കിയാവിന് മുന്നൂറു
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താലന്തു‡ െവള്ളിയും മുപ്പതു താലന്തു§
സ്വർണവും പിഴയിട്ട . 15അങ്ങെനയേഹാവയുെട
ആലയത്തിലും രാജെകാട്ടാരത്തിെല
ഭണ്ഡാരത്തിലും കണ്ട െവള്ളിെയല്ലാം
ഹിസ്കിയാവ്അേദ്ദഹത്തിനു െകാടുത്തു.

16 െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കിയാവ്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല കതകുകള ം
കട്ടിളകള ം സ്വർണംെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞിരുന്നു.
ഈ സമയത്ത് അേദ്ദഹം അെതല്ലാം
ഇളക്കിെയടുത്തു. ആ സ്വർണെമല്ലാം അേദ്ദഹം
അശ്ശ ർരാജാവിനു െകാടുത്തയച്ച .
സൻേഹരീബ് െജറുശേലമിെന

ഭീഷണിെപ്പടുത്തുന്നു
17 എങ്കിലും അശ്ശ ർരാജാവ്
തെന്റ സർവൈസന്യാധിപെനയും*
ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവിെയയും† യുദ്ധക്കളത്തിെല
അധിപെനയും‡ ഒരു മഹാൈസന്യേത്താെടാപ്പം
ലാഖീശിൽനിന്ന് ഹിസ്കിയാരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െജറുശേലമിേലക്ക് അയച്ച . അവർ
െജറുശേലമിേലക്കുവന്ന് അലക്കുകാരെന്റ
വയലിേലക്കുള്ള രാജവീഥിയിൽ മുകളിലായുള്ള
കുളത്തിെന്റ കൽപ്പാത്തിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ച .
18 അവർ െയഹൂദാരാജാവിെന വിളിച്ച .
അേപ്പാൾ െകാട്ടാരം ഭരണാധിപനും
ഹിൽക്കിയാവിെന്റ മകനുമായ എല്യാക്കീം,
േലഖകനായ െശബ്ന, ആസാഫിെന്റ മകനും

‡ 18:14 ഏക. 11 ടൺ. § 18:14 ഏക. 1 ടൺ. * 18:17 മൂ.ഭാ.
തർത്താെനയും † 18:17 മൂ.ഭാ. രബ-്സാരീസിെനയും ‡ 18:17
മൂ.ഭാ. റബ്-ശാേക്കെയയും



2 രാജാക്കന്മാർ 18:19 ci 2 രാജാക്കന്മാർ 18:23

രാജകീയ േരഖാപാലകനുമായ േയാവാഹ്
എന്നിവർ േകാട്ടയ്ക്കു െവളിയിൽ അവരുെട
അടുേത്തക്കുെചന്നു.

19 യുദ്ധക്കളത്തിെല അധിപൻ അവേരാടു
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾഹിസ്കിയാവിേനാട് പറയുക:

“ ‘മഹാനായ അശ്ശ ർരാജാവ് ഇ്രപകാരം
കൽപ്പിക്കുന്നു: നിെന്റ ഈ ഉറപ്പ്
എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ?് 20 നിനക്കു
യുദ്ധത്രന്തവും ൈസനികശക്തിയും ഉെണ്ടന്നു
നീ പറയുന്നു. എന്നാൽ നീ െപാള്ളവാക്കു
പറയുകയാണ,് എേന്നാെടതിർക്കാൻമാ്രതം നീ
ആെരയാണ് ആ്രശയിക്കുന്നത?് 21 േനാക്കൂ,
നീ ഈജിപ്റ്റിെന ആ്രശയിക്കുന്നുണ്ടാകാം.
അെതാരു ചതഞ്ഞ ഓടത്തണ്ടാണ.്
അതിേന്മൽ ചാരുന്നവരുെട ൈകയിൽ അത്
തുളച്ച കയറും. തെന്ന ആ്രശയിക്കുന്ന
ഏെതാരാൾക്കും, ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ
ഫറേവാനും അങ്ങെനതെന്ന. 22 പിെന്ന,
“ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുന്നു” എന്നാണു
നിങ്ങൾ പറയുന്നെതങ്കിൽ, “നിങ്ങൾ
െജറുശേലമിൽ ഈ യാഗപീഠത്തിനുമുമ്പിൽ
ആരാധിക്കണം” എന്ന് െയഹൂദേയാടും
ഇ്രസാേയലിേനാടും പറഞ്ഞുെകാണ്ട്
ഹിസ്കിയാവ് നീക്കിക്കളഞ്ഞത്
ആ ൈദവത്തിെന്റ േക്ഷ്രതങ്ങള ം
യാഗപീഠങ്ങള മേല്ല?

23 “ ‘വരിക, എെന്റ യജമാനനായ
അശ്ശ ർരാജാവുമായി വാതുെകട്ട വിൻ.
നിങ്ങൾക്ക് കുതിരേച്ചവകെര കെണ്ടത്താൻ
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കഴിയുെമങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു രണ്ടായിരം
കുതിരെയ തരാം. 24 രഥങ്ങൾക്കും
കുതിരകൾക്കുംേവണ്ടി നിങ്ങൾ
ഈജിപ്റ്റിെന ആ്രശയിച്ചാലും, എെന്റ
യജമാനെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥരിൽ നിസ്സാരനായ
ഒരുവെനെയങ്കിലും നിങ്ങൾെക്കങ്ങെന
ധിക്കരിക്കാൻ കഴിയും? 25 അതുമാ്രതേമാ?
യേഹാവയുെട അനുവാദം കൂടാെതയാേണാ
ഞാൻ ഈ സ്ഥലം ആ്രകമിക്കുന്നതിനും
ഇതിെന നശിപ്പിക്കുന്നതിനും വന്നത?് ഈ
േദശത്തിെനതിേര യുദ്ധംെചയ്യന്നതിനും
ഇതിെന നശിപ്പിക്കുന്നതിനും യേഹാവതെന്ന
എേന്നാടു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.’ ”
26 അേപ്പാൾ ഹിൽക്കിയാവിെന്റ
മകനായ എല്യാക്കീമും െശബ്നയും
േയാവാഹും യുദ്ധക്കളത്തിെല അധിപേനാടു
പറഞ്ഞു: “അങ്ങയുെട ദാസന്മാരായ
അടിയങ്ങൾക്ക് അരാമ്യഭാഷയറിയാം;
ദയവായി അരാമ്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാലും!
മതിലിേന്മലുള്ള ജനം േകൾെക്ക അടിയങ്ങേളാട്
എ്രബായഭാഷയിൽസംസാരിക്കരുേത!”

27 എന്നാൽ ആ ൈസന്യാധിപൻ
മറുപടിെകാടുത്തു: “ഇക്കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങേളാടും നിങ്ങള െട യജമാനേനാടുംമാ്രതം
പറയുന്നതിനാേണാ എെന്റ യജമാനൻ എെന്ന
അയച്ചിരിക്കുന്നത?് മതിലിേന്മലിരിക്കുന്ന
ഈ ജനെത്തയും അറിയിക്കാനേല്ല? അവരും
നിങ്ങെളേപ്പാെല സ്വന്തം മലം തിന്നുകയും സ്വന്തം
മൂ്രതം കുടിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടിവരികയിേല്ല?”

28 പിെന്ന ആ ൈസന്യാധിപൻ എഴുേന്നറ്റ നിന്ന്
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എ്രബായഭാഷയിൽ വിളിച്ച പറഞ്ഞു: “മഹാനായ
അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ വാക്കുകൾ േകൾക്കുക!
29 രാജാവ് ഇ്രപകാരം കൽപ്പിക്കുന്നു:
ഹിസ്കിയാവ് നിങ്ങെള ചതിക്കരുത.്
അേദ്ദഹത്തിന് എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു നിങ്ങെള
വിടുവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. 30 ‘യേഹാവ
നിശ്ചയമായും നെമ്മ വിടുവിക്കും; ഈ
നഗരെത്ത അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ൈകയിേലക്കു
വിട്ട െകാടുക്കുകയില്ല,’ എന്നു പറഞ്ഞ്
ഹിസ്കിയാവ് നിങ്ങെള യേഹാവയിൽ
ആ്രശയിക്കാൻ േ്രപരിപ്പിക്കാതിരിക്കെട്ട.

31 “ഹിസ്കിയാവു പറയുന്നതു
നിങ്ങൾ േകൾക്കരുത.് അശ്ശ ർരാജാവ്
ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് ഇ്രപകാരമാണ:്ഞാനുമായി
സമാധാനസന്ധിയുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ എെന്റ
അടുേത്തക്കു േപാരുക. അേപ്പാൾ നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തർക്കുംസ്വന്തംവീഞ്ഞുകുടിക്കുകയും
സ്വന്തം അത്തിമരത്തിൽനിന്നു പഴം തിന്നുകയും
സ്വന്തം ജലസംഭരണിയിൽനിന്ന് കുടിക്കുകയും
െചയ്യാം. 32 പിെന്ന ഞാൻ വന്നു നിങ്ങെള
നിങ്ങള െട സ്വന്തം നാടുേപാെലയുള്ള ഒരു
നാട്ടിേലക്ക്—ധാന്യവും പുതുവീഞ്ഞുമുള്ള ഒരു
നാട്ടിേലക്ക്, അപ്പവും മുന്തിരിേത്താപ്പ കള മുള്ള
ഒരു നാട്ടിേലക്ക,് ഒലിവു മരങ്ങള ം േതനുമുള്ളഒരു
നാട്ടിേലക്ക്—കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകും. അതിനാൽ
നിങ്ങൾ മരണെത്തയല്ല, ജീവെനത്തെന്ന
െതരെഞ്ഞടുക്കുക.

“ ‘യേഹാവ നെമ്മ വിടുവിക്കും,’ എന്ന്
ഹിസ്കിയാവു പറയുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം നിങ്ങെള
വഴി െതറ്റിക്കുകയാെണന്നു കരുതണം. അേദ്ദഹം
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പറയുന്നതുനിങ്ങൾ്രശദ്ധിക്കരുത.് 33ഏെതങ്കിലും
നാട്ടിെലൈദവംഎെന്നങ്കിലുംഅശ്ശ ർരാജാവിെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് തെന്റ നാടിെന രക്ഷിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
34 ഹമാത്തിെലയും അർപ്പാദിെലയും േദവന്മാർ
എവിെട? െസഫർവയീമിെലയും േഹനയിെലയും
ഇവ്വയിെലയും േദവന്മാർ എവിെട? അവർ എെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് ശമര്യെയ രക്ഷിച്ചിട്ട േണ്ടാ?
35 ഈ സകലരാജ്യങ്ങളിെലയും േദവന്മാരിൽ
ആർക്ക് എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു തെന്റ
നാടിെന രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട ണ്ട്? പിെന്ന
യേഹാവയ്ക്ക് എങ്ങെന എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു
െജറുശേലമിെന രക്ഷിക്കാൻകഴിയും?”

36 “അേദ്ദഹേത്താട് ഒരു വാക്കും മറുപടി
പറയരുത,്” എന്ന് ഹിസ്കിയാരാജാവു
ജനേത്താടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ
അവർ മിണ്ടാതിരുന്നു; മറുപടിയായി യാെതാന്നും
അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞില്ല.

37 പിെന്ന െകാട്ടാരം ഭരണാധിപനും
ഹിൽക്കിയാവിെന്റ മകനുമായ എല്യാക്കീമും,
േലഖകനായ െശബ്നയും, ആസാഫിെന്റ
മകനും രാജകീയ േരഖാപാലകനുമായ
േയാവാഹും തങ്ങള െട വസ്്രതംകീറിെക്കാണ്ട്
ഹിസ്കിയാവിെന്റ അടുക്കൽവന്നു. അവർ
യുദ്ധക്കളത്തിെല അധിപൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ
രാജാവിെനഅറിയിച്ച .

19
െജറുശേലമിെന്റവിടുതൽ ്രപവചിക്കെപ്പടുന്നു
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1 ഹിസ്കിയാരാജാവ് ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ
വസ്്രതംകീറി, ചാക്കുശീലയുടുത്ത്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു െചന്നു.
2 അേദ്ദഹം െകാട്ടാരം ഭരണാധിപനായ
എല്യാക്കീമിെനയും േലഖകനായ െശബ്നെയയും
പുേരാഹിതന്മാരിൽ ്രപധാനികെളയും
ചാക്കുശീല ധരിച്ചവരായി ആേമാസിെന്റ
മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ച . 3 അവർ അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു:
“ഹിസ്കിയാവ് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു: ‘കുഞ്ഞ്
ജനിക്കാറായിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിെന
്രപസവിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി അമ്മയ്ക്കില്ല’
അതുേപാെല ഈ ദിനം കഷ്ടതയുെടയും
അധിേക്ഷപത്തിെന്റയും അപമാനത്തിെന്റയും
ദിനമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 4 ജീവനുള്ള
ൈദവെത്ത അവേഹളിക്കുന്നതിനായി
അശ്ശ ർരാജാവ് അയച്ച യുദ്ധക്കളത്തിെല
അധിപൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകെളല്ലാം അങ്ങയുെട
ൈദവമായ യേഹാവ ഒരുപേക്ഷ േകൾക്കും;
ആ വാക്കുകൾമൂലം അങ്ങയുെട ൈദവമായ
യേഹാവ അയാെള ശിക്ഷിക്കും. അതിനാൽ
ഇ്രസാേയലിൽ ഇന്നുള്ള േശഷിപ്പിനുേവണ്ടി
അങ്ങു ്രപാർഥിക്കേണ!”

5 ഹിസ്കിയാരാജാവിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
െയശയ്യാവിെന്റഅടുക്കൽവന്നേപ്പാൾ 6അേദ്ദഹം
അവേരാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങള െട യജമാനേനാടു
പറയുക, ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
നീ േകട്ട വാക്കുകൾമൂലം ഭയെപ്പേടണ്ട, ആ
വാക്കുകൾമൂലം, അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ ദാസന്മാർ
എെന്ന നിന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 ്രശദ്ധിക്കുക! ഞാൻ



2 രാജാക്കന്മാർ 19:8 cvi 2 രാജാക്കന്മാർ 19:12

അവെന്റേമൽ ഒരു ആത്മാവിെന അയയ്ക്കും;
അതുമൂലം അവൻ ഒരു ്രപേത്യക വാർത്തേകട്ട്
സ്വന്തം േദശേത്തക്കു മടങ്ങും. അവിെടെവച്ച്
ഞാൻഅവെനവാളിനിരയാക്കും.’ ”

8 അശ്ശ ർരാജാവ് ലാഖീശിൽനിന്ന്
പിൻവാങ്ങി എന്നു േകട്ടേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ യുദ്ധക്കളത്തിെല അധിപനും
െജറുശേലമിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങി. അേദ്ദഹം
മടങ്ങിെച്ചല്ല േമ്പാൾ രാജാവ് ലിബ്നായ്െക്കതിേര
യുദ്ധംെചയ്യന്നതായി കണ്ടു.

9 കൂശ് രാജാവായ തിർഹാക്കാ തേന്നാടു
യുദ്ധംെചയ്യന്നതിനായിവരുന്നുണ്ട്എന്നവാർത്ത
സൻേഹരീബിനു ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ
അേദ്ദഹം വീണ്ടും തെന്റ സേന്ദശവുമായി
ഹിസ്കിയാവിെന്റഅടുക്കൽദൂതന്മാെരഅയച്ച .
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേന്ദശം ഇ്രപകാരമായിരുന്നു:
10 “െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കിയാവിേനാടു
പറയുക: ‘െജറുശേലം അശ്ശ ർരാജാവിെന്റ
ൈകയിൽ ഏൽപ്പിക്കെപ്പടുകയില്ല എന്നു
പറഞ്ഞ്,’ നീ ആ്രശയിക്കുന്ന നിെന്റ ൈദവം
നിെന്ന വഞ്ചിക്കരുത;് 11 അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാർ
സകലരാജ്യങ്ങെളയും ഉന്മൂലനംെചയ്ത്
അവേയാടു െചയ്തിരിക്കുന്നെതന്താെണന്ന്
നീ തീർച്ചയായും േകട്ടിരിക്കും. ആ നിലയ്ക്ക്
നീ വിടുവിക്കെപ്പടുേമാ? 12 എെന്റ പൂർവികർ
നശിപ്പിച്ചിട്ട ള്ള രാഷ്്രടങ്ങെള അവരുെട
േദവന്മാർ വിടുവിച്ചിട്ട േണ്ടാ? േഗാസാൻ,
ഹാരാൻ, േരെസഫ്, െതലസ്സാരിെല എേദന്യർ
എന്നിവരിൽ ആരുെടെയങ്കിലും േദവന്മാർക്ക്
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അതു കഴിഞ്ഞിട്ട േണ്ടാ? 13 ഹമാത്തുരാജാവും
അർപ്പാദുരാജാവും എവിെട? ലായീർ
െസഫർവയിം, േഹന, ഇവ്വ എന്നിവിടങ്ങളിെല
രാജാക്കന്മാരുംഎവിെട?”
ഹിസ്കിയാവിെന്റ ്രപാർഥന

14 ഹിസ്കിയാവ് സേന്ദശവാഹകരുെട
ൈകയിൽനിന്ന് എഴുത്തുവാങ്ങി വായിച്ച .
പിെന്ന അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
െചന്ന് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ച് അതു
നിവർത്തി. 15 അതിനുേശഷം ഹിസ്കിയാവ്
യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച : “ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാേവ! െകരൂബുകള െട മേധ്യ
സിംഹാസനസ്ഥനായുേള്ളാേവ! ഭൂതലത്തിെല
സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും േമേല അവിടന്നുമാ്രതം
ൈദവമാകുന്നു. അവിടന്നു ഭൂമിെയയും
ആകാശെത്തയും സൃഷ്ടിച്ച . 16 യേഹാേവ,
െചവിചായ്ച്ച േകൾക്കേണ! യേഹാേവ,തൃക്കൺ
തുറന്നു കാണണേമ! ജീവനുള്ള ൈദവെത്ത
അധിേക്ഷപിച്ച് സൻേഹരീബ് പറഞ്ഞയച്ച
വാക്കുകൾ ്രശദ്ധിക്കേണ!

17 “യേഹാേവ, അശ്ശ ർരാജാക്കന്മാർ ഈ
രാഷ്്രടങ്ങെളയും അവയുെട ഭൂ്രപേദശങ്ങെളയും
ശൂന്യമാക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നതു േനരുതെന്ന.
18 അവരുെട േദവന്മാെര അവർ തീയിലിട്ട
നശിപ്പിച്ച . അവ േദവന്മാരായിരുന്നില്ല;
മനുഷ്യകരങ്ങൾ രൂപംെകാടുത്ത കല്ല ം
മരവുംമാ്രതം ആയിരുന്നു. 19 ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാേവ, അവിടന്നുമാ്രതം
ൈദവമാകുന്നു എന്ന് ഭൂതലത്തിെല
സകലരാജ്യങ്ങള ം അറിയാൻ തക്കവണ്ണം
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ഇേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു
ഞങ്ങെളവിടുവിക്കേണ!”

സൻേഹരീബിെന്റ പതനം െയശയ്യാവു
്രപവചിക്കുന്നു

20 അതിനുേശഷം ആേമാസിെന്റ മകനായ
െയശയ്യാവ് ഹിസ്കിയാവിന് ഒരു സേന്ദശം
െകാടുത്തയച്ച : “ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
അശ്ശ ർരാജാവായ സൻേഹരീബിെനക്കുറിച്ച ള്ള
നിെന്റ ്രപാർഥന ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു.
21അേദ്ദഹത്തിെനതിേര യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്ത
വാക്കുകൾഇവയാണ്:
“ ‘സീേയാെന്റകന്യാപു്രതി,
നിെന്നനിന്ദിക്കുന്നു;നിെന്നപരിഹസിക്കുന്നു.

നീ പലായനം െചയ്യ േമ്പാൾ
െജറുശേലംപു്രതി തലയാട്ടിരസിക്കുന്നു.

22 ആെരയാണു നീ പരിഹസിക്കുകയും
ദുഷിക്കുകയും െചയ്തത്?
ആർെക്കതിേരയാണുനീശബ്ദമുയർത്തിയത?്

നീഅഹന്തേയാെടകണ്ണ യർത്തിയത?്
ഇ്രസാേയലിെന്റപരിശുദ്ധെനതിേരതെന്ന!

23നിെന്റ ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം
നീ യേഹാവെയപരിഹസിച്ചിരിക്കുന്നു.

എെന്റഅസംഖ്യം രഥങ്ങൾെകാണ്ട്
ഞാൻപർവതങ്ങള െടശിഖരങ്ങളിൽക്കയറി,

െലബാേനാെന്റപരേമാന്നതശിഖരങ്ങളിൽനിന്ന്
അതിെല ഏറ്റവും െപാക്കമുള്ള
േദവദാരുക്കള ം
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അതിെല അതിവിശിഷ്ടമായ സരളവൃക്ഷങ്ങള ം
ഞാൻെവട്ടിവീഴ്ത്തി.
അതിെന്റഏറ്റവും വിജനമായസ്ഥലങ്ങളിെല

നിബിഡവനാന്തരങ്ങളിലും
ഞാൻകടന്നുെചന്നു.

24അന്യേദശത്തുഞാൻകിണറുകൾകുഴിച്ച്
അതിെല െവള്ളംകുടിച്ച .

എെന്റപാദതലങ്ങൾെകാണ്ട്
ഈജിപ്റ്റിെല സകലനീരുറവകള ം ഞാൻ
വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു.

25 “ ‘വളെര മുമ്പുതെന്ന ഞാനിതിന്
ഉത്തരവിട്ടതാണ;്
പഴയകാലത്തുതെന്ന ഞാനിത് ആസൂ്രതണം
െചയ്തതാണ്എന്നു

നീ േകട്ടിട്ടിേല്ല?
േകാട്ടെകട്ടിബലെപ്പടുത്തിയവൻനഗരങ്ങൾ

നീ െവറും കൽക്കൂമ്പാരങ്ങളാക്കാൻ
ഞാൻഇേപ്പാൾഇടവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

26അതിെലനിവാസികൾ ദുർബലരും
ഭീതിപൂണ്ട്ലജ്ജിതരുമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

അവർവയലിെലപുല്ല ം
ഇളംപുൽനാമ്പും

പുരപ്പ റെത്തപുല്ല ംേപാെല
വളരുംമുേമ്പകരിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു.

27 “ ‘എന്നാൽനീഎവിെടഅധിവസിക്കുെന്നന്നും
നിെന്റേപാക്കുംവരവുംഎേപ്പാെഴാെക്കെയന്നും
എെന്റേനേരയുള്ള നിെന്റ േകാപഗർജനവും
ഞാൻഅറിയുന്നു.
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28നീഎെന്റേനേര ഉ്രഗേകാപംകാട്ടിയിരിക്കയാലും
നിെന്റ ഗർവം എെന്റ െചവിയിൽ
എത്തിയിരിക്കയാലും

ഞാൻഎെന്റെകാളത്ത് നിെന്റ മൂക്കിലും
എെന്റകടിഞ്ഞാൺനിെന്റവായിലും ഇട്ട,്

നീ വന്നവഴിേയതെന്നഞാൻ
നിെന്നമടക്കിെക്കാണ്ടുേപാകും.’

29 “ഹിസ്കിയാേവ, ഇത് നിനക്കുള്ള
ചിഹ്നമായിരിക്കും:
“ഈ വർഷം വയലിൽ തനിേയ മുളയ്ക്കുന്നതു

നിങ്ങൾഭക്ഷിക്കും.
രണ്ടാംവർഷവും അതിൽനിന്നു െപാട്ടിമുളച്ച
വിളയുന്നതു നിങ്ങൾഭക്ഷിക്കും,

എന്നാൽ മൂന്നാംവർഷമാകെട്ട, നിങ്ങൾ
വിതയ്ക്കുകയും െകായ്യ കയും
മുന്തിരിേത്താപ്പ് നട്ട് അതിെന്റ ഫലം
അനുഭവിക്കുകയും െചയ്യ ം.

30 ഒരിക്കൽക്കൂടി െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെന്റ ഒരു
േശഷിപ്പ്
താേഴ േവരൂന്നി മീേതഫലംകായ്ക്കും.

31െജറുശേലമിൽനിന്ന് ഒരു േശഷിപ്പ ം
സീേയാൻപർവതത്തിൽനിന്ന് ഒരു
രക്ഷിതഗണവും പുറെപ്പട്ട വരും.

സർവശക്തനായ യേഹാവയുെട തീക്ഷ്ണത
അതുനിർവഹിക്കും.

32 “ ‘അതിനാൽ, അശ്ശ ർരാജാവിെനക്കുറിച്ച്
യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ ‘അയാൾഈനഗരത്തിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല;
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ഇവിേടക്ക് ഒരു അസ്്രതംേപാലും
െതാടുക്കുകയില്ല.

അയാൾ പരിചയുമായി ഇതിെന്റ മുമ്പിൽ
വരികേയാ
ഇതിെനതിേര ൈസന്യെത്തെക്കാണ്ട്
ഉപേരാധത്തിെന്റ ചരിഞ്ഞ പാത
തീർക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.

33അയാൾവന്നവഴിയായിത്തെന്നമടങ്ങിേപ്പാകും.
അയാൾഈനഗരത്തിൽ ്രപേവശിക്കുകയില്ല.

എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
34 എനിക്കുേവണ്ടിയും എെന്റ ദാസനായ

ദാവീദിനുേവണ്ടിയും
ഞാൻഈ നഗരെത്ത ്രപതിേരാധിച്ച് ഇതിെന
രക്ഷിക്കും.’ ”

35 അന്നുരാ്രതി യേഹാവയുെട ദൂതൻ
ഇറങ്ങിവന്ന് അശ്ശ ർപാളയത്തിൽ ഒരുലക്ഷത്തി
എൺപത്തയ്യായിരം പടയാളികെള
െകാന്നു. പിേറ്റദിവസം രാവിെല ജനങ്ങൾ
ഉണർന്നു േനാക്കിയേപ്പാൾ അവെരല്ലാം
മൃതശരീരങ്ങളായിക്കിടക്കുന്നതു കണ്ടു!
36 അതിനാൽ അശ്ശ ർരാജാവായ സൻേഹരീബ്
പാളയം ഉേപക്ഷിച്ച മടങ്ങിേപ്പായി. അേദ്ദഹം
നിനേവയിേലക്കു െചന്ന്അവിെട താമസിച്ച .

37 ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹം തെന്റ
േദവനായ നിസ ്േരാക്കിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽ
ആരാധിച്ച െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരായ അ്രദെമെലക്കും ശേരസറും
അേദ്ദഹെത്ത വാളാൽ െവട്ടിെക്കാന്നു.
അതിനുേശഷംഅവർഅരാരാത്ത് േദശേത്തക്ക്
ഓടിേപ്പായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ മെറ്റാരു മകനായ
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ഏെസർ-ഹേദ്ദാൻ അേദ്ദഹത്തിനുപകരം
രാജാവായി.

20
ഹിസ്കിയാവിെന്റ േരാഗം

1 അക്കാലത്ത് ഹിസ്കിയാവ് േരാഗംബാധിച്ച്
മരണാസന്നനായിത്തീർന്നു. ആേമാസിെന്റ
മകനായ െയശയ്യാ്രപവാചകൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ മരിച്ച േപാകും;
രക്ഷെപ്പടുകയില്ല. അതിനാൽ നിെന്റ
കുടുംബകാര്യങ്ങെളല്ലാം ്രകമീകരിച്ച െകാള്ള ക.”

2 ഹിസ്കിയാവ് ഭിത്തിയിേലക്കു
മുഖംതിരിച്ച് യേഹാവേയാടു ്രപാർഥിച്ച :
3 “യേഹാേവ, ദയ േതാന്നണേമ, അടിയൻ
എ്രപകാരം തിരുമുമ്പിൽ വിശ്വസ്തതേയാടും
ഏകാ്രഗഹൃദയേത്താടുംകൂെട ജീവിെച്ചന്നും
അവിടെത്ത ദൃഷ്ടിയിൽ നന്മയായുള്ളതു
്രപവർത്തിെച്ചന്നും ഓർക്കണേമ!” എന്നു
പറഞ്ഞുെകാണ്ട്ഹിസ്കിയാവ് െപാട്ടിക്കരഞ്ഞു.

4 െയശയ്യാവ് അങ്കണത്തിെന്റ* പകുതിഭാഗം
കടക്കുന്നതിനു മുമ്പായിത്തെന്ന അേദ്ദഹത്തിന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി.
5 “മടങ്ങിെച്ചന്ന് എെന്റ ജനത്തിെന്റ നായകനായ
ഹിസ്കിയാവിേനാടു പറയുക; ‘നിെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ നിെന്റ
്രപാർഥന േകട്ടിരിക്കുന്നു; നിെന്റ കണ്ണ നീർ

* 20:4 ചി.ൈക.്രപ. പട്ടണത്തിെന്റ
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കണ്ടുമിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിെന്ന സൗഖ്യമാക്കും.
ഇേന്നക്കു മൂന്നാംദിവസം നീ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ േപാകും. 6 ഞാൻ നിെന്റ
ആയുസ്സിേനാടു പതിനഞ്ചുവർഷം കൂട്ട ം. ഞാൻ
നിെന്നയുംഈനഗരെത്തയുംഅശ്ശ ർരാജാവിെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിക്കും. എെന്ന ഓർത്തും
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന ഓർത്തും ഈ
നഗരെത്തഞാൻസംരക്ഷിക്കും.’ ”

7 അതിനുേശഷം െയശയ്യാവ,്
“േലപനൗഷധമായി അത്തിപ്പഴംെകാണ്ട് ഒരു
കുഴമ്പുണ്ടാക്കുക,” എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ
അതുണ്ടാക്കി. അേദ്ദഹം അതു ്രവണത്തിേന്മൽ
പുരട്ടി;ഹിസ്കിയാവുസുഖം്രപാപിച്ച .

8 “യേഹാവ എെന്ന സൗഖ്യമാക്കുെമന്നും
ഇേന്നക്കു മൂന്നാംദിവസം ഞാൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ േപാകും എന്നതിനുള്ള ചിഹ്നം
എന്തായിരിക്കും?” എന്നു ഹിസ്കിയാവ്
െയശയ്യാവിേനാടു േചാദിച്ച .

9 െയശയ്യാവു മറുപടിെകാടുത്തു: “യേഹാവ
വാഗ്ദാനംെചയ്തത് അവിടന്നു നിറേവറ്റ ം.
ഇതുതെന്നയാണ്യേഹാവഅേങ്ങക്കുനൽകുന്ന
ചിഹ്നം: പറയൂ, നിഴൽ പത്തുചുവടു മുേമ്പാട്ട
േപാകണേമാ അഥവാ, പത്തുചുവടു പിേമ്പാട്ട
േപാകണേമാ?”

10ഹിസ്കിയാവു പറഞ്ഞു: “നിഴൽപത്തുചുവടു
മുേമ്പാട്ട േപാകുന്നത് ്രപയാസമില്ലാത്ത കാര്യം.
അതുെകാണ്ട് നിഴൽ പത്തുചുവടു പിേമ്പാട്ട
േപാകെട്ട.”

11 പിെന്ന െയശയ്യാ്രപവാചകൻ യേഹാവെയ
വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച . യേഹാവ ആഹാസിെന്റ
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സൂര്യഘടികാരത്തിൽ മുേമ്പാട്ട േപായിരുന്ന
നിഴലിെനപത്തുചുവട് പിേന്നാട്ട നയിച്ച .

ബാേബലിൽനിന്നുള്ളരാജദൂതന്മാർ
12 അക്കാലത്ത് ബലദാെന്റ മകനും
ബാേബൽരാജാവുമായ െമേരാദക-്
ബലദാൻ ഹിസ്കിയാവിെന്റ േരാഗവിവരം
േകട്ടിരുന്നതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിനു കത്തുകള ം
സമ്മാനവും െകാടുത്തയച്ച . 13ഹിസ്കിയാവ്ആ
സ്ഥാനപതികെള സ്വീകരിച്ച ; തെന്റ കലവറകള ം
െവള്ളിയും സ്വർണവും സുഗന്ധവർഗങ്ങള ം
വിശിഷ്ടൈതലവും ആയുധേശഖരവും
തെന്റ ഭണ്ഡാരങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന
സകലവസ്തുക്കള ം അേദ്ദഹം അവെര
കാണിച്ച . തെന്റ െകാട്ടാരത്തിേലാ രാജ്യത്തിേലാ
അവെര കാണിക്കാത്തതായി യാെതാന്നും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

14 അേപ്പാൾ ്രപവാചകനായ െയശയ്യാവ്
രാജാവിെന്റ അടുത്തുവന്ന് ഇ്രപകാരം േചാദിച്ച :
“ആ പുരുഷന്മാർ എന്തു പറഞ്ഞു? അവർ
എവിെടനിന്നാണുവന്നത?്”
ഹിസ്കിയാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു: “അവർ ഒരു
ദൂരേദശത്തുനിന്ന,്ബാേബലിൽനിന്ന് വന്നു.”

15 “അവർ നിെന്റ െകാട്ടാരത്തിൽ എെന്തല്ലാം
കണ്ടു?”എന്നു ്രപവാചകൻ േചാദിച്ച .
ഹിസ്കിയാവു പറഞ്ഞു: “അവർ എെന്റ
െകാട്ടാരത്തിലുള്ളെതല്ലാം കണ്ടു;ഞാൻഅവെര
കാണിക്കാത്തതായി എെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽ
യാെതാന്നുമില്ല.”
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16 അേപ്പാൾ െയശയ്യാവു ഹിസ്കിയാവിേനാടു
പറഞ്ഞു: “യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടു
േകൾക്കുക: 17 നിെന്റ െകാട്ടാരത്തിലുള്ളെതല്ലാം,
നിെന്റ പിതാക്കന്മാർ ഇന്നുവെര സംഭരിച്ച
െവച്ചിരുന്നെതല്ലാം ബാേബലിേലക്ക്
അപഹരിച്ച െകാണ്ടുേപാകുന്ന കാലം
നിശ്ചയമായും വരും. യാെതാന്നും
അവേശഷിക്കുകയില്ല എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 18 നിെന്റ സന്തതികളിൽ
ചിലെര—നിെന്റ സ്വന്തമാംസവും
സ്വന്തരക്തവുമായി നിനക്കു ജനിക്കുന്ന
സന്തതികെള—അവർ പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും.
അവർ ബാേബൽരാജാവിെന്റ അരമനയിൽ
ഷണ്ഡന്മാരായിത്തീരും.”

19 “എെന്റ ജീവിതകാലത്തു സമാധാനവും
സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുമേല്ലാ!” എന്ന്
അേദ്ദഹം ചിന്തിച്ച . അതിനാൽ “അങ്ങ് ഉച്ചരിച്ച
യേഹാവയുെട വാക്കുകൾ നല്ലതുതെന്ന,” എന്നു
ഹിസ്കിയാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

20 ഹിസ്കിയാവിെന്റ ഭരണത്തിെല
മറ്റ സംഭവങ്ങള ം അേദ്ദഹത്തിെന്റ എല്ലാ
േനട്ടങ്ങള ം നഗരത്തിേലക്കു െവള്ളം
െകാണ്ടുവരുന്നതിനായി ജലാശയവും തുരങ്കവും
നിർമിച്ച വിധവും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
21 ഹിസ്കിയാവ് നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകനായ മനെശ്ശതുടർന്നു രാജാവായി.
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21
െയഹൂദാരാജാവായ മനെശ്ശ

1 മനെശ്ശ രാജാവായേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിനു
പ്രന്തണ്ടുവയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിൽഅൻപത്തിയഞ്ചു വർഷം വാണു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയുെട േപര് െഹഫ്സീബാ
എന്നായിരുന്നു. 2 ഇ്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
യേഹാവ നീക്കിക്കളഞ്ഞ അന്യരാഷ്്രടങ്ങള െട
േമ്ലച്ഛാചാരങ്ങെള പിൻതുടർന്ന് അേദ്ദഹം
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ അറപ്പ ളവാക്കുന്നതു
്രപവർത്തിച്ച . 3 തെന്റ പിതാവായ ഹിസ്കിയാവ്
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞ േക്ഷ്രതങ്ങൾ അേദ്ദഹം
പുനർനിർമിച്ച ; ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ആഹാബു െചയ്തതുേപാെല അേദ്ദഹം
ബാലിനു ബലിപീഠങ്ങൾ പണിയുകയും ഒരു
അേശരാ്രപതിഷ്ഠ സ്ഥാപിക്കുകയും െചയ്തു.
അേദ്ദഹം എല്ലാ ആകാശൈസന്യങ്ങെളയും
വണങ്ങുകയും ആരാധിക്കുകയും െചയ്തു.
4 “െജറുശേലമിൽ ഞാൻ എെന്റ നാമം
സ്ഥാപിക്കും,” എന്ന് ഏെതാരാലയെത്തക്കുറിച്ച്
യേഹാവ കൽപ്പിച്ചിരുേന്നാ, ആ
ആലയത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം ബലിപീഠങ്ങൾ
നിർമിച്ച . 5 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
രണ്ട് അങ്കണങ്ങളിലും അേദ്ദഹം സകല
ആകാശൈസന്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ബലിപീഠങ്ങൾ
നിർമിച്ച . 6 അേദ്ദഹം സ്വന്തം മകെന
അഗ്നിയിൽ േഹാമിച്ച , േദവ്രപശ്നംെവക്കുക,
ശകുനംേനാക്കുക, െവളിച്ചപ്പാടുകേളാടും
ഭൂതേസവക്കാേരാടും ആേലാചന േചാദിക്കുക
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ഇവെയല്ലാം െചയ്തു. ഇങ്ങെന യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും തിന്മയായതു ്രപവർത്തിച്ച്
അവിടെത്ത ്രപേകാപിപ്പിച്ച .

7 “ഇ്രസാേയലിെന്റസകലേഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നുമായി
ഞാൻ െതരെഞ്ഞടുത്തഈെജറുശേലമിലുംഈ
ആലയത്തിലുംഞാൻഎെന്നേന്നക്കുമായിഎെന്റ
നാമംസ്ഥാപിക്കും,”എന്ന്യേഹാവ ദാവീദിേനാടും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതനായ ശേലാേമാേനാടും
കൽപ്പിച്ച അേത ആലയത്തിൽ, മനെശ്ശ താൻ
െകാത്തിയുണ്ടാക്കിയ അേശരാ്രപതിഷ്ഠ
സ്ഥാപിച്ച . 8 “ഞാൻ അവേരാടു കൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള
സകലകാര്യങ്ങള ം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലും എെന്റ
ദാസനായ േമാശ അവർക്കു നൽകിയിട്ട ള്ള
ന്യായ്രപമാണം അനുസരിക്കുന്നതിലും
അവർ ്രശദ്ധയുള്ളവരായിരുന്നാൽമാ്രതം
മതി, എങ്കിൽ അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്കു
ഞാൻ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ േദശംവിട്ട്
ഇ്രസാേയല്യരുെട പാദങ്ങൾ അലയുന്നതിന്
ഇനിയും ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇടവരുത്തുകയില്ല,”
എന്നും യേഹാവ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. 9 എന്നാൽ
ജനം അതു െചവിെക്കാണ്ടില്ല; യേഹാവ
ഇ്രസാേയൽജനതയുെടമുമ്പിൽനിന്നു
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞ അന്യരാഷ്്രടങ്ങൾ
െചയ്തതിെനക്കാൾ അധികം വഷളത്തം
്രപവർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം മനെശ്ശഅവെര പിഴച്ച
വഴികളിേലക്കുനയിച്ച .

10 അതിനാൽ യേഹാവ തെന്റ
ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാർമുേഖന ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: 11 “െയഹൂദാരാജാവായ
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മനെശ്ശ ഈ േമ്ലച്ഛപാപങ്ങൾ െചയ്തിരിക്കുന്നു.
അേദ്ദഹം തനിക്കുമുേമ്പ ഇവിെട ഉണ്ടായിരുന്ന
അേമാര്യെരക്കാള ം അധികം തിന്മ
്രപവർത്തിക്കുകയും തെന്റബിംബങ്ങെളെക്കാണ്ട്
െയഹൂദെയ പാപത്തിേലക്കു നയിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 12അതിനാൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
അതിെനപ്പറ്റി േകൾക്കുന്ന ഏെതാരുവെന്റയും
കാതുകൾ നടുങ്ങിേപ്പാകത്തക്കവണ്ണമുള്ള
നാശം ഞാൻ െജറുശേലമിേന്മലും
െയഹൂദയുെടേമലും വരുത്താൻേപാകുന്നു.
13 ശമര്യയ്െക്കതിേര ഉപേയാഗിച്ച അളവുനൂലും
ആഹാബുഗൃഹത്തിെനതിേര ഉപേയാഗിച്ച
തൂക്കുകട്ടയുംെകാണ്ട് ഞാൻ െജറുശേലമിെന
അളന്നുതൂക്കും. ഒരുവൻ ഒരു തളിക
തുടച്ച് കമിഴ്ത്തിെവക്കുന്നതുേപാെല
ഞാൻ െജറുശേലമിെന തുടച്ച കളയും.
14 ഞാൻ എെന്റ അവകാശത്തിെല
േശഷിപ്പിെന ഉേപക്ഷിച്ച കളയുകയും
അവെര അവരുെട ശ്രതുക്കള െടൈകയിൽ
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയും െചയ്യ ം.
സകലശ്രതുക്കള ം അവെര െകാള്ളയിടുകയും
കവർച്ചനടത്തുകയും െചയ്യ ം. 15 കാരണം
അവരുെട പൂർവികർ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ടനാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും അവർ
എെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ ്രപവർത്തിച്ച് എെന്ന
്രപേകാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”

16 െയഹൂദാ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക തിന്മ
്രപവർത്തിക്കാൻതക്കവണ്ണം അവെരെക്കാണ്ടു



2 രാജാക്കന്മാർ 21:17 cxix 2 രാജാക്കന്മാർ 21:22

പാപം െചയ്യിച്ചതുമാ്രതവുമല്ല, െജറുശേലമിെന
ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റ അറ്റംവെര നിറയ്ക്കാൻ
മതിയാകുംവെര നിഷ്കളങ്കരക്തം
െചാരിയുകകൂെട മനെശ്ശ െചയ്തിരിക്കുന്നു.

17 മനെശ്ശയുെട ഭരണത്തിെല ഇതര
സംഭവങ്ങള ം അേദ്ദഹം െചയ്ത പാപങ്ങൾ
ഉൾെപ്പെടയുള്ള സകല്രപവൃത്തികള ം
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല? 18 മനെശ്ശ നി്രദ്രപാപിച്ച്
തെന്റപിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു;അേദ്ദഹത്തിെന്റ
െകാട്ടാര ഉദ്യാനത്തിൽ ഉസ്സയുെട േതാട്ടത്തിൽ
അേദ്ദഹെത്തഅടക്കംെചയ്തു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകനായ ആേമാൻ അേദ്ദഹത്തിനുപകരം
രാജാവായി.

െയഹൂദാരാജാവായആേമാൻ
19ആേമാൻ രാജാവാകുേമ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിന്
ഇരുപത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
െജറുശേലമിൽ രണ്ടുവർഷം വാണു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅമ്മയുെടേപര് െമശുേല്ലെമത്ത്
എന്നായിരുന്നു. അവർ െയാത്ബക്കാരനായ
ഹാരൂസിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു. 20 തെന്റ
പിതാവായ മനെശ്ശ െചയ്തിരുന്നതുേപാെല
അേദ്ദഹവും യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ തിന്മ
്രപവർത്തിച്ച . 21 അേദ്ദഹം തെന്റ പിതാവിെന്റ
സകലവഴികളിലും നടന്നു; തെന്റ പിതാവ്
ആരാധിച്ചിരുന്ന ബിംബങ്ങെളെയല്ലാം
ആരാധിക്കുകയും അവെയ നമസ്കരിക്കുകയും
െചയ്തു. 22അേദ്ദഹം തെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
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ൈദവമായ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ച ;
യേഹാവയുെട വഴികളിൽനടന്നതുമില്ല.

23 ആേമാെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന
നടത്തുകയും സ്വന്തം അരമനയിൽെവച്ച്
രാജാവിെന വധിക്കുകയും െചയ്തു.
24 അതിനുേശഷം േദശത്തിെല ജനം
ആേമാൻരാജാവിെനതിേര ഗൂഢാേലാചന
നടത്തിയവെരെയല്ലാം െകാന്നു. അവർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനായ േയാശിയാവിെന
അേദ്ദഹത്തിെന്റസ്ഥാനത്തു രാജാവാക്കി.

25 ആേമാെന്റ ഭരണത്തിെല മറ്റ
സംഭവങ്ങൾ, അേദ്ദഹം െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾ
ഇവെയക്കുറിെച്ചല്ലാം െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
26 ഉസ്സയുെട ഉദ്യാനത്തിൽ തെന്റ കല്ലറയിൽ
ആേമാൻ അടക്കെപ്പട്ട . അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകനായ േയാശിയാവ് അേദ്ദഹത്തിനുപകരം
രാജാവായി.

22
ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥംകണ്ടുകിട്ട ന്നു

1 രാജാവാകുേമ്പാൾ േയാശിയാവിന് എട്ട
വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം മുപ്പത്തിെയാന്നു
വർഷം െജറുശേലമിൽ വാണു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അമ്മയുെട േപര് െയദീദാ എന്നായിരുന്നു. അവൾ
െബാസ്കത്തുകാരനായ അദായാവിെന്റ മകൾ
ആയിരുന്നു. 2 േയാശിയാവ് യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിയായുള്ളതു ്രപവർത്തിച്ച .
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അേദ്ദഹം തെന്റ പൂർവപിതാവായ ദാവീദിെന്റ
സകലവഴികളിലും ജീവിച്ച ; അതുവിട്ട്
ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ മാറിയതുമില്ല.

3 തെന്റ ഭരണത്തിെന്റ പതിെനട്ടാംവർഷം
േയാശിയാരാജാവ് െമശുല്ലാമിെന്റ പൗ്രതനായ
അസല്യാവിെന്റ മകനും േലഖകനുമായശാഫാെന
യേഹാവയുെടആലയത്തിേലക്കയച്ച . അേദ്ദഹം
അയാേളാടു കൽപ്പിച്ച : 4 “മഹാപുേരാഹിതനായ
ഹിൽക്കിയാവിെന്റ അടുേത്തക്കു െചല്ല ക.
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു വന്നതും
വാതിൽകാവൽക്കാർ ജനങ്ങളിൽനിന്ന്
പിരിെച്ചടുത്തതുമായ പണം അേദ്ദഹം
കണക്കുേനാക്കി ശരിയാക്കിെവക്കെട്ട.
5 അവർ ആ പണം ആലയത്തിെല
പണികൾക്കു േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ആള കെള
ഏൽപ്പിക്കെട്ട. അവർ അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾെചയ്യന്നെതാഴിലാളികൾക്ക്—
6 മരപ്പണിക്കാർക്കും ശില്പികൾക്കും
കൽപ്പണിക്കാർക്കും കൂലിെകാടുക്കുകയും
ൈദവാലയത്തിെല പണികൾക്കാവശ്യമായ
തടിയും െചത്തിയകല്ല ം വാങ്ങുകയും െചയ്യെട്ട.
7 എന്നാൽ അവർ തങ്ങൾ ഏറ്റ വാങ്ങുന്ന ഈ
പണത്തിെന്റ കണക്ക് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതില്ല;
കാരണം അവർ വിശ്വസ്തതേയാെടയാണ്
്രപവർത്തിക്കുന്നത.്”

8 “യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥംഞാൻകെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു,”
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എന്ന് മഹാപുേരാഹിതനായ ഹിൽക്കിയാവ്
േലഖകനായ ശാഫാേനാടു പറഞ്ഞു.
അേദ്ദഹം ആ തുകൽച്ച രുൾ ശാഫാെന
ഏൽപ്പിക്കുകയും െചയ്തു; ശാഫാൻ അതു
വായിച്ച . 9 അതിനുേശഷം േലഖകനായ
ശാഫാൻ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്
ഇ്രപകാരം അേദ്ദഹെത്ത അറിയിച്ച :
“യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
പണം പുറെത്തടുത്ത് അങ്ങയുെട േസവകന്മാർ
ആലയത്തിെല പണിക്കാെരയും അവർക്കു
േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്നവെരയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്.
10 പുേരാഹിതനായ ഹിൽക്കിയാവ് ഒരു ്രഗന്ഥം
എെന്ന ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു,” എന്ന് േലഖകനായ
ശാഫാൻ രാജാവിെനഅറിയിച്ച . ശാഫാൻഅതു
രാജസന്നിധിയിൽവായിച്ച േകൾപ്പിച്ച .

11 ന്യായ്രപമാണ്രഗന്ഥത്തിെല വാക്കുകൾ
േകട്ടേപ്പാൾ രാജാവു വസ്്രതംകീറി. 12അേദ്ദഹം
പുേരാഹിതനായ ഹിൽക്കിയാവിനും ശാഫാെന്റ
മകനായ അഹീക്കാമിനും മീഖായാവിെന്റ
മകനായ അക്േബാരിനും േലഖകനായ
ശാഫാനും രാജാവിെന്റ പരിചാരകനായ
അസായാവിനും ഈ ഉത്തരവുകൾ നൽകി:
13 “എനിക്കുേവണ്ടിയും, ജനത്തിനുേവണ്ടിയും
സകല െയഹൂദയ്ക്കുേവണ്ടിയും നിങ്ങൾ
െചല്ല ക. കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നഈ ്രഗന്ഥത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച,്
യേഹാവയുെട ഹിതെമെന്തന്ന് ആരായുക! ഈ
്രഗന്ഥത്തിെല വാക്കുകൾ നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
അനുസരിക്കാതിരുന്നതിനാൽ യേഹാവയുെട
േകാപം നമുെക്കതിേര ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നത്
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വളെര ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്നു; നെമ്മക്കുറിച്ച്
ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നെതാന്നും അവർ
അനുസരിച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.”

14 പുേരാഹിതനായ ഹിൽക്കിയാവും
അഹീക്കാമും അക്േബാരും ശാഫാനും
അസായാവുംകൂടി ്രപവാചികയായഹുൽദാേയാടു
സംസാരിക്കാനായി െചന്നു. അവൾ
അർഹസിെന്റ പൗ്രതനും തിക്വയുെട മകനുമായ
ശല്ല മിെന്റ ഭാര്യയായിരുന്നു. ശല്ല ം രാജാവിെന്റ
വസ്്രതേശഖരത്തിെന്റസൂക്ഷിപ്പ കാരനായിരുന്നു.
അവൾ െജറുശേലമിെന്റ പുതിയഭാഗത്തു
താമസിച്ചിരുന്നു.

15 അവൾ അവേരാടു പറഞ്ഞു:
“ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങെള
എെന്റ അടുേത്തക്കയച്ച പുരുഷേനാടു
െചന്നു പറയുക. 16 ‘യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ ഈ
സ്ഥലത്തിേന്മലും ഇതിെല നിവാസികളിേന്മലും
െയഹൂദാരാജാവു വായിച്ച ്രഗന്ഥത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം അനുസരിച്ച,് നാശം
വരുത്താൻേപാകുന്നു. 17കാരണംഅവർഎെന്ന
ഉേപക്ഷിക്കുകയുംഅന്യേദവന്മാർക്കുധൂപാർച്ചന
നടത്തുകയും തങ്ങള െട ൈകകൾ നിർമിച്ച
ബിംബങ്ങെളെക്കാണ്ട് എെന്റ േകാപെത്ത
ജ്വലിപ്പിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ
ഈ സ്ഥലത്തിെനതിേര എെന്റ േകാപം
ജ്വലിക്കും; അതു ശമിക്കുകയുമില്ല. 18 നീ േകട്ട
വചനങ്ങെള സംബന്ധിച്ച്, ഇ്രസാേയലിെന്റ
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ൈദവമായ യേഹാവ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ്
എന്ന്, യേഹാവയുെടഹിതം ആരായുന്നതിനു
നിങ്ങെള അയച്ച െയഹൂദാരാജാവിേനാടു
െചന്നു പറയുക: 19 ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിനും
ഇതിെല നിവാസികൾക്കും എതിരായി—
അവർ ശാപത്തിനും* ശൂന്യതയ്ക്കും
പാ്രതമായിത്തീരുെമന്ന—്അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ള്ളതു
നീ േകട്ടേപ്പാൾനിെന്റഹൃദയംഅനുതപിക്കുകയും
നീ തന്നത്താൻ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
വിനയെപ്പടുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. നീ
എെന്റ സന്നിധിയിൽ വിനയെപ്പട്ട് വസ്്രതംകീറി
വിലപിച്ചതിനാൽ ഞാൻ നിെന്റ അേപക്ഷ
േകട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
20 അതിനാൽ ഞാൻ നിെന്ന നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടു േചർത്തുെകാള്ള ം, നീ
സമാധാനേത്താെട അടക്കെപ്പടും. ഞാൻ ഈ
സ്ഥലത്തിേന്മൽ വരുത്തുന്ന വിപത്തുകെളാന്നും
നിെന്റകണ്ണ കൾകാണുകയില്ല.’ ”
അങ്ങെനഅവർ മടങ്ങിെച്ചന്ന,് ്രപവാചികയുെട
മറുപടി രാജാവിെനഅറിയിച്ച .

23
േയാശിയാവ് ഉടമ്പടി പുതുക്കുന്നു

1 പിെന്ന രാജാവ് െയഹൂദ്യയിലും
െജറുശേലമിലുമുള്ള സകലേനതാക്കന്മാെരയും
വിളിച്ച വരുത്തി. 2 െയഹൂദാജനതെയയും
െജറുശേലംനിവാസികെളയുംപുേരാഹിതന്മാെരയും
്രപവാചകന്മാെരയും വലുപ്പെച്ചറുപ്പംകൂടാെത
ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങെളയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്

* 22:19 യിര. 29:22കാണുക.
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അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കു
െചന്നു. യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്നു
കണ്ടുകിട്ടിയ ഉടമ്പടിയുെട ്രഗന്ഥത്തിെല
വചനങ്ങെളല്ലാം അവർ േകൾെക്ക രാജാവു
വായിച്ച . 3 താൻ പൂർണഹൃദയേത്താടും
പൂർണാത്മാേവാടുംകൂെട യേഹാവെയ
അനുഗമിക്കുെമന്നും അവിടെത്ത കൽപ്പനകള ം
നിയമവ്യവസ്ഥകള ം ഉത്തരവുകള ം
്രപമാണിക്കുെമന്നും അങ്ങെന ഈ
നിയമ്രഗന്ഥത്തിൽ എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
ഉടമ്പടി നിറേവറ്റ െമന്നും രാജാവ്
അധികാരസ്തംഭത്തിനരിെക നിന്ന്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ഉടമ്പടി പുതുക്കി.
അേപ്പാൾ സകലജനവും ഉടമ്പടി പാലിക്കുെമന്ന്
്രപതിജ്ഞെയടുത്തു.

4 ബാലിനും അേശരയ്ക്കും എല്ലാ
ആകാശൈസന്യങ്ങൾക്കുംേവണ്ടിയുള്ള
സകലസാധനങ്ങള ം യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽനിന്നു മാറ്റിക്കളയാൻ
മഹാപുേരാഹിതനായ ഹിൽക്കിയാവിനും
അടുത്ത സ്ഥാനക്കാരായ പുേരാഹിതന്മാർക്കും
വാതിൽ കാവൽക്കാർക്കും രാജാവു
കൽപ്പനെകാടുത്തു. അേദ്ദഹം അവ
െജറുശേലമിനു െവളിയിൽ കിേ്രദാൻതാഴ്വരയിെല
വയലിലിട്ട ചുട്ട് ചാരം േബേഥലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 5 െയഹൂദാനഗരങ്ങളിലും
െജറുശേലമിെന്റ ചുറ്റ പാടിലും ഉണ്ടായിരുന്ന
േക്ഷ്രതങ്ങളിൽ ധൂപാർച്ചന നടത്തുന്നതിനായി
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ നിയമിച്ചിരുന്ന
വി്രഗഹാരാധകരായ പുേരാഹിതന്മാെര,
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ബാലിനും സൂര്യച്രന്ദന്മാർക്കും ്രഗഹങ്ങൾക്കും
സകല ആകാശൈസന്യങ്ങൾക്കും ധൂപാർച്ചന
നടത്തിയിരുന്നവെരത്തെന്ന, അേദ്ദഹം
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 6 അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽനിന്ന് അേശരാ്രപതിഷ്ഠ
പുറെത്തടുത്ത് െജറുശേലമിനു െവളിയിൽ
കിേ്രദാൻതാഴ്വരയിൽ െകാണ്ടുേപായി
ചുട്ട കളഞ്ഞു. അേദ്ദഹം അതിെന െപാടിച്ച് ആ
െപാടി സാമാന്യജനങ്ങള െട ശവക്കുഴികളിേന്മൽ
വിതറി. 7 േവശ്യാവൃത്തി സ്വീകരിച്ചിരുന്നവരായി
യേഹാവയുെട ആലയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
പുരുഷേവശ്യകള െട ഭവനങ്ങൾ അേദ്ദഹം
പാേട തകർത്തുകളഞ്ഞു. സ്്രതീകൾ
അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള
െനയ്ത്തുേവലകൾ െചയ്തിരുന്നതും ആ
ഭവനങ്ങളിലായിരുന്നു.

8 െയഹൂദാനഗരങ്ങളിൽനിന്ന്
സകലപുേരാഹിതന്മാെരയും േയാശിയാരാജാവ്
വരുത്തി: േഗബാമുതൽ േബർ-േശബാവെര
ഈ പുേരാഹിതന്മാർ ധൂപാർച്ചന
നടത്തിയിരുന്ന േക്ഷ്രതങ്ങെളല്ലാം അേദ്ദഹം
മലിനമാക്കി. നഗരകവാടത്തിൽ—
ഭരണാധിപനായ േയാശുവയുെട കവാടത്തിൽ—
്രപേവശനദ്വാരത്തിെന്റ ഇടതുവശത്ത്
ഉണ്ടായിരുന്ന വി്രഗഹങ്ങൾ അേദ്ദഹം
തകർത്തു. 9 േക്ഷ്രതങ്ങളിെല പുേരാഹിതന്മാർ
െജറുശേലമിൽ, യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിൽ
ശു്രശൂഷെചയ്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവർ
തങ്ങള െട സഹപുേരാഹിതന്മാേരാെടാപ്പം
പുളിപ്പില്ലാത്തഅപ്പം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു.
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10 ഒെരാറ്റവ്യക്തിയും തെന്റ മകെനേയാ
മകെളേയാേമാെലക്േദവന്ബലികഴിക്കാതിരിക്കാൻ
െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരയിെല ദഹനസ്ഥലവും*
അേദ്ദഹം മലിനമാക്കി. 11 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ പടിവാതിൽക്കൽ
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ സൂര്യേദവനു
നിേവദിച്ചിരുന്ന അശ്വബിംബങ്ങൾ േയാശിയാവ്
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. ആ ബിംബങ്ങൾ
ൈദവാലയാങ്കണത്തിനകത്ത് നാഥാൻ-
െമെലക്ക് എന്നു േപരുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റ
മുറിയുെട സമീപത്തായിരുന്നു. സൂര്യനു
നിേവദിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന രഥങ്ങള ം േയാശിയാവ്
ചുട്ട കളഞ്ഞു.

12 ആഹാസിെന്റ മാളികയുെട േമൽപ്പ രയിൽ
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ നിർമിച്ചിരുന്ന
ബലിപീഠങ്ങള ം യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
രണ്ടുതിരുമുറ്റങ്ങളിലും മനെശ്ശ പണിയിച്ചിരുന്ന
ബലിപീഠങ്ങള ം അേദ്ദഹം തകർത്തുകളഞ്ഞു.
അേദ്ദഹം അവ അവിെടനിന്നു മാറ്റി
അടിച്ച തകർത്തു കഷണങ്ങളാക്കി; ആ
കൽക്കഷണങ്ങൾ കിേ്രദാൻതാഴ്വരയിൽ
എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 13 ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ശേലാേമാൻ സീേദാന്യരുെട േമ്ലച്ഛേദവിയായ
അസ്തേരാത്തിനും േമാവാബ്യരുെട
േമ്ലച്ഛേദവനായ െകേമാശിനും അേമ്മാന്യരുെട
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹമായ േമാെലക്കിനുംേവണ്ടി
െജറുശേലമിെന്റ കിഴക്ക് വിനാശത്തിെന്റ
കുന്നിൽ െതക്കുഭാഗത്തു പണിതിരുന്ന
േക്ഷ്രതങ്ങള ം രാജാവ് മലിനെപ്പടുത്തി.
* 23:10 മൂ.ഭാ. േതാെഫത്തും
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14 േയാശിയാവ് ആചാരസ്തൂപങ്ങൾ
ഉടച്ച , അേശരാ്രപതിഷ്ഠകെള െവട്ടിമുറിച്ച ;
അവ നിന്നിരുന്ന ്രപേദശങ്ങൾ അേദ്ദഹം
മനുഷ്യാസ്ഥികൾെകാണ്ടു മൂടി.

15 മാ്രതവുമല്ല, െനബാത്തിെന്റ മകൻ
ഇ്രസാേയലിെനെക്കാണ്ടു പാപം െചയ്യിച്ചവനായ
െയാേരാെബയാം, േബേഥലിൽ നിർമിച്ചിരുന്ന
േക്ഷ്രതവും ബലിപീഠവുംകൂടി അേദ്ദഹം
ഇടിച്ച കളഞ്ഞു. അേദ്ദഹം േക്ഷ്രതം
തീെവച്ച നശിപ്പിച്ചേശഷം തകർത്തു
െപാടിയാക്കി; അേശരാ്രപതിഷ്ഠയും
അഗ്നിക്കിരയാക്കി. 16 അതിനുേശഷം
േയാശിയാവു ചുറ്റ ം േനാക്കി, ആ മലയുെട
ചരിവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നശവകുടീരങ്ങൾഅേദ്ദഹം
കണ്ടു. തേന്നാട് ഇക്കാര്യങ്ങെളല്ലാം ്രപവചിച്ച
ആ ൈദവപുരുഷെന്റ വാക്കുകളിലൂെട ലഭിച്ച
യേഹാവയുെട നിർേദശമനുസരിച്ച,് േയാശിയാവ്
ആ ശവകുടീരങ്ങളിൽനിന്ന് മനുഷ്യാസ്ഥികൾ
െകാണ്ടുവന്ന് ആ ബലിപീഠങ്ങളിേന്മലിട്ട ചുട്ട്
അവെയമലിനമാക്കി.

17 പിെന്ന രാജാവ്: “ഞാൻ അവിെട കാണുന്ന
സ്മാരകസ്തംഭംഎന്താണ?്”എന്നു േചാദിച്ച .

“െയഹൂദ്യയിൽനിന്നു വന്ന് േബേഥലിെല
യാഗപീഠെത്തക്കുറിച്ച ം അങ്ങ് െചയ്തിരിക്കുന്ന
ഈ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച ം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച
ൈദവപുരുഷെന്റ ശവകുടീരമാണത,്” എന്ന്
നഗരവാസികളായജനങ്ങൾപറഞ്ഞു.

18 “അതുമാ്രതം വിേട്ടക്കുക; ആരും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അസ്ഥികൾ െതാടരുത,്”
എന്നു രാജാവു കൽപ്പിച്ച . അങ്ങെന
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അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അസ്ഥികൾക്കും
ശമര്യയിൽനിന്നു വന്നിരുന്ന ്രപവാചകെന്റ
അസ്ഥികൾക്കും സ്ഥാന്രഭംശം വരാെത
സംരക്ഷിച്ച .

19ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാർപണിയിച്ച െകാണ്ട്
യേഹാവയുെട േകാപം ജ്വലിക്കാനിടയായ
േക്ഷ്രതങ്ങൾ ശമര്യയിെല മലകളിെല
പട്ടണങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. േബേഥലിൽ
െചയ്തതുേപാെലതെന്ന േയാശിയാരാജാവ്
ഇവിെടയും അവെയല്ലാം തകർത്ത,്
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 20 ആ േക്ഷ്രതങ്ങളിെല
സകലപുേരാഹിതന്മാെരയും േയാശിയാവ്
യാഗപീഠത്തിേന്മൽെവച്ച െകാന്നു;
അവയുെടേമൽ മനുഷ്യാസ്ഥികെള ദഹിപ്പിച്ച .
പിെന്ന അേദ്ദഹം െജറുശേലമിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

21അതിനുേശഷം രാജാവു സകലജനേത്താടും:
“ഉടമ്പടിയുെട ഈ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു െപസഹാ
ആചരിക്കുക” എന്നു കൽപ്പിച്ച .
22 ഇ്രസാേയലിെന നയിച്ച ന്യായാധിപന്മാരുെട
കാലംമുതൽ ഇ്രസാേയൽരാജാക്കന്മാരുെടേയാ
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെടേയാ കാലെത്തങ്ങും
ഈ വിധത്തിൽ ഒരു െപസഹാ
ആചരിച്ചിരുന്നില്ല. 23 േയാശിയാരാജാവിെന്റ
പതിെനട്ടാംവർഷത്തിലാണ് െജറുശേലമിൽ
യേഹാവയ്ക്ക്ഈെപസഹാആചരിച്ചത്.

24 ഇതു കൂടാെത േയാശിയാവ്
െവളിച്ചപ്പാടുകെളയും ഭൂതേസവക്കാെരയും
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ഗൃഹേദവന്മാെരയും ബിംബങ്ങെളയും,
െയഹൂദ്യയിലും െജറുശേലമിലും കണ്ട
സകലേമ്ലച്ഛതകെളയും അേശ്ശഷം നശിപ്പിച്ച .
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽനിന്ന്
ഹിൽക്കിയാപുേരാഹിതൻ കെണ്ടടുത്ത
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്ന
നിയമങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുന്നതിനാണ്
അേദ്ദഹം ഇതു െചയ്തു. 25 േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണങ്ങെളല്ലാം അനുസരിച്ച്
പൂർണഹൃദയേത്താടും പൂർണാത്മാേവാടും
പൂർണശക്തിേയാടുംകൂടി യേഹാവയിേലക്കു
തിരിഞ്ഞ േയാശിയാവിെനേപ്പാലുള്ള ഒരു രാജാവ്
അേദ്ദഹത്തിനുമുേമ്പാ പിേമ്പാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

26 എങ്കിലും യേഹാവയുെട േ്രകാധെത്ത
ജ്വലിപ്പിക്കുമാറ് മനെശ്ശ െചയ്ത
്രപവൃത്തികൾമൂലം െയഹൂദയ്െക്കതിരായി
യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം ജ്വലിച്ചിരുന്നു.
അതിെന്റ തീക്ഷ്ണതവിട്ട് യേഹാവ
പിൻവാങ്ങിയില്ല. 27 അതിനാൽ യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തു: “ഇ്രസാേയലിെന
നീക്കിക്കളഞ്ഞതുേപാെലഞാൻെയഹൂദ്യെയയും
എെന്റസന്നിധിയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും. ഞാൻ
െതരെഞ്ഞടുത്തപട്ടണമായെജറുശേലമിെനയും,
‘എെന്റ നാമം അവിെട സ്ഥാപിതമായിരിക്കും’†
എന്നു ഞാൻ കൽപ്പിച്ച ഈ ൈദവാലയെത്തയും
ഞാൻതള്ളിക്കളയും.”

28 േയാശിയാവിെന്റ ഭരണത്തിെല മറ്റ
സംഭവങ്ങൾ, അേദ്ദഹം െചയ്ത ്രപവൃത്തികൾ
† 23:27 1 രാജാ. 8:29
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ഇവെയക്കുറിെച്ചല്ലാം െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?

29 േയാശിയാവ് രാജാവായിരിക്കുേമ്പാൾ
ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ ഫറേവാൻ-െനേഖാ
അശ്ശ ർരാജാവിേനാടു യുദ്ധംെചയ്യന്നതിന്
യൂ്രഫട്ടീസ് നദീ്രപേദശേത്തക്കു പുറെപ്പട്ട .
േയാശിയാരാജാവ് യുദ്ധത്തിൽ അേദ്ദഹെത്ത
എതിരിടുന്നതിനായി െചന്നു. എന്നാൽ
െമഗിേദ്ദാവിൽെവച്ച് െനേഖാ അേദ്ദഹെത്ത
എതിരിട്ട് െകാന്നുകളഞ്ഞു. 30 േയാശിയാവിെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മൃതശരീരം
ഒരു രഥത്തിൽ കയറ്റി െമഗിേദ്ദാവിൽനിന്ന്
െജറുശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുവന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റസ്വന്തം കല്ലറയിൽസംസ്കരിച്ച .
േദശെത്ത ജനം േയാശിയാവിെന്റ മകനായ
യേഹാവാഹാസിെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിതാവിെന്റ സ്ഥാനത്തു
രാജാവായിഅഭിേഷകംെചയ്തു.

െയഹൂദാരാജാവായയേഹാവാഹാസ്
31 രാജാവാകുേമ്പാൾ യേഹാവാഹാസിന്
ഇരുപത്തിമൂന്നു വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
മൂന്നുമാസം െജറുശേലമിൽ വാണു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയുെട േപര് ഹമൂതൽ
എന്നായിരുന്നു. അവർ ലിബ്നാക്കാരനായ
യിെരമ്യാവിെന്റ മകളായിരുന്നു. 32 തെന്റ
പിതാക്കന്മാർ െചയ്തതുേപാെല
അേദ്ദഹവും യേഹാവയുെടമുമ്പാെക തിന്മ
്രപവർത്തിച്ച . 33 അേദ്ദഹം െജറുശേലമിൽ
വാഴാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഫറേവാൻ-െനേഖാ
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അേദ്ദഹെത്ത ഹമാത്തുേദശത്തിെല
രിബ്ലയിൽെവച്ച ബന്ധനസ്ഥനാക്കി. അേദ്ദഹം
നൂറു താലന്തു‡ െവള്ളിയും ഒരു താലന്തു§
സ്വർണവും െയഹൂദയ്ക്ക് കപ്പം ചുമത്തുകയും
െചയ്തു. 34ഫറേവാൻ-െനേഖാ േയാശിയാവിെന്റ
മകനായ എല്യാക്കീമിെന േയാശിയാവിെന്റ
സ്ഥാനത്തു രാജാവാക്കുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
േപര് െയേഹായാക്കീം എന്നു മാറ്റ കയും െചയ്തു.
അേദ്ദഹം യേഹാവാഹാസിെന ഈജിപ്റ്റിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. അവിെടെവച്ച് യേഹാവാഹാസ്
മരിച്ച . 35 ഫറേവാൻ-െനേഖാ ആവശ്യെപ്പട്ട
െവള്ളിയും സ്വർണവും െയേഹായാക്കീം
െകാടുത്തു. അതിനായി അേദ്ദഹം േദശത്തു
കരം ചുമത്തി. ഓേരാരുത്തെന്റയും സ്വത്തിന്
ആനുപാതികമായി അേദ്ദഹം അവരിൽനിന്നു
െവള്ളിയും സ്വർണവും നിർബന്ധപൂർവം
പിരിെച്ചടുത്തു.

െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാക്കീം
36 രാജാവാകുേമ്പാൾ െയേഹായാക്കീമിന്
ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
പതിെനാന്നുവർഷം െജറുശേലമിൽ വാണു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയുെട േപര് െസബീദാ
എന്നായിരുന്നു. അവർ രൂമാക്കാരനായ
െപദായാവിെന്റ മകളായിരുന്നു. 37 തെന്റ
പിതാക്കന്മാർ െചയ്തതുേപാെല അേദ്ദഹവും
യേഹാവയുെടമുമ്പാെകതിന്മ ്രപവർത്തിച്ച .

‡ 23:33 ഏക. 4 ടൺ. § 23:33 ഏക. 34കി.്രഗാം.
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24
1 െയേഹായാക്കീമിെന്റ ഭരണകാലത്ത്
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
രാജ്യെത്ത ആ്രകമിച്ച ; െയേഹായാക്കീം മൂന്നു
വർഷേത്തക്ക് അേദ്ദഹത്തിന് കീഴ്െപ്പട്ടിരുന്നു.
അതിനുേശഷം അേദ്ദഹം മനസ്സ മാറ്റി
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ അധികാരേത്താടു
മത്സരിച്ച . 2 യേഹാവ ബാേബല്യരും*
അരാമ്യരും േമാവാബ്യരും അേമ്മാന്യരുമായ
കവർച്ചപ്പടക്കൂട്ടെത്ത അേദ്ദഹത്തിെനതിേര
അയച്ച . യേഹാവയുെട ദാസന്മാരായ
്രപവാചകന്മാർ ്രപഖ്യാപിച്ചിരുന്ന വചന്രപകാരം
െയഹൂദ്യെയ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി
അവിടന്ന് ഈ പടക്കൂട്ടങ്ങെള
അയച്ച . 3 മനെശ്ശയുെട പാപങ്ങള ം
അയാള െട സകല്രപവൃത്തികള ംനിമിത്തം
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽനിന്ന് അവെര
നീക്കംെചേയ്യണ്ടതിനായി അവിടെത്ത
കൽപ്പന്രപകാരം െയഹൂദയ്ക്ക് ഇെതല്ലാം
സംഭവിച്ച . 4 മനെശ്ശയുെട ്രപവൃത്തികളിൽ
അേദ്ദഹം കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ചിന്തിയതും
ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു. അേദ്ദഹം കുറ്റമില്ലാത്ത
രക്തംെചാരിഞ്ഞ് െജറുശേലമിെന നിറച്ചിരുന്നു:
അതുക്ഷമിക്കാൻയേഹാവയ്ക്കു മനസ്സായില്ല.

5 െയേഹായാക്കീമിെന്റ ഭരണത്തിെല മറ്റ
സംഭവങ്ങൾ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ്രപവൃത്തികൾ
ഇവെയക്കുറിെച്ചല്ലാം െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരുെട
ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടിേല്ല?
6 െയേഹായാക്കീം നി്രദ്രപാപിച്ച് തെന്റ

* 24:2 അഥവാ,കൽദയർ
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പിതാക്കന്മാേരാട് േചർന്നു; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകനായ െയേഹായാഖീൻ അേദ്ദഹത്തിനുപകരം
രാജാവായി.

7 ഈജിപ്റ്റിെല േതാടുമുതൽ
യൂ്രഫട്ടീസ് നദിവെരയുള്ള ഭൂ്രപേദശങ്ങൾ
ഈജിപ്റ്റ രാജാവിെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
ബാേബൽരാജാവു പിടിെച്ചടുത്തു. അതിനാൽ
ഈജിപ്റ്റ രാജാവ് തെന്റ േദശത്തുനിന്ന്
പിന്നീെടാരിക്കലുംൈസന്യവുമായി വന്നിട്ടില്ല.

െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാഖീൻ
8 രാജാവാകുേമ്പാൾ െയേഹായാഖീന്
പതിെനട്ട വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
മൂന്നുമാസം െജറുശേലമിൽ വാണു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അമ്മയുെട േപര് െനഹുഷ്ഠാ
എന്നായിരുന്നു. അവൾ െജറുശേലമ്യനായ
എൽനാഥാെന്റ മകളായിരുന്നു. 9 തെന്റ
പിതാവു െചയ്തിരുന്നതുേപാെല അേദ്ദഹവും
യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ അനിഷ്ടമായതു
്രപവർത്തിച്ച .

10 അക്കാലത്ത് ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരുെടൈസനിേകാേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ
െജറുശേലംപട്ടണത്തിനുേനേര വന്ന് അതിെന
ഉപേരാധിച്ച . 11 അവർ അ്രപകാരം
െജറുശേലമിെനഉപേരാധിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന,
െനബൂഖദ്േനസർ സ്വയം നഗരത്തിനുേനേര
വന്നു. 12 െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാഖീനും
രാജമാതാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭൃത്യന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥരും
എല്ലാം െനബൂഖദ്േനസരിനു കീഴടങ്ങി.
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ബാേബൽരാജാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
എട്ടാമാണ്ടിൽ അേദ്ദഹം െയേഹായാഖീെന
തടവുകാരനാക്കി. 13 യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല െനബൂഖദ്േനസർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെലയും
രാജെകാട്ടാരത്തിെലയും നിേക്ഷപങ്ങെളല്ലാം
അപഹരിച്ച . ഇ്രസാേയൽരാജാവായ
ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ഉപേയാഗത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന
സ്വർണംെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങെളല്ലാം
അേദ്ദഹം എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി.
14 െജറുശേലമിലുണ്ടായിരുന്ന സകല
ഉേദ്യാഗസ്ഥെരയും എല്ലാ യുദ്ധവീരന്മാെരയും
എല്ലാ കരകൗശലേവലക്കാെരയും ശില്പികെളയും
അേദ്ദഹം തടവുകാരായി പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി.
അവർ ആെക പതിനായിരം േപരുണ്ടായിരുന്നു.
ഏറ്റവും ദരി്രദർമാ്രതംഅവിെട േശഷിച്ച .

15 െനബൂഖദ്േനസർ െയേഹായാഖീെന
ബാേബലിേലക്ക്അടിമയായിപിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി.
രാജാവിെന്റ അമ്മെയയും ഭാര്യമാെരയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാെരയും
നാട്ടിെല ്രപമാണിമാെരയുംകൂടി അേദ്ദഹം
െകാണ്ടുേപായി. 16 യുദ്ധത്തിനു കരുത്തരും
േയാഗ്യരുമായ ഏഴായിരം േയാദ്ധാക്കൾ
അടങ്ങുന്ന ൈസന്യവ്യ ഹെത്തയും
കരകൗശലേവലക്കാരും ശില്പികള മായി
ആയിരംേപെരയും െനബൂഖദ്േനസർ
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 17അേദ്ദഹം
െയേഹായാഖീെന്റ പിതൃസേഹാദരനായ
മത്ഥന്യാവിെന അേദ്ദഹത്തിനുപകരം
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രാജാവാക്കി; മത്ഥന്യാവിെന്റ േപര് സിെദക്കീയാവ്
എന്നു മാറ്റ കയും െചയ്തു.

െയഹൂദാരാജാവായസിെദക്കീയാവ്
18 സിെദക്കീയാവ് രാജാവായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹത്തിന് ഇരുപത്തിെയാന്നു
വയസ്സായിരുന്നു. അേദ്ദഹം പതിെനാന്നുവർഷം
െജറുശേലമിൽ വാണു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അമ്മയുെട േപര് ഹമൂതൽ എന്നായിരുന്നു.
അവർ ലിബ്നാക്കാരനായ യിെരമ്യാവിെന്റ
മകളായിരുന്നു. 19 െയേഹായാക്കീൻ
െചയ്തതുേപാെല അേദ്ദഹവും യേഹാവയുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ ്രപവർത്തിച്ച . 20യേഹാവയുെട
േകാപംനിമിത്തം െജറുശേലമിനും െയഹൂദയ്ക്കും
ഇെതല്ലാം വന്നുഭവിച്ച ; അവസാനം
യേഹാവ അവെര തെന്റ സന്നിധിയിൽനിന്ന്
തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

െജറുശേലമിെന്റവീഴ്ച
എന്നാൽസിെദക്കീയാവ്ബാേബൽരാജാവിേനാടു
മത്സരിച്ച .

25
1അതിനാൽ സിെദക്കീയാവിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ
ഒൻപതാമാണ്ടിൽ പത്താംമാസം പത്താംതീയതി
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ തെന്റ
സകലൈസന്യവുമായി െജറുശേലമിെനതിേര
വന്നു. അേദ്ദഹം നഗരത്തിനു െവളിയിൽ
പാളയമടിച്ച് ചുറ്റ ം ഉപേരാധം തീർത്തു.
2 അങ്ങെന സിെദക്കീയാരാജാവിെന്റ
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പതിെനാന്നാമാണ്ടുവെരയും നഗരം
ഉപേരാധത്തിലായിരുന്നു.

3 നാലാംമാസം* ഒൻപതാംതീയതി
ആയേപ്പാേഴക്കും പട്ടണത്തിെല ജനങ്ങൾക്കു
ഭക്ഷിക്കാൻ യാെതാന്നും ഇല്ലാത്തതരത്തിൽ
ക്ഷാമം അതികഠിനമായി. 4 ബാേബല്യർ നഗരം
വളഞ്ഞിരിെക്ക, െയഹൂദ്യയിെല ൈസന്യം
നഗരമതിൽ ഒരിടം െപാളിച്ച . രാജാവും മുഴുവൻ
ൈസന്യവും രാ്രതിയിൽത്തെന്ന രാജാവിെന്റ
ഉദ്യാനത്തിനരിെക രണ്ടു മതിലുകൾക്കിടയിലുള്ള
കവാടത്തിലൂെട ഓടിേപ്പായി. അവർ
അരാബയുെട† േനർക്കാണു പലായനംെചയ്തത.്
5 എന്നാൽ ബാേബൽൈസന്യം
രാജാവിെന പിൻതുടർന്നുെചന്ന്
െയരീേഹാസമതലത്തിൽെവച്ച്
അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം എത്തി. പടയാളികൾ
മുഴുവനും അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു േവർെപട്ട്
ചിതറിേപ്പായിരുന്നു. 6 അങ്ങെന അേദ്ദഹം
പിടിക്കെപ്പട്ട .
അേദ്ദഹെത്തരിബ്ലയിൽബാേബൽരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. അവിെടെവച്ച്
അേദ്ദഹത്തിനു ശിക്ഷ വിധിച്ച . 7 അവർ
സിെദക്കീയാവിെന്റ പു്രതന്മാെര അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കൺമുമ്പിൽെവച്ച െകാന്നു. അതിനുേശഷം
അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കണ്ണ കൾ
കുത്തിെപ്പാട്ടിച്ച . അേദ്ദഹെത്ത
െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ച്
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി.
* 25:3 യിര. 52:6 കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. നാലാം എന്ന വാക്കു
കാണുന്നില്ല. † 25:4 അഥവാ, േയാർദാൻതാഴ്വര
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8 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
പെത്താൻപതാം ആണ്ട്, അഞ്ചാംമാസം
ഏഴാംതീയതി ബാേബൽരാജാവിെന്റ
അംഗരക്ഷകേസനയുെട അധിപതിയായ
െനബൂസരദാൻ െജറുശേലമിേലക്കു വന്നു.
9 അേദ്ദഹം യേഹാവയുെട ആലയത്തിനും
രാജെകാട്ടാരത്തിനും െജറുശേലമിെല
സകലവീടുകൾക്കും തീെവച്ച . ്രപധാനെപ്പട്ട
സകലെകട്ടിടങ്ങള ം അേദ്ദഹം ചുട്ട കളഞ്ഞു.
10 അംഗരക്ഷകേസനയുെട അധിപതിയായ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന
ബാേബൽൈസന്യെമല്ലാംേചർന്ന്
െജറുശേലമിെന്റ ചുറ്റ മതിൽ ഇടിച്ച നിരത്തി.
11 നഗരവാസികളിൽ േശഷിച്ചവെരയും
ബാേബൽരാജാവിെന്റ പക്ഷേത്തക്കു
കൂറുമാറിയവെരയും േശഷം ജനത
മുഴുവെനയും അംഗരക്ഷകേസനയുെട
നായകനായ െനബൂസരദാൻ ്രപവാസികളാക്കി
െകാണ്ടുേപായി. 12 എന്നാൽ ൈസന്യാധിപൻ
മുന്തിരിേത്താപ്പ കളിലും വയലുകളിലും
പണിെചയ്യന്നതിനായി, േദശത്തിെല ഏറ്റവും
ദരി്രദരിൽചിലെരവിട്ടിട്ട േപായി.

13 യേഹാവയുെട ആലയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
െവങ്കലസ്തംഭങ്ങള ം ചലിപ്പിക്കാവുന്ന
പീഠങ്ങള ം െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള വലിയ
ജലസംഭരണിയും ബാേബല്യർ ഉടച്ച കളഞ്ഞു.
അതിെന്റ െവങ്കലം അവർ ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 14 ൈദവാലയശു്രശൂഷയ്ക്ക്
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന കലങ്ങള ം േകാരികള ം
തിരികൾ െവടിപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രതികകള ം



2 രാജാക്കന്മാർ 25:15 cxxxix 2 രാജാക്കന്മാർ 25:19

തളികകള ം മെറ്റല്ലാ ഓട്ട പകരണങ്ങള ം
അവർ െകാണ്ടുേപായി. 15 ധൂപകലശങ്ങള ം
േകാരിത്തളിക്കുന്നതിനുള്ള കുഴിയൻപാ്രതങ്ങള ം
സ്വർണവും െവള്ളിയുംെകാണ്ടുള്ള പാ്രതങ്ങള ം
എന്നുേവണ്ടാ തങ്കംെകാേണ്ടാ െവള്ളിെകാേണ്ടാ
ഉണ്ടാക്കിയവെയല്ലാം അംഗരക്ഷകേസനയുെട
അധിപൻഎടുത്തുെകാണ്ടുേപായി.

16 യേഹാവയുെട ആലയത്തിനുേവണ്ടി
ശേലാേമാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന
രണ്ടുസ്തംഭങ്ങള െടയും ജലസംഭരണിയുെടയും
ചലിപ്പിക്കാവുന്ന പീഠങ്ങള െടയും െവങ്കലം
തൂക്കം തിട്ടെപ്പടുത്താൻ കഴിയാത്തതുേപാെല
അ്രത അധികമായിരുന്നു. 17ഓേരാ സ്തംഭവും
പതിെനട്ട മുഴം‡ ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു,
ഒരു െവങ്കലസ്തംഭത്തിെന്റ തലയ്ക്കലുള്ള
മകുടം മൂന്നുമുഴം§ ഉയരമുള്ളതും ചുറ്റ ം
െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള വലമണികള ം
മാതളനാരകപ്പഴങ്ങള ംെകാണ്ട് അലങ്കൃതവും
ആയിരുന്നു. വലമണികേളാടുകൂടിയ മേറ്റ
സ്തംഭവും ഇതുേപാെലതെന്നആയിരുന്നു.

18 മഹാപുേരാഹിതനായ െസരായാെവയും
െതാട്ടടുത്ത പദവിയിലുള്ള പുേരാഹിതനായ
െസഫന്യാവിെനയുംമൂന്നുവാതിൽകാവൽക്കാെരയും
അംഗരക്ഷകേസനയുെട നായകൻ
തടവുകാരായി പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി.
19നഗരത്തിൽഅേപ്പാഴുംഉണ്ടായിരുന്നവരിൽനിന്നു
േയാദ്ധാക്കള െട േമൽവിചാരകെനയും
രാജാവിെന്റ ഉപേദശകന്മാരായ
അഞ്ചുേപെരയുംകൂെട അേദ്ദഹം

‡ 25:17 ഏക. 8.1 മീ. § 25:17 ഏക. 1.4 മീ.
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പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. േദശെത്ത
ജനങ്ങെളെക്കാണ്ട്നിർബന്ധിതൈസനികേസവനം
െചയ്യിക്കുന്നതിെന്റ മുഖ്യചുമതലക്കാരനായ
േലഖകെനയും നഗരത്തിൽകാണെപ്പട്ടഅറുപതു
ൈസനികെരയുംകൂെട പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി.
20 ൈസന്യാധിപനായ െനബൂസരദാൻ
അവെരെയല്ലാം പിടിച്ച് രിബ്ലയിൽ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു.
21അവിെട,ഹമാത്തുേദശത്തിെലരിബ്ലയിൽെവച്ച്
ബാേബൽരാജാവ് അവരുെടെയല്ലാം വധശിക്ഷ
നടപ്പിലാക്കി.
അങ്ങെന െയഹൂദാ, തെന്റ േദശത്തുനിന്നും
അടിമത്തത്തിേലക്കു േപായി.

22 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ,
താൻ െയഹൂദ്യയിൽ അവേശഷിപ്പിച്ചിട്ട േപാരുന്ന
ആള കൾക്ക് അധിപതിയായി ശാഫാെന്റ
പൗ്രതനായ അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവിെന നിയമിച്ച . 23 ബാേബൽരാജാവ്
െഗദല്യാവിെന േദശാധിപതിയായി നിയമിച്ച എന്ന്
എല്ലാ ൈസന്യാധിപന്മാരും അവരുെട ആള കള ം
േകട്ടേപ്പാൾ, അവർ മിസ്പായിൽ െഗദല്യാവിെന്റ
അടുക്കെലത്തി. െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ
യിശ്മാേയലുംകാേരഹിെന്റമകൻേയാഹാനാനും
െനേതാഫാത്യനായ തൻഹൂെമത്തിെന്റ
മകൻ െസരായാവും മാഖാത്യെന്റ മകൻ
യയസന്യാവും അവരുെട ആള കള ം
അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. 24 അേപ്പാൾ
െഗദല്യാവ് അവേരാടും അവരുെട ആള കേളാടും
ഇ്രപകാരം ഒരു ശപഥംെചയ്തുപറഞ്ഞു:
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“നിങ്ങൾ ബാേബലിെല ഉേദ്യാഗസ്ഥർനിമിത്തം
ഭയെപ്പടരുത;് നിങ്ങൾക്കു നന്മയുണ്ടാേകണ്ടതിന്
േദശത്തു താമസിച്ച ബാേബൽരാജാവിെന
േസവിക്കുക.”

25 എങ്കിലും ഏഴാംമാസത്തിൽ
രാജവംശക്കാരനായ എലീശാമയുെട
പൗ്രതനായ െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ
യിശ്മാേയൽ പത്തു പുരുഷന്മാരുമായി
വന്ന് െഗദല്യാവിെനയും മിസ്പായിൽ
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെടയുണ്ടായിരുന്ന െയഹൂദ്യരും
ബാേബൽക്കാരുമായ ആള കെളയും ചതിവിൽ
െകാലെപ്പടുത്തി. 26 ഇതുമൂലം െയഹൂദ്യയിെല
ജനെമല്ലാം; ആബാലവൃദ്ധം സകലജനങ്ങള ം
ൈസന്യാധിപന്മാേരാെടാപ്പം ബാേബൽക്കാെര
ഭയെപ്പട്ട്ഈജിപ്റ്റിേലക്ക്ഓടിേപ്പായി.

െയേഹായാഖീൻ േമാചിതനാകുന്നു
27 െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാഖീെന്റ
്രപവാസത്തിെന്റ മുപ്പത്തിേയഴാമാണ്ടിൽഎവീൽ-
െമേരാദക്ക് ബാേബൽരാജാവായി. ആ വർഷം
പ്രന്തണ്ടാംമാസം ഇരുപത്തിേയഴാംതീയതി
അേദ്ദഹം െയഹൂദാരാജാവായ െയേഹായാഖീെന
കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു േമാചിപ്പിച്ച .
28 അേദ്ദഹം െയേഹായാഖീേനാട് ദയാപൂർവം
സംസാരിക്കുകയും തേന്നാടുകൂെട ബാേബലിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നമറ്റ രാജാക്കന്മാെരക്കാൾകൂടുതൽ
ബഹുമാന്യമായ ഒരു ഇരിപ്പിടം അേദ്ദഹത്തിനു
നൽകുകയും െചയ്തു. 29 അങ്ങെന
െയേഹായാഖീൻ തെന്റ കാരാഗൃഹേവഷം
മാറ്റിക്കളയുകയും തെന്റ ആയുസ്സിെന്റ
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േശഷിച്ചകാലം രാജാവിെന്റ േമശയിൽനിന്നു
പതിവായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും
െചയ്തുേപാന്നു. 30 െയേഹായാഖീൻ
ജീവിച്ചിരുന്ന കാലംമുഴുവൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ട പണം ദിനംേതാറും
്രകമമായി രാജാവു െകാടുത്തുേപാന്നു.
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