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Ìwé àwọn Ọba Kejì

Ìdájọ ́ OLÚwa lórí Ahasiah
1 Lẹ́yìn ikú Ahabu, Moabu ṣọ ̀tẹ̀ sí Israẹli.

2 Nísinsin yìí Ahasiah ti ṣubú láàrín fèrèsé láti
òkè yàrá rẹ ̀ tí ó wà ní Samaria, ó sì fi ara pa. Ó
sì rán oníṣẹ,́ ó sì wí fún wọn pé, “Ẹ lọ ṣe ìwádìí
lọ́wọ ́ Baali-Sebubu, òrìṣà Ekroni, bóyá èmi ó lè rí
ìwòsàn ìfarapa yìí.”

3 Ṣùgbọ́n angẹli OLÚwa wí fún Elijah ará Tiṣibi
pé, “Lọ sókè kí o lọ bá ìránṣẹ ́ ọba Samaria kí
o sì béèrè lọ́wọ́ wọn, ‘Ṣé nítorí pé kò sí Ọlọ́run
ní Israẹli ni ẹ̀yìn fi jáde lọ ṣèwádìí lọ́wọ́ Baali-
Sebubu òrìṣà Ekroni?’ 4 Nítorí náà ohun tí
OLÚwa sọ ní èyí, ‘Ìwọ kò ní kúrò lórí ibùsùn tí o
dùbúlẹ̀ lé. Dájúdájú ìwọ yóò kú!’ ” Bẹ ́ẹ̀ ni Elijah
lọ.

5 Nígbà tí ìránṣẹ ́ náà padà sí ọ̀dọ ̀ ọba, ó béèrè
ní ọwọ́ wọn pé, “Kí ni ó dé tí ẹ̀yin fi tètè padà
wá?”

6 Wọ́n dáhùn pé, “Ọkùnrin kan wá láti pàdé
wa, ó sì wí fún wa pé, ‘Ẹ padà sí ọ ̀dọ̀ ọba tí ó
rán an yín kí ẹ sì wí fún un pé, “Èyí ni ohun tí
OLÚwa wí: Ṣé nítorí wí pé kò sí Ọlọ́run ní Israẹli
ni o fi ń rán àwọn ènìyàn láti lọ ṣe ìwádìí lọ́wọ́
Baali-Sebubu, òrìṣà Ekroni? Nítorí náà ìwọ kò ní
fi orí ibùsùn tí ìwọ dùbúlẹ̀ lé sílẹ̀. Láìsí àní àní
ìwọ yóò kùú!” ’ ”
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7 Ọba béèrè lọ́wọ́ wọn pé, “Irú ọkùnrin wo ni
ó wá pàdé yín, tí ó sì sọ irú èyí fún un yín?”

8 Wọ́n dáhùn pé, “Ó jẹ́ ọkùnrin tí ó wọ ẹ̀wù
onírun lára pẹ̀lú ọ ̀já àmùrè aláwọ tí ó gbà yíká
ìbàdí rẹ ̀.”
Ọba sì wí pé, “Elijah ará Tiṣibi ni.”
9Ó sì rán balógun pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ ogun àádọ́ta

rẹ ̀. Balógun náà sì gòkè tọ Elijah lọ, ẹni tí ó jókòó
ní orí òkè, wọ ́n sì wí fún un pé, “Ènìyàn Ọlọ́run,
ọba wí pé, ‘Sọ ̀kalẹ ̀ wá!’ ”

10 Elijah sì dá balógun lóhùn pé, “Tí ó bá jẹ ́ wí
pé ènìyàn Ọlọ́run ni mí, kí iná kí ó sọ ̀kalẹ̀ láti òkè
ọ̀run wá kí ó sì jó ìwọ àti àwọn àádọ́ta ọkùnrin
rẹ!” Nígbà náà iná náà sì sọ ̀kalẹ ̀wá láti òkè ọ̀run
ó sì jó balógun àti àwọn ènìyàn rẹ ̀.

11 Ọba sì tún rán balógun àádọ́ta pẹ ̀lú àwọn
ènìyàn àádọ́ta rẹ ̀ sí Elijah. Balógun náà sì wí fún
un pé, “Ènìyàn Ọlọ́run, èyí ni ohun tí ọba sọ,
‘Sọ ̀kalẹ ̀ kánkán!’ ”

12 “Tí èmi bá jẹ ́ ènìyàn Ọlọ́run,” Elijah sì
dáhùn, “Ǹjẹ́ kí iná kí ó sọ ̀kalẹ ̀ láti ọ̀run kí ó sì
jó ọ run àti àwọn àádọ́ta ènìyàn rẹ!” Nígbà náà
iná Ọlọ́run sọ ̀kalẹ ̀ láti ọ̀run ó sì jó o run pẹ ̀lú
àwọn àádọ ́ta ènìyàn rẹ ̀.

13 Bẹ́ẹ̀ ni ọba tún rán balógun kẹta pẹ ̀lú àwọn
àádọ́ta ọkùnrin. Balógun ẹ̀ẹ̀kẹ́ta lọ sí òkè, ó
sì kúnlẹ ̀ lórí orókún rẹ ̀ níwájú Elijah. “Ènìyàn
Ọlọ ́run,” Ó sì bẹ̀bẹ ̀ pé, “Ìwọ ènìyàn Ọlọ́run, jọ ̀wọ́
jẹ ́ kí ẹ̀mí mi àti ẹ̀mí àwọn àádọ ́ta ìránṣẹ ́ rẹ wọ̀nyí
ṣọ ̀wọ ́n ní ojú rẹ! 14 Wò ó, iná ti sọ̀kalẹ ̀ láti ọ̀run
láti jó àwọn balógun méjì àràádọ ́ta àkọ́kọ́ pẹ ̀lú
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àràádọ́ta wọn. Ṣùgbọ́n nísinsin yìí ní ojúrere
fún ẹ̀mí mi!”

15 Angẹli OLÚwa sọ fún Elijah pé, “Sọ ̀kalẹ ̀ lọ
pẹ ̀lú rẹ ̀; má ṣe bẹ ̀rù rẹ ̀.” Bẹ́ẹ̀ ni Elijah dìde ó sì
sọ ̀kalẹ ̀ lọ pẹ ̀lú rẹ ̀ sí ọ ̀dọ̀ ọba.

16 Ó sọ fún ọba pé, “Èyí ni ohun tí OLÚwa wí,
‘Ṣé nítorí wí pé kò sí Ọlọ́run ní Israẹli fún ọ láti
pè ni ìwọ fi rán ìránṣẹ ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Baali-Sebubu,
òrìṣà Ekroni láti lọ ṣe ìwádìí?’ Nítorí pé o ṣe
èyí, ìwọ kò ní dìde lórí ibùsùn tí o dùbúlẹ̀ lé láìsí
àní àní ìwọ yóò kú!” 17 Bẹ ́ẹ̀ ó sì kú, gẹ ́gẹ ́ bí ọ̀rọ̀
OLÚwa tí Elijah ti sọ.
Nítorí Ahasiah kò ní ọmọ, Jehoramu jẹ ọba ní

ọdún kejì tí Jehoramu ọmọ Jehoṣafati ọba Juda.
18Àti ní ti gbogbo àwọn ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà ìjọba
Ahasiah, àti ohun tí ó ṣe, ṣe a kò ha kọ wọ́n sí
inú ìwé ọdọọdún ti àwọn ọba Israẹli?

2
Elijah gun kẹ̀kẹ́ iná lọ sí ọ̀run

1Nígbà tí OLÚwa ń fẹ́ gbé Elijah lọ sí òkè ọ̀run
nínú àjà, Elijah àti Eliṣa wà ní ọ ̀nà láti Gilgali.
2 Elijah wí fún Eliṣa pé, “Dúró níbí; OLÚwa rán
mi lọ sí Beteli.”
Ṣùgbọ́n Eliṣa wí pé, “Gẹ́gẹ ́ bí ó ti dájú pé

OLÚwa wà láyé àti gẹ ́gẹ ́ bí ó ti yẹ, èmi kò ní fi
ọ́ sílẹ̀.” Bẹ ́ẹ̀ ni wọ́n sọ ̀kalẹ̀ lọ sí Beteli.

3Àwọn ọmọ wòlíì ní Beteli jádewá sí ọ̀dọ ̀ Eliṣa
wọ ́n sì béèrè pé, “Ṣé ìwọ mọ̀ pé OLÚwa yóò gba
ọ̀gá rẹ kúrò lọ́dọ ̀ rẹ lónìí?”
“Bẹ ́ẹ̀ ni, èmi mọ̀,” Eliṣa dáhùn, “Ṣùgbọ́n ẹ má

ṣe sọ ̀rọ̀ nípa rẹ ̀.”
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4Nígbà náà Elijah sì wí fún un pé, “Dúró níbí,
Eliṣa: OLÚwa ti rán mi lọ sí Jeriko.”
Ó sì dá a lóhùn pé, “Bí ó ti dájú pé OLÚwa yè

àti tí ìwọ náà yè, èmi kò ní fi ọ́ sílẹ̀.” Wọ ́n sì jọ
lọ sí Jeriko.

5 Àwọn ọmọ wòlíì tí ó wà ní Jeriko sì gòkè tọ
Eliṣa wá wọ́n sì béèrè lọ́wọ́ rẹ ̀ pé, “Ṣé ìwọ mọ ̀ wí
pé OLÚwa yóò gba ọ̀gá rẹ kúrò lọ́dọ ̀ rẹ lónìí?”
“Bẹ ́ẹ̀ ni, èmi mọ ̀,” Ó dá wọn lóhùn, “Ṣùgbọ́n ẹ

má ṣe sọ nípa rẹ ̀.”
6 Nígbà náà Elijah wí fún un pé, “Dúró níbí;

OLÚwa rán mi lọ sí Jordani.”
Ó sì dá a lóhùn pé, “Gẹ́gẹ ́ bí ó ti jẹ́ wí pé, OLÚwa

yè àti gẹ ́gẹ ́ bí o ti yè, èmi kò ní fi ọ́ sílẹ̀.” Bẹ ́ẹ̀ ni
àwọn méjèèjì sì jọ ń lọ.

7 Àádọ́ta àwọn ọkùnrin ọmọ wòlíì sì lọ láti lọ
dúró ní ọ̀nà jíjìn, wọ ́n sì kọ ojú da ibi tí Elijah àti
Eliṣa ti dúró ní Jordani. 8 Elijah sì mú agbádá ó
sì ká a sókè ó sì lu omi náà pẹ ̀lú rẹ ̀. Omi náà sì
pín sí ọ̀tún àti sí òsì, àwọn méjèèjì sì rékọjá lórí
ilẹ ̀ gbígbẹ.

9Nígbà tí wọ́n rékọjá, Elijah sì wí fún Eliṣa pé,
“Sọ fún mi, kí ni èmi lè ṣe fún ọ kí ó tó di wí pé
wọ ́n gbà mí kúrò lọ ́dọ̀ rẹ?”
“Jẹ́ kí èmi kí ó jogún ìlọ́po méjì ẹ̀mí rẹ.” Ó dá

a lóhùn.
10 “Ìwọ ti béèrè ohun tí ó ṣòro,” Elijah wí pé,

“Síbẹ̀ tí ìwọ bá rí mi nígbà tí a bá gbà mí kúrò
lọ́wọ ́ rẹ, yóò jẹ́ tìrẹ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ kò ní rí bẹ́ẹ̀.”
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11 Gẹ́gẹ ́ bí wọ ́n ti ń rìn lọ tí wọ́n sì ń sọ ̀rọ̀ pọ ̀,
lọ́gán kẹ̀kẹ ́ iná àti ẹṣin iná yọ sí wọn ó sì ya àwọn
méjèèjì nípa, Elijah sì gòkè lọ sí ọ̀run pẹ̀lú àjà.
12 Eliṣa rí èyí ó sì kígbe sókè, “Baba mi! Baba
mi! Kẹ̀kẹ́ àti ẹlẹ́ṣin Israẹli!” Eliṣa kò sì rí i mọ́. Ó
sì mú aṣọ ara rẹ̀ ó sì fà wọ ́n ya sọ ́tọ ̀.

13 Ó sì mú agbádá tí ó ti jábọ́ láti ọ̀dọ̀ Elijah ó
sì padà lọ, ó sì dúró lórí bèbè Jordani. 14Ó sì mú
agbádá náà tí ó jábọ́ láti ọwọ́ rẹ ̀, ó sì lu omi pẹ ̀lú
rẹ ̀. “Níbo ni OLÚwa Ọlọ́run Elijah wà?” Ó béèrè.
Nígbà tí ó lu omi náà, ó sì pín sí apá ọ̀tún àti sí
òsì, Eliṣa sì rékọjá.

15 Àwọn ọmọ wòlíì láti Jeriko, tí wọ ́n ń wò, wí
pé, “Ẹ̀mí Elijah sinmi lé Eliṣa.” Wọ́n sì lọ láti lọ
bá a, wọ́n sì dojúbolẹ̀ níwájú rẹ ̀. 16 “Wò ó,” wọ́n
wí pé, “Àwa ìránṣẹ ́ ni àádọ́ta ọkùnrin alágbára.
Jẹ́ kí wọ ́n lọ láti lọ wá ọ̀gá rẹ wá. Bóyá ẹ̀mí
OLÚwa ti gbé e sókè, ó sì gbé e kalẹ ̀ lórí òkè ńlá
tàbí lórí ilẹ ̀.”
“Rárá,” Eliṣa dá a lóhùn pé, “Má ṣe rán wọn.”
17 Ṣùgbọ́n wọ ́n rọ̀ ọ́ títí ojú fi tì í láti gbà. Ó

wí pé, “Rán wọn.” Wọ ́n sì rán àádọ́ta ènìyàn tí ó
wá a fún ọjọ ́ mẹ́ta ṣùgbọ́n wọn kò rí i. 18 Nígbà
tí wọ́n padà dé ọ̀dọ̀ Eliṣa, tí ó dúró ní Jeriko, ó
wí fún wọn pé, “Ṣé èmi kò sọ fún un yín kí ẹ má
lọ?”

Ìwòsàn omi
19 Àwọn ọkùnrin ìlú wí fún Eliṣa, pé, “Wò ó,

olúwa wa, ìtẹ̀dó ìlú yìí dára, gẹ ́gẹ ́ bí ẹ ti rí i,
ṣùgbọ́n omi náà burú, ilẹ ̀ náà sì sá.”
2:11 If 11.12.
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20 Ó sì wí pé, “Mú àwokòtò tuntun fún mi wá,
kí o sì mú iyọ̀ sí inú rẹ̀.” Wọ́n sì gbé e wá fún un.

21 Nígbà náà ó sì jáde lọ sí ibi orísun omi, ó sì
da iyọ ̀ sí inú rẹ ̀, ó wí pé, “Èyí ni ohun tí OLÚwa
wí: ‘Èmi ti wo omi yìí sàn. Kò ní mú ikú wá
mọ ́ tàbí mú ilẹ ̀ náà sá.’ ” 22 Omi náà sì ti dára ni
mímu títí di òní, gẹ ́gẹ ́ bí ọ̀rọ̀ tí Eliṣa ti sọ.

Wọ́n fi Eliṣa ṣe yẹ̀yẹ ́
23 Láti ibẹ̀ Eliṣa lọ sókè ní Beteli gẹ ́gẹ ́ bí ó ti ń

rìn lọ lójú ọ̀nà, àwọn ọ̀dọ́ kan jádewá láti ìlú náà
wọ ́n sì fi ṣe ẹlẹ́yà. “Máa lọ sókè ìwọ apárí!” Wọ́n
wí pé. “Máa lọ sókè ìwọ apárí!” 24Ó sì yípadà, ó
sì wò wọ́n ó sì fi wọ ́n bú ní orúkọ OLÚwa. Nígbà
náà beari méjì sì jáde wá láti inú igbó ó sì lu
méjìlélógójì lára àwọn ọ̀dọ ́ náà. 25 Ó sì lọ sí orí
òkè Karmeli láti ibẹ̀ ó sì padà sí Samaria.

3
Ọ ̀tẹ̀ Moabu

1 Jehoramu ọmọ Ahabu sì di ọba Israẹli ní
Samaria ní ọdún kejìdínlógún ti Jehoṣafati ọba
Juda, ó sì jẹ ọba fún ọdúnméjìlá. 2Ó sì ṣe búburú
níwájú OLÚwa, ṣùgbọ́n kì í ṣe bí ti ìyá àti baba
rẹ ̀ ti ṣe. Ó gbé òkúta ère ti Baali tí baba rẹ ̀ ti ṣe
kúrò. 3 Bí ó tilẹ̀ jẹ ́ pé ó fi ara mọ ́ ẹ̀ṣẹ ̀ Jeroboamu
ọmọ Nebati, tí ó ti fi Israẹli bú láti dẹ́ṣẹ ̀; kò sì yí
kúrò lọ́dọ ̀ wọn.

4 Nísinsin yìí Meṣa ọba Moabu ń sin àgùntàn,
ó sì gbọdọ̀ fi fún ọba Israẹli pẹ̀lú ọ̀kẹ́ márùn-
ún ọ̀dọ ́-àgùntàn àti pẹ ̀lú irun ọ ̀kẹ́ márùn-ún
(100,000) àgbò. 5 Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ikú Ahabu, ọba
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Moabu ṣọ ̀tẹ̀ lórí ọba Israẹli. 6 Lásìkò ìgbà yìí ọba
Jehoramu jáde kúrò ní Samaria ó sì yí gbogbo
Israẹli ní ipò padà. 7 Ó sì ránṣẹ ́ yìí sí Jehoṣafati
ọba Juda pé, “Ọba Moabu sì ṣọ ̀tẹ̀ sí mi. Ṣé ìwọ
yóò lọ pẹ̀lú mi láti lọ bá Moabu jà?”
Ọba Juda sì dáhùn pé, “Èmi yóò lọ pẹ̀lú rẹ. Èmi

jẹ ́ gẹ ́gẹ ́ bí ìwọ ti wà, ènìyàn rẹ bí ènìyàn mi, ẹṣin
mi bí ẹṣin rẹ.”

8 “Nípa ọ̀nà wo ni àwa yóò gbà dojúkọ wọ ́n?”
Ó béèrè.
“Lọ́nà aginjù Edomu,” ó dáhùn.
9 Bẹ ́ẹ̀ ni ọba Israẹli jáde lọ pẹ ̀lú ọba Juda àti

ọba Edomu. Lẹ ́yìn ìgbà tí wọ́n yíká fún ọjọ́ méje.
Àwọn ọmọ-ogun wọn kò ní omi púpọ̀ fún ara
wọn tàbí fún ẹranko tí ó wà pẹ ̀lú wọn.

10 “Kí ni?” ọba Israẹli kígbe sókè. “Ṣé OLÚwa
pe àwa ọba mẹ́tẹ ̀ẹ̀ta papọ ̀ láti fi wá lé Moabu
lọ́wọ ́?”

11 Ṣùgbọ́n Jehoṣafati sì wí pé, “Ṣé kò sí wòlíì
OLÚwa níbí, tí àwa ìbá ti ọ̀dọ ̀ rẹ ̀ béèrè lọ́wọ́ rẹ ̀?”
Ọ ̀kan lára àwọn ìránṣẹ ́ ọba Israẹli dáhùn pé,

“Eliṣa ọmọ Ṣafati wà níbí. Ó máa sábà bu omi sí
ọwọ ́ Elijah.”

12 Jehoṣafati wí pé, “Ọ ̀rọ̀ OLÚwa wà pẹ̀lú rẹ ̀.”
Bẹ ́ẹ̀ ni ọba Israẹli àti Jehoṣafati àti ọba Edomu
sọ ̀kalẹ ̀ tọ̀ ọ ́ lọ.

13 Eliṣa wí fún ọba Israẹli pé, “Kí ni àwa ní ṣe
pẹ ̀lú ara wa? Lọ sọ ́dọ̀ wòlíì baba rẹ àti wòlíì ti
ìyá rẹ.”
Ọba Israẹli dá a lóhùn, “Rárá, nítorí OLÚwa ni

ó pe àwa ọba mẹ ́tẹ̀ẹ̀ta papọ̀ láti fi wá lé Moabu
lọ́wọ ́.”
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14 Eliṣa wí pé, “Gẹ́gẹ ́ bí ó ti wà pé OLÚwa àwọn
ọmọ-ogun wà láyé, ẹni tí mo ń sìn tí èmi kò bá
ní ọ̀wọ ̀ fún ojú Jehoṣafati ọba Juda, èmi kò ní wò
ó tàbí èmi kì bá ti rí ọ. 15 Ṣùgbọ́n nísinsin yìí,
mú wá fún mi ohun èlò orin olókùn.”
Nígbà tí akọrin náà n kọrin, ọwọ́ OLÚwa wá

sórí Eliṣa. 16 Ó sì wí pé, “Èyí ni ohun tí OLÚwa
sọ, ‘Jẹ́ kí àfonífojì kún fún ọ̀gbun.’ 17 Nítorí èyí
ni OLÚwa wí, o kò ní í rí afẹ́fẹ́ tàbí òjò, bẹ́ẹ̀ ni
àfonífojì yìí yóò kún pẹ̀lú omi, àti ìwọ àti ẹran
ọ̀sìn àti pẹ̀lú àwọn ẹran yóò mu. 18 Èyí jẹ ́ ohun
tí kò lágbára níwájú OLÚwa, yóò sì fi Moabu lé e
yín lọ́wọ ́ pẹ ̀lú. 19 Ìwọ yóò sì bi gbogbo ìlú olódi
àti gbogbo àgbà ìlú ṣubú. Ìwọ yóò sì gé gbogbo
igi dáradára ṣubú, dá gbogbo orísun omi dúró,
kí o sì pa gbogbo pápá dáradára pẹ̀lú òkúta run.”

20 Ní òwúrọ̀ ọjọ́ kejì, ní àsìkò ẹbọ, níbẹ̀ ni omí
sàn láti ọ̀kánkán Edomu! Ilé náà sì kún pẹ ̀lú omi.

21Nísinsin yìí gbogbo ará Moabu gbọ ́ pé àwọn
ọba tí dé láti bá wọn jà. Bẹ ́ẹ̀ ni gbogbo ènìyàn,
ọmọdé àti àgbà tí ó lè ja ogun wọn pè wọ́n sókè
wọ ́n sì dúró ní etí ilẹ ̀. 22 Nígbà tí wọ ́n dìde ní
òwúrọ̀ ọjọ́ kejì, oòrùn ti tàn sí orí omi náà sí
àwọn ará Moabu ní ìkọjá ọ̀nà, omi náà sì pupa
bí ẹ̀jẹ ̀. 23 “Ẹ̀jẹ̀ ni èyí!” wọ ́n wí pé, “Àwọn ọba
wọ ̀nyí lè ti jà kí wọn sì pa ara wọn ní ìpakúpa.
Nísinsin yìí sí àwọn ìkógun Moabu!”

24 Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ará Moabu dé sí ibùdó
ti Israẹli, àwọn ará Israẹli dìde, wọ ́n sì kọlù wọ́n
títí tí wọ́n fi sálọ. Àwọn ará Israẹli gbógun sí
ilẹ ̀ náà wọ́n sì pa Moabu run. 25 Wọ́n sì wọ
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gbogbo ìlú náà olúkúlùkù ènìyàn, wọ́n ju òkúta
sí gbogbo ohun dáradára orí pápá títí tí ó fi run.
Wọ́n sì dá gbogbo orísun omi dúró wọ ́n sì gé
gbogbo orísun dáradára. Kiri-Hareseti nìkan ni
wọ ́n fi òkúta rẹ ̀ sílẹ̀ ní ààyè rẹ ̀, ṣùgbọ́n àwọn
ènìyàn ológun pẹ̀lú kànnàkànnà yíká, wọ́n sì
kọlù ìlú náà.

26Nígbà tí ọba Moabu rí i wí pé ogun náà le ju
ti òun lọ, ó mú idà pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin (700) ọkùnrin
onídà láti jà pẹ ̀lú ọba Edomu, ṣùgbọ́n wọn kò
yege. 27 Nígbà náà ó mú àkọ́bí ọmọkùnrin rẹ ̀, tí
kò bá jẹ ́ gẹ ́gẹ ́ bí ọba, ó sì fi rú ẹbọ sísun ní orí
ògiri ìlú. Wọ́n sì bínú lórí Israẹli púpọ̀púpọ ̀; wọ́n
yọ ́ kúrò wọ́n sì padà sí ìlú wọn.

4
Òróró obìnrin opó

1 Ìyàwó ọkùnrin kan láti ara ẹgbẹ́ wòlíì sọkún
tọ Eliṣa wá, “Ìránṣẹ ́ rẹ ọkọ mi ti kú, ó sì mọ ̀ wí
pé ó bu ọlá fún OLÚwa. Ṣùgbọ́n nísinsin yìí,
onígbèsè rẹ ̀ ti ń bọ ̀ láti wá kó ọmọ ọkùnrin mi
gẹ ́gẹ ́ bí ẹrú rẹ ̀.”

2 Eliṣa dá a lóhùn pé, “Báwo ni èmi ṣe lè ràn ọ́
lọ́wọ ́? Sọ fún mi; kí ni ìwọ ní ní ilé rẹ?”
Ówí pé, “Ìránṣẹ ́ rẹ kò ní ohunkóhun níbẹ̀ rárá,

àyàfi òróró kékeré.”
3Eliṣawí pé, “Lọ yíká kí o sì béèrè lọ ́wọ́ gbogbo

àwọn aládùúgbò fún ìkòkò òfìfo. Má ṣe béèrè
fún kékeré. 4 Nígbà náà, lọ sí inú ilé kí o sì pa
lẹ́kun dé ní ẹ̀gbẹ ́ ìwọ àti àwọn ọmọ rẹ ọkùnrin,
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dà òróró sínú gbogbo ìkòkò, gẹ ́gẹ ́ bí gbogbo rẹ ̀ ti
kún, kó o sí apá kan.”

5 Ó sì fi sílẹ̀ lẹ́yìn náà ó ti ìlẹ̀kùn ní ẹ̀gbẹ́ rẹ ̀ àti
àwọn ọmọ rẹ ̀. Wọ́n gbé ìkòkò wá fún un ó sì ń
dà á. 6 Nígbà tí gbogbo ìkòkò náà kún, ó sọ fún
ọmọ rẹ ̀ pé, “Ẹ gbé òmíràn fún mi wá.”
Ṣùgbọ́n wọ́n dáhùn pé, “Kò sí ìkòkò tí ó kù

mọ ́.” Nígbà náà ni òróró kò dà mọ ́.
7 Ó sì lọ ó sì lọ sọ fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run, ó

sì wí pé, “Lọ, ta òróró náà kí o sì san gbèsè rẹ.
Ìwọ àti ọmọ rẹ kí ẹ máa sinmi lórí èyí tí ó kù.”

Ọmọ arábìnrin kan ará Ṣunemu jí dìde sáyé
8 Ní ọjọ́ kan Eliṣa lọ sí Ṣunemu. Obìnrin ọlọ́rọ̀

kan sì wà níbẹ̀, ẹni tí ó rọ̀ ọ́ kí ó dúró jẹun. Bẹ ́ẹ̀ ni
nígbàkígbà tí ó bá ń kọjá lọ, ó máa ń dúró níbẹ̀
láti jẹun. 9 Ó sọ fún ọkọ rẹ ̀, “Mo mọ ̀ pé ọkùnrin
tí ó máa ń sábà wá sí ọ̀dọ̀ wa jẹ́ ọkùnrin mímọ́
Ọlọ ́run. 10 Jẹ́ kí a ṣe yàrá kékeré kan sórí ilé kí a
sì gbé ibùsùn àti tábìlì oúnjẹ, àga kan àti fìtílà
fún un. Nígbà náà ó lè dúró níbẹ̀ ní ìgbàkúgbà
tí ó bá wá sọ ́dọ ̀ wa.”

11Ní ọjọ́ kan nígbà tí Eliṣawá, ó lọ sí orí òkè ní
yàrá rẹ ̀ ó sì dùbúlẹ̀ síbẹ̀. 12 Ó sì wí fún ìránṣẹ ́ rẹ̀
Gehasi pé, “Pe ará Ṣunemu.” Bẹ ́ẹ̀ ni ó sì pè é wá,
ó sì dúró níwájú rẹ ̀. 13 Eliṣa wí fún un pé, “Wí
fún un, ‘Ìwọ ti lọ ṣe gbogbo àníyàn iṣẹ ́ ìyìnrere
fún wa. Nísinsin yìí kí ni a lè ṣe fún ọ?’ ”
“Ṣé a lè jẹ ́ agbẹnusọ fún ọ ní ọ̀dọ̀ ọba tàbí olórí

ogun?”
14 “Kí ni a lè ṣe fún obìnrin yìí?” Eliṣa béèrè.
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Gehasi wí pé, “Bẹ ́ẹ̀ ni, kò ní ọmọ, ọkọ rẹ ̀ náà sì
tún di arúgbó.”

15 Nígbà náà Eliṣa wí pé, “Pè é,” bẹ́ẹ̀ ni ó sì pè
é, ó sì dúró ní àbáwọlé ẹnu-ọ̀nà. 16 Eliṣa sọ wí
pé, “Ìwòyí ọdún tí ń bọ̀, ìwọ yóò fi ọwọ́ rẹ gbé
ọmọ.”
“Bẹ ́ẹ̀ kọ́, olúwa mi!” n kò fi ara mọ ́ ọn. “Jọ̀wọ ́,

ìwọ ènìyàn Ọlọ ́run, ma ṣe ṣi ìránṣẹ ́ rẹ lọ́nà!”
17 Ṣùgbọ́n obìnrin náà lóyún ní ọdún kejì ní

àkókò náà, ó bí ọmọ ọkùnrin kan, gẹ ́gẹ ́ bí Eliṣa
ti sọ fún un.

18 Ọmọ náà dàgbà, ní ọjọ́ kan, ó jáde lọ sí ọ̀dọ̀
baba rẹ ̀, ó wà pẹ ̀lú àwọn olùkórè. 19 “Orí mi! Orí
mi!” Ó wí fún baba rẹ ̀.
Baba rẹ ̀ sọ fún ìránṣẹ ́, “Gbé e lọ sọ ́dọ ̀ ìyá rẹ ̀.”

20 Lẹ́yìn ìgbà tí ìránṣẹ ́ náà ti gbé e sókè tí ó sì gbé
e tọ ìyá rẹ̀ lọ, ọmọ ọkùnrin náà jókòó sórí ẹsẹ̀ rẹ̀
títí ó fi di ọ̀sán gangan, nígbà náà ó sì kú. 21Ó lọ
sí òkè ó sì tẹ́ ọmọ náà lórí ibùsùn ènìyàn Ọlọ́run,
ó sì tìlẹ̀kùn, ó jáde lọ.

22 Ó pe ọkọ rẹ ̀ ó sì wí pé, “Jọ̀wọ́ rán ọ̀kan lára
àwọn ìránṣẹ ́ rẹ àti kẹ́tẹ ́kẹ́tẹ ́ kan kí èmi kí ó lè lọ
sí ọ̀dọ ̀ ènìyàn Ọlọ́run kíákíá kí n sì padà.”

23 “Kí ni ó dé tí o fi fẹ ́ lọ sọ́dọ ̀ rẹ ̀ lónìí?” Ó béèrè.
“Kì í ṣe oṣù tuntun tàbí ọjọ́ ìsinmi.”
Ó wí pé, “Gbogbo rẹ ̀ ti dára.”
24 Ó sì di kẹ ́tẹ́kẹ ́tẹ́ ní gàárì ó sì wí fún ìránṣẹ́

rẹ ̀ pé, “Máa nìṣó; má ṣe dẹ ́sẹ ̀ dúró dè mí àyàfi tí
mo bá sọ fún ọ.” 25 Bẹ ́ẹ̀ ni ó sì jáde wá, ó sì wá
sọ ́dọ ̀ ènìyàn Ọlọ́run ní orí òkè Karmeli.



2 Ọba 4:26 xii 2 Ọba 4:34

Nígbà tí ó sì rí i láti òkèrè, ènìyàn Ọlọ́run sọ
fún ìránṣẹ ́ rẹ ̀ Gehasi, “Wò ó! Ará Ṣunemu nì!
26 Sáré lọ pàdé rẹ ̀ kí o sì béèrè lọ́wọ́ rẹ ̀, ‘Ṣé o wà
dáradára? Ṣé ọkọ rẹ wà dáradára? Ṣé ọmọ rẹ
wà dáradára?’ ”
Ó wí pé, “Gbogbo nǹkan wà dáradára.”
27 Nígbà tí ó dé ọ̀dọ̀ ènìyàn Ọlọ́run ní orí òkè,

ó gbá a ní ẹsẹ̀ mú. Gehasi wá láti wá lé e dànù,
ṣùgbọ́n ènìyàn Ọlọ́run wí pé, “Fi í sílẹ̀! Ó wà
nínú ìpọ́njú kíkorò, ṣùgbọ́n OLÚwa fi pamọ́ fún
mi kò sì sọ ìdí rẹ ̀ fún mi.”

28 “Ṣé mo béèrè ọmọ lọ́wọ ́ rẹ, olúwa mi?”
Obìnrin náà wí pé, “Ṣé mi ò sọ fún ọ pé kí o,
‘Má ṣe fa ìrètí mi sókè’?”

29 Eliṣa wí fún Gehasi pé, “Ká agbádá rẹ sínú
ọ̀já àmùrè, mú ọ ̀pá mi sí ọwọ́ rẹ kí o sì sáré. Tí
o bá pàdé ẹnikẹ́ni má ṣe kí i, tí ẹnikẹ́ni bá kí ọ,
má ṣe dá a lóhùn, fi ọ̀pá náà lé ojú ọmọ ọkùnrin
náà.”

30 Ṣùgbọ ́n ìyá ọmọ náà wí pé, “Gẹ́gẹ ́ bí OLÚwa
ti ń bẹ láààyè àti gẹ ́gẹ ́ bí ó ti wà láààyè, èmi kò
ní í fi ọ ́ sílẹ̀.” Bẹ ́ẹ̀ ni ó sì dìde ó sì tẹ ̀lé e.

31 Gehasi sì ń lọ síbẹ̀ ó sì fi ọ̀pá náà lé ojú
ọmọ náà, ṣùgbọ́n kò sí ohùn tàbí ìdáhùn. Bẹ́ẹ̀
ni Gehasi padà lọ láti lọ bá Eliṣa láti sọ fún un
pé, “Ọmọ ọkùnrin náà kò tí ì dìde.”

32 Nígbà tí Eliṣa dé inú ilé, níbẹ̀ ni òkú ọmọ
ọkùnrin náà dùbúlẹ̀ lórí ibùsùn. 33 Ó sì wọ ilé,
ó sì ti ìlẹ̀kùn mọ́ àwọn méjèèjì ó sì gbàdúrà sí
OLÚwa. 34 Nígbà náà ó dé orí ibùsùn, ó sùn sórí
ọmọ ọkùnrin náà, ẹnu sí ẹnu, ojú sí ojú, ọwọ ́ sí
ọwọ ́. Gẹ́gẹ ́ bí ó ti nà ara rẹ ̀ lórí rẹ ̀, ara ọmọ náà sì
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gbóná. 35 Eliṣa yípadà lọ, ó sì rìn padà ó sì jáde
wá sínú ilé nígbà náà ó sì padà sí orí ibùsùn ó sì
tún nà lé e ní ẹ̀ẹ̀kan sí i. Ọmọ ọkùnrin náà sì sín
ní ìgbà méje ó sì ṣí ojú rẹ ̀.

36 Eliṣa sì pe Gehasi ó sì wí pé, “Pe ará
Ṣunemu.” Ó sì ṣe bẹ́ẹ̀. Nígbà tí ó dé, ó wí pé,
“Gba ọmọ rẹ.” 37Ó sì wọlé, ó sì kúnlẹ̀ síwájú ẹsẹ̀
rẹ ̀ ó sì tẹ̀ orí sílẹ̀. Nígbà náà ó sì mú ọmọ rẹ ̀ ó sì
jáde lọ.

Ikú nínú ìkòkò
38 Eliṣa padà sí Gilgali ìyàn sì wà ní ilẹ ̀ náà.

Nígbà tí àwọn ọmọ wòlíì ṣe ìpàdé pẹ ̀lú rẹ ̀, ó sì
wí fún ìránṣẹ ́ rẹ ̀ pé, “Gbé ìkòkò ńlá ka iná kí o sì
se ọbẹ̀ aláta díẹ̀ fún àwọn ọkùnrin yìí.”

39 Ọ ̀kan lára wọn jáde lọ sí orí pápá láti kó
ewébẹ̀ jọ àti láti wá àjàrà igbó. Ó sì kó díẹ̀ nínú
ẹ̀fọ ́ gbọ̀rọ̀ rẹ ̀ jọ, ó sì ka a kún aṣọ agbádá rẹ ̀.
Nígbà tí ó padà dé, ó sì gé wọn sínú ìkòkò ọbẹ̀,
bí ó tilẹ̀ jẹ ́ pé kò sí ẹni tí ó mọ ohun tí wọ́n ń jẹ.
40 Wọ́n da ọbẹ̀ náà jáde fun àwọn ọkùnrin náà,
ṣùgbọ́n bí wọ ́n ti bẹ̀rẹ ̀ sí ní jẹ oúnjẹ náà, wọ́n
sọkún jáde, “Ìwọ ènìyàn Ọlọ́run ikú ń bẹ nínú
ìkòkò yìí!” Wọn kò sì le jẹ ẹ́.

41 Eliṣa sì wí pé, “Mú ìyẹ̀fun díẹ̀ wá,” Ó sì fi
sínú ìkòkò ó sì wí pé, “Kí ó sì fi fún àwọn ènìyàn
láti jẹ.” Kò sì sí ohun tí ó léwu nínú ìkòkò náà.

42 Ọkùnrin kan wá láti Baali-Ṣaliṣa, ó sì mú
àkàrà àkọ́so èso, ogún ìṣù àkàrà barle, tí wọ́n
dín láti ara àkọ́so èso àgbàdo, àti pẹ ̀lú síírí ọkà
tuntun nínú àpò rẹ ̀ wá fún ènìyàn Ọlọ́run náà.
Òun sì wí pé, “Fún àwọn ènìyàn láti jẹ.”
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43 “Báwo ni èmi yóò ṣe gbé èyí ka iwájú àwọn
ọgọ́rùn-ún ènìyàn?” ìránṣẹ ́ rẹ ̀ béèrè.
Ṣùgbọ́n Eliṣa dá a lóhùn pé, “Gbé e fún àwọn

ènìyàn láti jẹ, nítorí èyí ni ohun tí OLÚwa sọ:
‘Wọn yóò jẹ yóò sì tún ṣẹ ́kù.’ ” 44 Nígbà náà ó
gbé e ka iwájú wọn, wọ́n sì jẹ ẹ́, wọ́n sì ní èyí tó
ṣẹ ́kù, gẹ ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ OLÚwa.

5
Ìwòsàn Naamani adẹ́tẹ ̀

1 Naamani jẹ ́ olórí ogun ọba Aramu. Ó jẹ́
ènìyàn ńlá níwájú ọ ̀gá rẹ ̀, wọ́n sì bu ọlá fún un,
nítorí nípasẹ̀ rẹ ̀ ni OLÚwa ti fi ìṣẹǵun fún Aramu.
Òun jẹ ́ alágbára, akọni ọkùnrin ṣùgbọ́n, ó dẹ́tẹ ̀.

2 Nísinsin yìí ẹgbẹgbẹ́ láti Aramu ti jáde lọ
láti mú ọmọ obìnrin kékeré kan ní ìgbèkùn láti
Israẹli, ó sì sin ìyàwó Naamani. 3 Ó sọ fún ọ̀gá
rẹ ̀ obìnrin pé, “Tí ó bá jẹ ́ wí pé ọ ̀gá mi lè rí wòlíì
tí ó wà ní Samaria! Yóò wò ó sàn kúrò nínú ẹ̀tẹ̀
rẹ ̀.”

4Naamani lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá rẹ ̀ ó sì wí fún un ohun
tí ọmọbìnrin Israẹli ti sọ. 5 “Ní gbogbo ọ̀nà, lọ,”
ọba Aramu dá a lóhùn pé, “Èmi yóò fi ìwé ránṣẹ́
sí ọba Israẹli.” Bẹ ́ẹ̀ ni Naamani lọ, ó sì mú pẹ ̀lú
rẹ ̀ tálẹ́ǹtì fàdákà mẹ ́wàá, ẹgbẹ̀rún mẹ́fà (6,000)
ìwọ̀n wúrà àti ìpààrọ̀ aṣọ mẹ́wàá. 6 Ìwé tí ó mú
lọ sọ́dọ ̀ ọba Israẹli kà pé, “Pẹ ̀lú ìwé yìí èmi ń rán
ìránṣẹ ́ mi Naamani sí ọ pé o lè wò ó sàn kúrò
nínú ẹ̀tẹ̀ rẹ ̀.”

7 Bí ọba Israẹli ti ka ìwé náà ó fa aṣọ rẹ ̀ ya, ó
sì wí pé, “Èmi ha jẹ ́ Ọlọ ́run? Ǹjẹ́ èmi le pa kí n
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sì mú wá sí ààyè padà? Kí ni ó dé tí eléyìí rán
ènìyàn sí mi láti wo ààrùn ẹ̀tẹ̀ rẹ sàn, kí ẹ wo bí
ó ti ń wá ọ̀nà láti wá ìjà pẹ̀lú mi!”

8 Nígbà tí Eliṣa ènìyàn Ọlọ́run gbọ ́ pé ọba
Israẹli ti ya aṣọ rẹ ̀, ó sì rán iṣẹ́ yìí sí i pé, “Kí
ni ó dé tí o fi fa aṣọ rẹ ya? Jẹ́ kí ọkùnrin náà wá
sí ọ̀dọ ̀ mi. Òun yóò sì mọ ̀ pé wòlíì wà ní Israẹli.”
9 Bẹ́ẹ̀ ni Naamani sì lọ pẹ̀lú ẹṣin rẹ ̀ àti kẹ̀kẹ́ rẹ ̀ ó
sì dúró ní ẹnu-ọ̀nà ilé Eliṣa. 10 Eliṣa rán ìránṣẹ́
láti lọ sọ fún un pé, “Lọ, wẹ̀ ara rẹ ní ìgbà méje
ní odò Jordani, ẹran-ara rẹ yóò sì tún padà bọ̀
sípò, ìwọ yóò sì mọ ́.”

11 Ṣùgbọ́n Naamani lọ pẹ̀lú ìbínú ó sì wí pé,
“Mo lérò pé yóò sì dìde jáde wá nítòótọ ́ sí mi,
yóò sì pe orúkọ OLÚwa Ọlọ́run, fi ọwọ́ rẹ ̀ lórí ibẹ̀
kí ó sì wo ẹ̀tẹ̀ mi sàn. 12 Abana àti Fapari, odò
Damasku kò ha dára ju gbogbo omi Israẹli lọ?
Ṣé èmi kò le wẹ ̀ nínú wọn kí n sì mọ ́?” Bẹ ́ẹ̀ ni ó
yípadà, ó sì lọ pẹ ̀lú ìrunú.

13 Ìránṣẹ ́ Naamani lọ sọ ́dọ̀ rẹ ̀ ó sì wí pé, “Baba
mi, tí wòlíì bá ti sọ fún ọ láti ṣe ohun ńlá kan,
ṣé ìwọ kì bá ti ṣe, mélòó mélòó nígbà náà, nígbà
tí ó sọ fún ọ pé, ‘Wẹ̀ kí o sì mọ ́’!” 14 Bẹ́ẹ̀ ni ó sì
sọ ̀kalẹ ̀ lọ ó sì tẹ ara rẹ ̀ bọ inú odò Jordani ní ìgbà
méje, gẹ ́gẹ ́ bí ènìyàn Ọlọ́run ti sọ fún un, ẹran-
ara rẹ ̀ sì tún padà sí mímọ́ gẹ ́gẹ ́ bí ọmọkùnrin
kékeré.

15Nígbà náà Naamani àti gbogbo àwọn ìránṣẹ́
padà lọ sí ọ̀dọ ̀ ènìyànỌlọ́run. Ó sì dúró níwájú rẹ̀
ó sì wí pé, “Nísinsin yìí èmi mọ ̀ pé kò sí Ọlọ́run
ní gbogbo àgbáyé àyàfi ní Israẹli nìkan. Jọ̀wọ́
gba ẹ̀bùn láti ọwọ ́ ìránṣẹ ́ rẹ.”
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16Wòlíì náà dáhùn pé, “Gẹ́gẹ ́ bí OLÚwa ti ń bẹ
láààyè, ẹni tí mo ń sìn, èmi kò nígbà ohun kan,”
bí ó tilẹ̀ jẹ ́ pé Naamani rọ̀ ọ́ láti gbà á, ó kọ̀.

17 Naamani wí pé, “Tí o kò bá nígbà, jọ̀wọ ́ jẹ́
kí a fi fún èmi ìránṣẹ ́ rẹ gẹ ́gẹ ́ bí ọ̀pọ ̀ ẹrù erùpẹ̀
tí ìbáaka méjì le rù, nítorí láti òní lọ ìránṣẹ ́ rẹ
kì yóò rú ẹbọ sísun àti rú ẹbọ sí ọ̀kan lára àwọn
ọlọ́runmìírànmọ ́ bí kò ṣe sí OLÚwa. 18 Ṣùgbọ́n kí
OLÚwa kí ó dáríjì ìránṣẹ ́ rẹ fún nǹkan yìí. Nígbà
tí ọ̀gá mi wọ inú ilé Rimoni láti fi orí balẹ̀ tí ó sì
fi ara ti ọwọ́ mi tí mo sì tẹ ara mi ba pẹ̀lú níbẹ̀.
Nígbà tí èmi tẹ ara mi ba ní ilé Rimoni, kí OLÚwa
dáríjì ìránṣẹ́ rẹ fún èyí.”

19 Eliṣa wí pé, “Máa lọ ní àlàáfíà.”
Lẹ́yìn ìgbà tí Naamani tí rin ìrìnàjò tí ó jìnnà,

20 Gehasi, ìránṣẹ ́ Eliṣa ènìyàn Ọlọ́run, ó wí fún
ara rẹ ̀ pé, “Ọ ̀gá mi jẹ́ ẹni tí ó rọ́nú lórí Naamani,
ará Aramu, nípa pé kò gba ohunkóhun ní ọwọ́ rẹ̀
ohun tí ó mú wá, gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti ń bẹ láààyè,
èmi yóò sá tẹ̀lé e èmi yóò sì gba ohun kan ní ọwọ́
rẹ ̀.”

21 Bẹ́ẹ̀ ni Gehasi sáré tẹ̀lé Naamani. Nígbà tí
Naamani rí i tí ó ń sáré tẹ̀lé e, ó sì sọ ̀kalẹ ̀ lórí kẹ̀kẹ́
láti pàdé rẹ ̀. “Ṣé gbogbo nǹkan wà dáradára?”
ó béèrè.

22 “Gbogbo nǹkan wà dáradára,” Gehasi dá a
lóhùn. “Ọ ̀gá mi rán mi láti sọ wí pé, ‘Àwọn ọ̀dọ́
ọmọkùnrin méjì láti ọ̀dọ̀ ọmọ wòlíì wọ ́n ṣẹ ̀ṣẹ ̀ wá
sí ọ̀dọ ̀ mi láti orí òkè ìlú ti Efraimu. Jọ̀wọ́ fún
wọn ní ẹ̀bùn fàdákà àti ìpààrọ̀ aṣọ méjì.’ ”

23 Naamani wí pé, “Ní gbogbo ọ̀nà, mú ẹ̀bùn
méjì.” Ó sì rọ Gehasi láti gbà wọ́n, ó sì di ẹ̀bùn



2 Ọba 5:24 xvii 2 Ọba 6:4

méjì náà ti fàdákà ní inú àpò méjì, pẹ̀lú ìpààrọ̀
aṣọ méjì, ó sì fún àwọn ìránṣẹ ́ rẹ̀ méjì, wọ́n sì kó
wọn lọ sọ ́dọ̀ Gehasi. 24 Nígbà tí Gehasi sì dé ibi
ilé ìṣọ́, ó gbà wọ ́n lọ́wọ ́ wọn, ó sì tó wọ ́n sínú ilé,
ó sì jọ ̀wọ́ àwọn ọkùnrin náà lọ́wọ́ lọ, wọ́n sì jáde
lọ. 25 Nígbà náà ó sì wọlé wá ó sì dúró níwájú
ọ̀gá rẹ ̀ Eliṣa.
“Níbo ni o ti wà Gehasi?” Eliṣa béèrè.
“Ìránṣẹ ́ rẹ kò lọ sí ibìkan kan.” Gehasi dá a

lóhùn.
26 Ṣùgbọ́n Eliṣa wí fún un pé, “Ẹ̀mí mi kò ha

wà pẹ̀lú rẹ nígbà tí ọkùnrin náà sọ ̀kalẹ̀ lórí kẹ̀kẹ́
láti pàdé rẹ? Ṣé àsìkò tí ó yẹ láti gba owó nìyìí,
tàbí láti gba aṣọ, ọgbà olifi, ọgbà àjàrà, àgùntàn,
màlúù tàbí ìránṣẹ ́kùnrin àti ìránṣẹ ́bìnrin? 27 Ẹ̀tẹ̀
Naamani yóò lẹ̀ mọ ́ ọ àti sí irú-ọmọ rẹ títí láé.”
Nígbà náà Gehasi kúrò níwájú Eliṣa, ó sì di adẹ́tẹ ̀,
ó sì funfun gẹ ́gẹ ́ bí ẹ̀gbọ̀n òwú.

6
Orí àáké fò lójú omi

1Àwọn ọmọ wòlíì sọ fún Eliṣa pé, “Wò ó, ní ibi
tí a ti pàdé pẹ ̀lú rẹ, ó kéré fún wa. 2 Jẹ́ kí àwa
kí ó lọ sí Jordani, ní ibi tí ẹnìkọ̀ọ̀kan ti le rí ọ̀pá
kan, jẹ́ kí àwa kí ó kọ ́lé síbẹ̀ fún wa láti gbé.”
Ó sì wí pé, “Lọ.”
3 Nígbà náà ni ọ̀kan lára wọn wí pé, “Kí ó wù

ọ́, èmí bẹ̀ ọ́, láti bá àwọn ìránṣẹ ́ rẹ lọ?”
Eliṣa dá a lóhùn pé, “Èmi yóò lọ,” 4Ó sì lọ pẹ ̀lú

wọn.
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Wọ́n sì lọ sí Jordani wọ́n sì bẹ̀rẹ ̀ sí ní gé igi. 5Bí
ọ̀kan ṣe gé igi náà, àáké irin náà bọ́ sínú omi, ó
kígbe sókè pé, “O! Olúwa mi, mo yá a ni!”

6 Ènìyàn Ọlọ́run sì béèrè pé, “Níbo ni ó bọ ́ sí?”
Nígbà tí ó fi ibẹ̀ hàn án, Eliṣa gé igi kan ó sì jù ú
síbẹ̀, ó sì mú irin náà fò lójú omi. 7Ó wí pé, “Gbé
e jáde.” Lẹ́yìn náà ọkùnrin náà na ọwọ́ rẹ ̀ jáde
ó sì mú un.

8 Nísinsin yìí ọba Aramu wà ní ogun pẹ ̀lú
Israẹli ó sì bá àwọn ìránṣẹ ́ rẹ gbèrò, ó wí pé,
“Èmi yóò ṣe ibùdó mi sí ibí yìí nínú èyí náà àti
bí ibí yìí.”

9 Ènìyàn Ọlọ́run rán iṣẹ́ sí ọba Israẹli pé,
“Kíyèsi ara láti kọjá ní ibẹ̀ yẹn, nítorí pé ará
Aramu wọ ́n sọ ̀kalẹ ̀ lọ síbẹ̀.” 10 Bẹ ́ẹ̀ ni ọba Israẹli
wo ibi tí ènìyàn Ọlọ́run náà fihàn, ní ẹ̀ẹ̀kan sí i
Eliṣa kìlọ̀ fún ọba, bẹ́ẹ̀ ni ó wà lórí sísọ ní ibẹ̀.

11 Èyí mú ọba Aramu bínú. Ó pe àwọn ìránṣẹ́
rẹ ̀, ó sì béèrè lọ́wọ́ wọn pé, “Ṣé ìwọ kò ní sọ fún
mi èwo nínú wa ni ó wà ní ẹ̀gbẹ́ ọba Israẹli?”

12 Ọ ̀kan lára ìránṣẹ ́ rẹ ̀ sì wí pé, “Kò sí ọ̀kan
nínú wa, olúwa ọba mi, ṣùgbọ́n Eliṣa, wòlíì tí ó
wà ní Israẹli, sọ fún ọba Israẹli ọ̀rọ̀ gangan tí ó
sọ nínú yàrá rẹ ̀.”

13 Ọba pa á láṣẹ, “Lọ, kí ẹ lọ wo ibi tí ó wà, kí
èmi kí ó lè rán ènìyàn láti lọ mú un wá.” Ìròyìn
padà wá wí pé, “Ó wà ní Dotani.” 14 Nígbà náà
ni ó rán àwọn ẹṣin àti kẹ ̀kẹ́ àti ogun ńlá tí ó le
síbẹ̀. Wọ́n sì lọ ní alẹ ́ wọ́n sì yí ìlú náà ká.

15Nígbà tí ìránṣẹ ́ ènìyàn Ọlọ ́run dìde ó sì jáde
lọ ní òwúrọ̀ kùtùkùtù ọjọ́ kejì, ogun pẹ ̀lú ẹṣin àti
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kẹ̀kẹ ́ wọn ti yí ìlú náà ká. “Yé è, olúwa mi! Kí ni
kí àwa kí ó ṣe?” ìránṣẹ ́ náà béèrè.

16 “Má ṣe bẹ ̀rù,” wòlíì náà dáhùn, “Àwọn tí ó
wà pẹ ̀lú wa, wọ́n pọ ̀ ju àwọn tí ó wà pẹ ̀lú wọn
lọ.”

17 Eliṣa sì gbàdúrà, “OLÚwa, la ojú rẹ̀ kí ó ba
à lè ríran.” Nígbà náà OLÚwa la ojú ìránṣẹ́ náà,
ó sì wò, ó sì rí òkè ńlá tí ó kún fún ẹṣin àti kẹ̀kẹ́
iná gbogbo yí Eliṣa ká.

18 Bí àwọn ọ̀tá ṣe ń sọ ̀kalẹ ̀ wá níwájú rẹ, Eliṣa
gbàdúrà sí OLÚwa pé. “Bu ìfọ́jú lu àwọn ènìyàn
wọ ̀nyí,” OLÚwa sì ṣe gẹ ́gẹ ́ bí Eliṣa ti béèrè.

19 Eliṣa sọ fún wọn pé, “Èyí kì í ṣe ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ni
èyí kì í ṣe ìlú náà. Tẹ ̀lé mi, èmi yóò mú u yín lọ
sí ọ̀dọ ̀ ọkùnrin tí ẹ̀yin ń wá.” Ó sì sìn wọ ́n lọ sí
Samaria.

20 Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n wọ ìlú náà, Eliṣa wí pé,
“OLÚwa, la ojú àwọn ọkùnrin wọ ̀nyí kí wọn kí ó
lè ríran.” Nígbà náà OLÚwa la ojú wọn, wọ ́n sì
ríran, wọ ́n sì wà níbẹ̀, nínú Samaria.

21 Nígbà tí ọba Israẹli rí wọn, ó béèrè lọ́wọ́
Eliṣa pé, “Ṣé kí èmi kí ó pa wọ ́n, baba mi? Ṣé kí
èmi kí ó pa wọ́n?”

22 “Má ṣe pa wọ́n,” ó dáhùn. “Ṣé ìwọ yóò pa
àwọn ọkùnrin tí ìwọ mú pẹ ̀lú idà rẹ tàbí ọrun
rẹ? Gbé oúnjẹ àti omi síwájú wọn kí wọn kí ó lè
jẹ kí wọn sì mu, nígbà náà kí wọn padà lọ sí ọ̀dọ̀
ọ̀gá wọn.” 23Bẹ́ẹ̀ ni ó pèsè àsè ńlá fúnwọn, lẹ́yìn
ìgbà tí wọ́n jẹ tí wọ́n mu, ó sì rán wọn lọ, wọ́n
sì padà sí ọ̀dọ̀ ọ ̀gá wọn. Bẹ ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ láti Aramu
dáwọ ́ ìgbógunti ilẹ̀ Israẹli dúró.
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Ìyàn mú ní Samaria
24 Lẹ́yìn ìgbà díẹ,̀ ni Beni-Hadadi ọba Aramu

kó gbogbo àwọn ogun rẹ ̀ jọ wọ ́n sì yan sókè
wọ ́n sì dúró ti Samaria. 25 Ìyàn ńlá sì mú ní
ìlú Samaria; wọ ́n dúró tí ì tó bẹ́ẹ̀ tí a fi ń
ta orí kẹ́tẹ ́kẹ́tẹ ́ kan ní ọgọ́rùn-ún ìwọ̀n fàdákà
àti ìdámẹ́rin òsùwọ̀n kábù imí ẹyẹlé, fún ìwọ̀n
fàdákà márùn-ún.

26 Gẹ́gẹ ́ bí ọba Israẹli ti ń kọjá lọ lórí odi,
obìnrin kan sọkún sí i pé, “Ràn mí lọ ́wọ́, olúwa
ọba mi!”

27Ọba sì dá a lóhùn pé, “Bí OLÚwa kò bá gbà ọ́,
níbo ni èmi yóò gbé ti gbà ọ́? Láti inú ilẹ ̀ ìpakà,
tàbí láti inú ibi ìfúntí?” 28 Nígbà náà ọba béèrè
lọ́wọ ́ obìnrin náà pé, “Kí ni ó ṣẹlẹ̀?”
Obìnrin náà dáhùn pé, “Obìnrin yìí wí fún mi

pé, ‘Mú ọmọkùnrin rẹ wá kí àwa kí ó lè jẹ ẹ́ lónìí,
ní ọ̀la àwa yóò jẹ ọmọkùnrin tèmi.’ 29 Bẹ ́ẹ̀ ni a
ṣe ọmọkùnrin mi a sì jẹ ẹ́. Ní ọjọ́ kejì mo wí fún
un pé, ‘Mú ọmọkùnrin rẹ wá kí àwa kí ó lè jẹ,’
ṣùgbọ́n ó ti gbé e pamọ́.”

30Nígbà tí ọba gbọ́ ọ̀rọ̀ obìnrin náà, ó fa aṣọ rẹ̀
ya. Gẹ́gẹ ́ bí ó sì ti ń kọjá lọ sí orí odi, àwọn ènìyàn
wò ó níbẹ̀ ní abẹ́, ó ní aṣọ ọ̀fọ̀ ní ara rẹ ̀. 31 Ó sì
wí pé, “Kí Ọlọ́run kí ó fi ìyà jẹ mí, àti jù bẹ́ẹ̀ lọ
dájúdájú, pé orí ọmọkùnrin Eliṣa ọmọ Ṣafati kì
ó wà ní ọrùn rẹ ̀ ní òní!”

32 Nísinsin yìí Eliṣa jókòó ní ilé rẹ ̀ àwọn
àgbàgbà náà jókòó pẹ ̀lú rẹ ̀. Ọba sì rán oníṣẹ́
síwájú rẹ ̀, ṣùgbọ́n kí ó tó dé ibẹ̀, Eliṣa sọ fún
àwọn àgbàgbà pé, “Ṣé ẹ̀yin kò rí bí apànìyàn ti ń
rán ẹnìkan láti gé orí mi kúrò? Ẹ wò ó, nígbà tí
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ìránṣẹ ́ náà bá dé, ẹ ti ìlẹ̀kùn kí ẹ sì dìímú ṣinṣin
ní ẹnu-ọ̀nà, ìró ẹsẹ̀ olúwa rẹ ̀ kò ha wà lẹ́yìn rẹ?”

33Nígbà tí ó sì ń sọ ̀rọ̀ sí wọn, ìránṣẹ ́ náà sọ ̀kalẹ̀
wá bá a. Ọba náà sì wí pé, “Ibi yìí láti ọ ̀dọ̀ OLÚwa
ni. Kí ni ó dé tí èmi yóò fi dúró de OLÚwa sí i?”

7
1 Eliṣa wí pé, “Gbọ ́ ọ̀rọ̀ OLÚwa. Èyí ni ohun

tí OLÚwa sọ, ‘Ní àsìkò yìí ní ọ̀la, a ó ta òsùwọ̀n
ìyẹ̀fun barle kíkúnná kan ní ṣékélì kan àti méjì
òsùwọ̀n ọkà barle fún ṣékélì kan ní ẹnu-bodè
Samaria.’ ”

2 Ìjòyè kan ẹni tí ọwọ́ ọba ń fi ara tì dáhùn wí
fún ènìyàn Ọlọ ́run pé, “Ẹ wò ó, tí OLÚwa bá tilẹ̀
ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀, ṣé èyí lè rí bẹ ́ẹ̀?”
Eliṣa dáhùn pé, “Ìwọ yóò rí i pẹ ̀lú ojú rẹ,

ṣùgbọ́n ìwọ kò ní jẹ nǹkan kan lára rẹ ̀!”

Ìgbóguntì náà kúrò
3 Nísinsin yìí àwọn ọkùnrin mẹ́rin kan wà

pẹ ̀lú ẹ̀tẹ̀ ní ẹnu àbáwọlé ibodè ìlú. Wọ ́n wí fún
olúkúlùkù pé, “Kí ni ó dé tí àwa yóò fi jókòó síbí
títí àwa yóò fi kú? 4 Tí àwa bá wí pé, ‘Àwa lọ
sí ìlú, ìyàn wà níbẹ̀,’ àwa yóò sì kú. Tí àwa bá
dúró níbí, a máa kú, ǹjẹ́ nísinsin yìí ẹ jẹ ́ kí a lọ
sí ibùdó ti àwọn ará Siria kí àwa kí ó sì tẹríba.
Bí wọ ́n bá dá wa sí, àwa yóò yè, tí wọ́n bá sì pa
wá, bẹ́ẹ̀ ni àwa yóò kú.”

5 Ní àfẹ̀mọ ́júmọ́ wọ́n dìde wọ́n sì lọ sí ibùdó
àwọn ará Siria. Nígbà tí wọ́n dé ẹ̀gbẹ ́ ibùdó náà,
kò sí ọkùnrin kan níbẹ̀, 6 nítorí tí Olúwa jẹ́ kí
àwọn ará Siria gbọ́ ìró kẹ̀kẹ ́ àti ẹṣin àti ogun ńlá,



2 Ọba 7:7 xxii 2 Ọba 7:12

wọ ́n sì wí fún ara wọn pé, “Ẹ wò ó, ọba Israẹli
ti bẹ ogun àwọn Hiti àti àwọn ọba Ejibiti láti
dojúkọ wá!” 7 Bẹ ́ẹ̀ ni wọ́n sì dìde wọ́n sì sálọ ní
àfẹ̀mọ ́júmọ́ wọ ́n sì fi àgọ́ wọn sílẹ̀ àti ẹṣin wọn
àti kẹ́tẹ́kẹ ́tẹ́. Wọ ́n sì fi ibùdó sílẹ̀ gẹ ́gẹ ́ bí ó ti wà,
wọ ́n sì sálọ fún ẹ̀mí wọn.

8 Nígbà tí àwọn ọkùnrin tí ó ní ààrùn ẹ̀tẹ̀ dé
ẹ̀gbẹ ́ ibùdó wọ́n sì wọ inú ọ̀kan nínú àgọ́ náà.
Wọ́n jẹ wọ ́n sì mu, wọ́n sì kó fàdákà, wúrà àti
ẹ̀wù, wọ́n sì lọ. Wọ́n sì wọ àgọ́ mìíràn lọ, wọ ́n kó
àwọn nǹkan láti ibẹ̀ wọ ́n sì kó wọn pamọ́ pẹ ̀lú.

9 Nígbà náà wọ ́n wí fún ara wọn pé, “Àwa kò
ṣe ohun rere. Òní yìí jẹ ́ ọjọ́ ìròyìn rere àwa sì pa
á mọ ́ ara wa. Tí àwa bá dúró títí di àfẹ̀mọ ́júmọ́,
ìjìyà yóò jẹ́ ti wa. Ẹ jẹ ́ kí a lọ ní ẹ̀ẹ̀kan kí a lọ
ròyìn èyí fún àwọn ilé ọba.”

10 Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì lọ wọ́n sì pe àwọn asọ́bodè
ìlú, wọ ́n sì wí fún wọn pé, “Àwa lọ sí ibùdó
àwọn ará Siria kò sì sí ọkùnrin kankan níbẹ̀ tàbí
ohùn ènìyàn kan àyàfi ẹṣin tí a so àti kẹ́tẹ ́kẹ́tẹ ́,
àwọn àgọ́ náà sì wà gẹ ́gẹ ́ bí wọ́n ti wà.” 11Àwọn
aṣọ ́bodè náà pariwo ìròyìn náà, wọ́n sì sọ nínú
ààfin ọba.

12 Ọba sì dìde ní òru ó sì wí fún àwọn ìránṣẹ́
rẹ ̀ pé, “Èmi yóò sọ fún yín ohun tí àwọn ará Siria
tí ṣe fún wa. Wọ ́n mọ ̀ wí pé ebi ń pa wá; bẹ́ẹ̀ ni
wọ ́n sì ti kúrò ni ibùdó láti sá pamọ́ sí ẹ̀gbẹ́ ilé,
wọ ́n rò wí pé, ‘Wọn yóò jáde lóòtítọ ́, nígbà náà
àwa yóò mú wọn ní ààyè, àwa yóò sì wọ inú ìlú
lọ.’ ”
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13 Ọ ̀kan lára àwọn ìránṣẹ ́ rẹ ̀ dáhùn pé, “Èmí o
bẹ ̀ ọ́, jẹ ́ kí àwa kí ó mú márùn-ún nínú àwọn ẹṣin
tí ó kù, nínú àwọn tí ó kù ní ìlú—kíyèsí i, wọ́n
sá dàbí gbogbo àwọn ọ̀pọ ̀lọpọ̀ Israẹli tí ó kù nínú
rẹ ̀, kíyèsí i, àní bí gbogbo ènìyàn Israẹli tí a run,
sí jẹ́ kí a rán wọn lọ láti lọ wo ohun tí ó ṣẹlẹ̀.”

14 Bẹ ́ẹ̀ ni wọ ́n yan kẹ̀kẹ́ méjì pẹ ̀lú ẹṣin wọn,
ọba sì ránṣẹ ́ tọ ogun àwọn ará Siria lẹ́yìn ó pàṣẹ
fún àwọn awakọ̀ pé, “Ẹ lọ kí ẹ lọ wo ohun tí ó
ṣẹlẹ ̀.” 15 Wọ ́n sì tẹ ̀lé wọn títí dé Jordani, wọ́n
sì rí gbogbo ọ ̀nà kún fún agbádá pẹ ̀lú ohun èlò
tí ará àwọn Siria gbé sọnù ní yàrá wọn. Ìránṣẹ́
náà padà ó sì wá sọ fún ọba. 16Nígbà náà àwọn
ènìyàn jáde lọ ìkógun ní ibùdó àwọn ará Siria.
Bẹ ́ẹ̀ ni òsùwọ̀n ìyẹ̀fun kan ni wọ ́n tà fún ṣékélì
kan, àti òsùwọ̀n barle méjì ní ṣékélì kan, gẹ ́gẹ ́ bí
OLÚwa ti sọ.

17 Nísinsin yìí ọba sì mú ìjòyè náà lórí ẹni tí ó
fi ọwọ́ ara rẹ ̀ tì ní ìkáwọ́ ẹnu ibodè, àwọn ènìyàn
sì tẹ̀ ẹ́ mọ ́lẹ̀ ní ẹnu ibodè. Ó sì kú, gẹ ́gẹ ́ bí ènìyàn
Ọlọ ́run ti sọtẹ́lẹ̀ nígbà tí ọba sọ ̀kalẹ ̀ lọ sí ilé rẹ ̀.
18Ó sì ti ṣẹlẹ̀ gẹ ́gẹ ́ bí ènìyàn Ọlọ́run ti sọ fún ọba:
“Ní àsìkò yìí ní ọ̀la, òsùwọ̀n ìyẹ̀fun ni a ó ta nì
ṣékélì kan àti òsùwọ̀n méjì barle ní ṣékélì kan ní
ẹnu-ọ̀nà ibodè Samaria.”

19 Ìjòyè náà ti wí fún ènìyàn Ọlọ́run pé, “Wò
ó, kódà ti OLÚwa bá ṣí fèrèsé ní ọ ̀run, ṣé èyí lè
ṣẹlẹ ̀?” Ènìyàn Ọlọ́run sì ti dáhùn pé, “Kìkì ojú rẹ
ni ìwọ yóò fi rí i, ṣùgbọ́n ìwọ kò ní jẹ ọ̀kankan
lára rẹ ̀.” 20 Bẹ ́ẹ̀ ni ó sì rí fún un gẹ ́lẹ́, nítorí tí
àwọn ènìyàn tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀ ní ẹnu ibodè, ó sì kú.
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8
Obìnrin ará Ṣunemu gba ilẹ ̀ rẹ̀ padà

1 Nísinsin yìí, Eliṣa wí fún obìnrin náà tí ọmọ
rẹ ̀ ọkùnrin jí padà sáyé pé, “Jáde lọ pẹ̀lú ìdílé rẹ
kí o sì lọ dúró fún ìgbà díẹ̀ ní ibikíbi tí o bá le
dúró sí, nítorí OLÚwa ti pàṣẹ ìyàn ní ìlú tí yóò
lò tó ọdún méje.” 2Obìnrin náà tẹ ̀síwájú gẹ ́gẹ ́ bí
ọ̀rọ̀ ènìyàn Ọlọ ́run ti sọ. Òun àti ìdílé rẹ ̀ sí lọ,
wọ ́n sì ṣe àtìpó ní ilẹ ̀ àwọn ará Filistini fún ọdún
méje.

3Ní ẹ̀yìn ọdún méje ó sì padà wá láti ilẹ̀ àwọn
ará Filistini ó sì lọ sí ọ̀dọ ̀ ọba láti lọ bẹ ̀ ẹ́ fún ilé
àti ilẹ̀ rẹ ̀. 4Ọba sì ń sọ ̀rọ̀ sí Gehasi, ìránṣẹ ́ ènìyàn
Ọlọ ́run pé, “Sọ fún mi nípa gbogbo ohun ńlá tí
Eliṣa ti ṣe.” 5 Bí Gehasi ti ń sọ bí tí Eliṣa ṣe jí òkú
di alààyè, obìnrin náà tí ọmọ rẹ ̀ ọkùnrin tí Eliṣa
ti dá padà sí ayé wá láti bẹ ọba fún ilé àti ilẹ ̀ rẹ ̀.
Gehasi sì wí pé, “Obìnrin náà nìyìí olúwa mi

ọba, ọmọkùnrin rẹ náà nìyí tí Eliṣa ti jí dìde sí
ayé.” 6 Ọba béèrè lọ́wọ́ obìnrin náà nípa rẹ ̀, ó sì
sọ fún un.
Ó sì yan ìjòyè kan fún ún fún ọ̀rọ̀ rẹ ̀ ó sì wí

fún un pé, “Ẹ fún un padà gbogbo ohun tí ó bá
jẹ ́ tirẹ̀, àti pẹ̀lú gbogbo èrè ilé rẹ ̀ fún ún láti ọjọ́
tí ó ti kúrò ní ìlú títí di àsìkò yìí.”

Hasaeli pa Beni-Hadadi
7 Eliṣa lọ sí Damasku, Beni-Hadadi ọba Siria ń

ṣe àìsàn. Nígbà tí wọ ́n sọ fún ọba pé, “Ènìyàn
Ọlọ ́run ti wá láti gbogbo ọ̀nà òkè síbí,” 8 ọba sì
wí fún Hasaeli pé, “Mú ọrẹ lọ́wọ ́ rẹ, sì lọ pàdé
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ènìyàn Ọlọ́run. Kí o sì béèrè OLÚwa láti ọ ̀dọ̀ rẹ ̀,
béèrè lọ́wọ ́ rẹ ̀ pé ṣé èmi yóò sàn nínú àìsàn yìí?”

9 Hasaeli lọ láti pàdé Eliṣa, ó mú lọ pẹ̀lú rẹ̀
ẹ̀bùn gẹ ́gẹ ́ bí ogójì ẹrù ìbákasẹ tí gbogbo ìní tí ó
dára jù fún wíwò ti Damasku, ó sì wọlé lọ ó sì
dúró níwájú rẹ ̀, ó sì wí pé, “Ọmọ rẹ Beni-Hadadi
ọba Siria rán mi láti béèrè pé, ‘Ṣé èmi yóò sàn
nínú àìsàn mi yìí?’ ”

10 Eliṣa da á lóhùn pé, “Lọ kí o lọ sọ fún un
pé, ‘Ìwo ìbá sàn nítòótọ́’; ṣùgbọ́n OLÚwa ti fihàn
mí pé nítòótọ́ òun yóò kùú.” 11 Ó sì ranjú mọ́
ọn pẹ ̀lú àtẹjúmọ́ gidigidi títí tí ojú fi ti Hasaeli.
Nígbà náà ènìyàn Ọlọ ́run bẹ ̀rẹ ̀ sí ní sọkún.

12 “Kí ni ó dé tí olúwa mi fi ń sọkún?” Hasaeli
béèrè.
“Nítorí pé èmi mọ ibi tí ìwọ yóò ṣe sí Israẹli,”

ó sì dáhùn pé, “Ìwọ yóò fi iná si odi agbára wọn,
ìwọ yóò, pa àwọn ọ̀dọ ́ ọmọkùnrin wọn pẹ̀lú idà,
ìwọ yóò kọlù àwọn ọmọ wẹ ́wẹ́ wọn, ìwọ ó sì fọ́
wọn túútúú, ìwọ o sì la inú àwọn aboyún wọn.”

13 Hasaeli sì wí pé. “Báwo ni ìránṣẹ ́ rẹ, ajá
lásán làsàn yóò ṣe ṣe irú nǹkan ńlá bẹ ́ẹ̀?”
“OLÚwa ti fihàn mí pé ìwọ ni yóò jẹ ọba Siria,”

Eliṣa dá a lóhùn.
14 Nígbà náà Hasaeli fi Eliṣa sílẹ̀ ó sì padà sí

ọ̀dọ ̀ ọ̀gá rẹ ̀. Nígbà tí Beni-Hadadi béèrè, “Kí ni
ohun tí Eliṣa sọ fún ọ?” Hasaeli dá a lóhùn, “Ó
sọ fún mi wí pé ìwọ yóò sàn nítòótọ́.” 15 Ṣùgbọ́n
ní ọjọ́ kejì ó mú aṣọ tí ó nípọn, ó sì kì í bọ inú
omi ó sì tẹ̀ ẹ́ sí ojú ọba, bẹ́ẹ̀ ni ó sì kú. Nígbà náà
Hasaeli sì rọ́pò rẹ ̀ gẹ ́gẹ ́ bí ọba.
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Jehoramu ọba Juda
16Ní ọdún karùn-ún ti Joramu ọmọ Ahabu ọba

Israẹli, nígbà tí Jehoṣafati jẹ ́ ọba Juda, Jehoramu
ọmọ Jehoṣafati bẹ̀rẹ ̀ ìjọba rẹ ̀ gẹ ́gẹ ́ bí ọba Juda.
17 Ó jẹ́ ẹni ọdún méjìlélọ́gbọ ̀n nígbà tí ó di ọba.
Ó sì jẹ ọba ní Jerusalẹmu fún ọdún mẹ ́jọ. 18 Ó
sì rìn ní ọ̀nà ọba Israẹli, gẹ ́gẹ ́ bí ilé Ahabu ti lọ,
nítorí ó fẹ́ ọmọbìnrin Ahabu ó sì ṣe ohun búburú
níwájú OLÚwa. 19 Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé, nítorí ti ìránṣẹ́
rẹ ̀ Dafidi. OLÚwa kò fẹ́ pa Juda run, ó ti ṣèlérí láti
ṣètọ́jú ìmọ́lẹ̀ fún Dafidi àti àwọn ilé rẹ ̀ títí láéláé.

20Ní àkókò Jehoramu, Edomu ṣọ ̀tẹ ̀ sí Juda, wọ́n
sì gbé ọba tiwọn kalẹ ̀. 21 Bẹ ́ẹ̀ ni Jehoramu lọ sí
Sairi pẹ ̀lú gbogbo kẹ̀kẹ́ rẹ ̀. Àwọn ará Edomu sì
yí i ká àti kẹ̀kẹ́ àwọn olórí wọn, ṣùgbọ́n ó dìde
dúró ní òru; àwọn ogun rẹ ̀ síbẹ̀síbẹ̀, sá padà lọ
ilé. 22 Títí ó fi di òní, Edomu wà nínú ọ̀tẹ̀ lórí
Juda, Libina ṣọ ̀tẹ̀ ní àkókò kan náà.

23 Gẹ́gẹ ́ bí fún iṣẹ ́ mìíràn ti ìjọba Jehoramu, àti
gbogbo ohun tí ó ṣe, ṣé a kò ha kọ wọ́n sínú ìwé
ọ̀rọ̀ ọjọ́ àwọn ọba Juda? 24 Jehoramu sì sùn pẹ ̀lú
àwọn baba rẹ ̀ a sì sin ín pẹ̀lú wọn ní ìlú Dafidi,
Ahasiah ọmọ rẹ ̀ sì jẹ ọba ní ipò rẹ ̀.

Ahasiah ọba Juda
25 Ní ọdún méjìlá Joramu ọmọkùnrin Ahabu

ọba Israẹli, Ahasiah ọmọkùnrin Jehoramu ọba
Juda bẹ̀rẹ ̀ ìjọba rẹ̀. 26 Ahasiah jẹ ́ ẹni ọdún
méjìlélógún nígbà tí ó di ọba. Ó sì jẹ ọba ní
ọdún kan ní Jerusalẹmu. Orúkọ ìyá rẹ ̀ a sì máa
jẹ ́ Ataliah, ọmọbìnrin Omri ọba Israẹli. 27Nígbà
tí ó rin ọ̀nà ilé Ahabu ó sì ṣe búburú níwájú
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OLÚwa, gẹ ́gẹ ́ bí ilé Ahabu ti ṣe, nítorí ó tan nípa
ìgbéyàwó sí ìdílé Ahabu.

28 Ahasiah sì lọ pẹ ̀lú Joramu ọmọ Ahabu lọ sí
ogun lórí Hasaeli ọba Aramu ní Ramoti Gileadi.
Àwọn ará Siria ṣẹ ́ Joramu lẹ́sẹ̀. 29 Bẹ́ẹ̀ ni ọba
Joramu padà sí Jesreeli láti wo ọgbẹ́ rẹ ̀ sàn tí ará
Siria ti jẹ ní yà lórí rẹ ̀ ní Ramoti ní ojú ogun rẹ̀
pẹ ̀lú Hasaeli ọba Aramu.
Nígbà náà Ahasiah ọmọ Jehoramu ọba Juda

sọ ̀kalẹ ̀ lọ sí Jesreeli láti lọ wo Joramu ọmọ Ahabu
nítorí tí ó fi ara pa.

9
A fi àmì òróró yàn Jehu ní ọba Israẹli

1 Wòlíì Eliṣa fi àṣẹ pe ọkùnrin kan láti ẹgbẹ́
àwọn wòlíì, ó sì wí fún un pé, “Ki agbádá rẹ sínú
ọ̀já àmùrè rẹ, gba ṣágo kékeré òróró yìí pẹ ̀lú rẹ,
kí o sì lọ sí Ramoti Gileadi. 2Nígbà tí o bá dé bẹ ̀,
wá Jehu ọmọ Jehoṣafati, ọmọ Nimṣi kiri. Lọ sí
ọ̀dọ ̀ ọ rẹ ̀, mú un kúrò lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹgbẹ́ ẹ rẹ ̀, kí o
sì mú un wọ inú yàrá lọ ́hùn ún lọ. 3 Nígbà náà,
mú ṣágo kékeré yìí, kí o sì da òróró náà lé e lórí,
kí o sì wí pé, ‘Èyí ni ohun tí OLÚwa wí, “Èmi fi
àmì òróró yàn ọ́ ní ọba lórí Israẹli.” ’ Nígbà náà,
ṣí ìlẹ̀kùn, kí o sì sáré, má ṣe jáfara!”

4 Bẹ ́ẹ̀ ni ọ ̀dọ́mọkùnrin náà, wòlíì náà lọ sí
Ramoti Gileadi. 5 Nígbà tí ó dé, ó rí àwọn olórí
ẹgbẹ́ ọmọ-ogun tí wọ́n jókòó papọ ̀. “Èmi ní iṣẹ́
fún ọ, olórí,” Ó wí.
“Sí ta ni nínú wa?” Jehu béèrè.

9:1 2Ki 22.7-9.
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Òun sì wí pé, “Sí ọ, balógun,” Ó dáhùn.
6 Jehu dìde sókè, ó sì wọ inú ilé lọ. Nígbà

náà, wòlíì náà da òróró náà sórí Jehu; ó sì wí
pé, “Èyí ni ohun tí OLÚwa Ọlọ́run Israẹli wí:
‘Èmi fi àmì òróró yàn ọ́ ní ọba lórí àwọn ènìyàn
OLÚwa Israẹli. 7Kí ìwọ kí ó pa ilé Ahabu ọ̀gá à rẹ̀
run, Èmi yóò sì gbẹ̀san ẹ̀jẹ̀ gbogbo àwọn ìránṣẹ́
mi wòlíì àti gbogbo ẹ̀jẹ ̀ àwọn ìránṣẹ́ OLÚwa tí
a ta sílẹ̀ látọwọ ́ ọ Jesebeli. 8 Gbogbo ilé Ahabu
yóò ṣègbé. Èmi yóò gé e kúrò láti orí Ahabu
gbogbo ọ̀dọ́mọkùnrin tí ó gbẹ ̀yìn ni Israẹli, ẹrú
tàbí òmìnira. 9 Èmi yóò ṣe ilé Ahabu gẹ́gẹ ́ bí ilé
Jeroboamu ọmọ Nebati àti ilé Baaṣa ọmọ Ahijah.
10 Fún Jesebeli, ajá ni yóò jẹ ẹ́ ní oko Jesreeli, kò
sì sí ẹni tí yóò sin òkú rẹ ̀.’ ” Nígbà náà ó ṣí ìlẹ̀kùn,
ó sì sálọ.

11 Nígbà tí Jehu jáde lọ bá àwọn ọgbà ìjòyè e
rẹ ̀, ọ̀kan nínú wọn sì bi í pé, “Ṣé gbogbo nǹkan
dára?”
Kí ni ó dé tí aṣiwèrè fi tọ ̀ ọ́ wá, “Ìwọ mọ

ọkùnrin náà àti irú nǹkan tí ó ń sọ,” Jehu fèsì.
12 “Ìyẹn kì í ṣe òótọ́!” Wọ́n wí. “Sọ fún wa.”
Jehu wí, “Èyí ni ohun tí ó sọ fún mi: ‘Èyí ni

ohun tí OLÚwa wí, “Èmi fi àmì òróró yàn ọ́ ní
ọba lórí Israẹli.” ’ ”

13Wọ́n ṣe gírí, wọ́n sì mú agbádá a wọn, wọ́n
sì tàn wọ ́n sí abẹ ́ rẹ̀ ní orí àtẹ̀gùn. Nígbà náà,
wọ ́n fọn ìpè, wọ ́n sì kígbe, “Jehu jẹ ọba!”

Jehu pa Joramu àti Ahasiah
14 Bẹ́ẹ̀ ni Jehu ọmọ Jehoṣafati, ọmọ Nimṣi, dìtẹ̀

sí Joramu. (Nísinsin yìí Joramu àti gbogbo Israẹli
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ti ń dáàbò bo Ramoti Gileadi nítorí Hasaeli ọba
Aramu. 15 ṣùgbọ ́n ọba Joramu ti padà sí Jesreeli
láti lọ sàn nínú ọgbẹ́ tí àwọn ará Aramu ti dá
sí i lára nínú ogun pẹ ̀lú ọba Hasaeli ti Aramu.)
Jehu wí pé, “Tí èyí bá jẹ́ ọ̀nà tí ò ń rò, má ṣe jẹ́
kí ẹnìkankan kí ó yọ jáde nínú ìlú ńlá láti lọ sọ
ìròyìn náà ní Jesreeli.” 16Nígbà náà Jehu wọ inú
kẹ̀kẹ ́ rẹ ̀, ó sì gùn ún lọ sí Jesreeli, nítorí Joramu
ń sinmi níbẹ̀ àti Ahasiah ọba Juda sì sọ ̀kalẹ ̀ láti
wá wò Joramu.

17 Nígbà tí olùṣọ́ kan tí ó dúró ní ilé ìṣọ́ ní
Jesreeli, rí ọ̀wọ ́ ogun Jehu tí wọ ́n ń súnmọ́ tòsí,
ó pè jáde, “Mo rí àwọn ọ̀wọ́ ogun tí ó ń bọ ̀.”
“Mú ọkùnrin ẹlẹ ́ṣin kan,” Joramu pa á láṣẹ.

“Rán an lọ sí ọ̀dọ ̀ wọn kí o sì béèrè pé, ‘Ṣé ẹ̀yin
wá pẹ ̀lú àlàáfíà?’ ”

18 Ọkùnrin ẹlẹ́ṣin náà, lọ láti lọ bá Jehu ó sì
wí pé, “Èyí ni ohun tí ọba wí: ‘Ṣé ìwọ wá pẹ ̀lú
àlàáfíà?’ ”
“Kí ni ìwọ ní ṣe pẹ̀lú àlàáfíà?” Jehu sì dáhùn.

“Bọ ́ sí ẹ̀yìn mi.”
Olùṣọ́ náà sì wí fún un pé, “Ìránṣẹ́ náà ti dé

ọ̀dọ ̀ wọn, ṣùgbọ́n kò tún padà wá mọ ́.”
19 Bẹ ́ẹ̀ ni, ọba rán ọkùnrin ẹlẹ́ṣin kejì. Nígbà

náà ó wá sí ọ ̀dọ̀ wọn, ó wí pé, “Èyí ni ohun tí ọba
sọ:
“Ṣé ìwọ wá pẹ ̀lú àlàáfíà?” Jehu dáhùn, “Dúró

sí ẹ̀yìn mi.”
20Olùṣọ́ náà sì fi sùn. “Ó ti dé ọ̀dọ ̀wọn, ṣùgbọ́n

kò tún padà wá mọ ́ pẹ ̀lú. Wíwá rẹ ̀ sì dàbí ti Jehu
ọmọ Nimṣi, ó ń wa kẹ̀kẹ́ bí ti aṣiwèrè.”
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21 “Fi ìwọ̀ kọ́ kẹ̀kẹ́ ogun mi.” Joramu pa á láṣẹ.
Àti nígbà tí a fi kọ́, Joramu ọba Israẹli àti Ahasiah
ọba Juda, gun kẹ ̀kẹ́ lọ, olúkúlùkù nínú kẹ̀kẹ́ ogun
tirẹ ̀, láti lọ bá Jehu. Wọ́n bá a pàdé ní ibi oko tí
ó ti jẹ́ ti Naboti ará Jesreeli. 22Nígbà tí Joramu rí
Jehu, ó béèrè pé, “Ṣé ìwọ wá pẹ ̀lú àlàáfíà, Jehu?”
“Báwo ni àlàáfíà yóò ṣe wà,” Jehu dáhùn, “Ní

ìwọ̀n ìgbà tí gbogbo ìbọ̀rìṣà àti iṣẹ́ àjẹ́ ti màmá
rẹ Jesebeli di púpọ̀?”

23 Joramu yí ọwọ́ rẹ ̀ padà, ó sì sálọ, ó sì ń pe
Ahasiah, “Ọ ̀tẹ̀ dé, Ahasiah!”

24 Nígbà náà, Jehu fa ọrun rẹ ̀, ó sì yin Joramu
láàrín èjìká méjèèjì. Ọfà náà sì wọ inú ọkàn rẹ ̀,
ó sì ṣubú lulẹ ̀ láti orí kẹ̀kẹ́ rẹ ̀. 25 Jehu sọ fún
Bidikari, balógun kẹ ̀kẹ́ ẹ rẹ ̀ pé, “Gbé e sókè kí
ó sì jù ú sí orí oko tí ó jẹ ́ ti Naboti ará Jesreeli.
Rántí bí èmi àti ìwọ ti ń gun kẹ̀kẹ́ papọ ̀ lẹ́yìn
Ahabu baba à rẹ nígbà tí OLÚwa sọ àsọtẹ́lẹ̀ nípa
rẹ ̀, 26 ‘Ní àná, mo rí ẹ̀jẹ̀ Naboti pẹ ̀lú ẹ̀jẹ ̀ ọmọ rẹ̀
ọkùnrin, ni OLÚwa wí.’ Ǹjẹ́ nítorí náà, ẹ gbé e
sókè, kí o sì jù ú sí orí ilẹ ̀ oko náà ní ìbámu pẹ ̀lú
ọ̀rọ̀ OLÚwa.”

27Nígbà tí Ahasiah ọba, Juda rí ohun tí ó ti ṣẹlẹ̀,
ó sálọ sójú ọ̀nà sí Beti-Haggani. Jehu sì lépa rẹ ̀, ó
ń kígbe, “Pa á pẹ ̀lú!” Wọ ́n ṣá a ní ọgbẹ́ nínú kẹ̀kẹ́
ẹ rẹ ̀ ní ọ ̀nà lọ sí Guri lẹ́bàá a Ibleamu, ṣùgbọ́n ó
sálọ sí Megido, ó sì kú síbẹ̀. 28 Ìránṣẹ ́ rẹ̀ sì gbé e
pẹ ̀lú kẹ ̀kẹ́ lọ sí Jerusalẹmu, ó sì sin ín pẹ ̀lú, baba
a rẹ ̀ nínú ibojì rẹ̀ ní ìlú ńlá ti Dafidi. 29 (Ní ọdún
kọkànlá ti Joramu ọmọ Ahabu, Ahasiah ti di ọba
Juda.)
9:25 On 21.19.
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A pa Jesebeli
30 Nígbà náà Jehu lọ sí Jesreeli. Nígbà tí

Jesebeli gbọ ́ nípa rẹ ̀, ó kun ojú u rẹ ̀, ó to irun
rẹ ̀, ó sì wò jáde láti ojú fèrèsé. 31 Bí Jehu ti wọ
ẹnu ìlẹ̀kùn, ó béèrè, “Ṣé ìwọ wá ní àlàáfíà, Simri,
ìwọ olùpa ọ̀gá à rẹ?”

32Ó gbójú sókè láti wo fèrèsé, ó sì pè jáde, “Ta
ni ó wà ní ẹ̀gbẹ́ mi? Ta ni?” Ìwẹ̀fà méjì tàbí mẹ́ta
bojú wò ó nílẹ̀. 33 Jehu sọ wí pé, “Gbé e jù sílẹ̀!”
Wọ́n sì jù ú sílẹ̀. Díẹ̀ nínú ẹ̀jẹ ̀ rẹ ̀ sì fọ ́n sí ara ògiri
àti àwọn ẹṣin bí wọ ́n ti tẹ̀ ẹ́ mọ ́lẹ̀ lábẹ́ ẹsẹ̀ wọn.

34 Jehu wọ inú ilé lọ, ó jẹ, ó sì mu. “Tọ́jú
obìnrin yẹn tí a fi bú,” Ó wí, “Kí o sì sin ín, nítorí
ọmọbìnrin ọba ni ó jẹ ́.” 35 Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n
jáde lọ láti lọ sin ín, wọn kò rí nǹkan kan àyàfi
agbárí i rẹ ̀, ẹsẹ̀ rẹ ̀ méjèèjì àti ọwọ ́ rẹ ̀ méjèèjì.
36 Wọ ́n padà lọ sọ fún Jehu, ẹni tí ó wí pé, “Èyí
ni ọ̀rọ̀ OLÚwa tí ó sọ nípasẹ̀ ìránṣẹ ́ rẹ ̀ Elijah ará
Tiṣibi wí pé, ‘Ní orí oko Jesreeli ni àwọn ajá yóò
ti jẹ ẹran-ara Jesebeli. 37 Òkú Jesebeli yóò dàbí
ohun ẹ̀gbin ní orí oko Jesreeli, dé bi pé, ẹnikẹ́ni
kì yóò lè sọ pé, “Jesebeli ni èyí.” ’ ”

10
A pa ìdílé Ahabu

1 Nísinsin yìí, Ahabu ṣì ní àádọ́rin ọmọkùnrin
ní ìdílé rẹ ̀ ní Samaria. Bẹ́ẹ̀ ni, Jehu kọ lẹ́tà, ó sì
fi wọ́n ránṣẹ ́ sí Samaria: sí àwọn oníṣẹ́ Jesreeli,
sí àwọn àgbàgbà àti sí àwọn olùtọ́jú àwọn ọmọ
Ahabu. Ó wí pé, 2 “Ní kété tí lẹ́tà bá ti dé ọ̀dọ̀ rẹ ̀,
9:36 On 21.23.
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níwọ̀n ìgbà tí àwọn ọmọ ọ̀gá rẹ wà pẹ̀lú rẹ, ìwọ
sì ní àwọn kẹ̀kẹ́ àti àwọn ẹṣin, ìlú olódi kan pẹ ̀lú
ohun ìjà, 3 yan èyí tí ó dára àti èyí tí ó níye jùlọ
nínú àwọn ọmọkùnrin ọ̀gá à rẹ, kí o sì gbé e lé
orí ìtẹ́ baba a rẹ ̀. Nígbà náà, kí o sì jà fún ilé ọ̀gá
à rẹ.”

4 Ṣùgbọ́n ẹ̀rù bà wọ́n, wọ ́n sì wí pé, “Tí ọba
méjì kò bá le kojú ìjà sí i, báwo ni a ṣẹ le è ṣe é?”

5 Bẹ ́ẹ̀ ẹni tí ń ṣe olórí ilé, ẹni tí ń ṣe olórí ìlú
ńlá, àwọn àgbàgbà àti àwọn olùtọ́jú náà rán iṣẹ́
yìí sí Jehu, pé, “Ìránṣẹ ́ rẹ ni àwa jẹ ́ pẹ ̀lú, àwa yóò
ṣe ohunkóhun tí o bá sọ. Àwa kì yóò yan ẹnikẹ́ni
gẹ ́gẹ ́ bí ọba; ìwọ ṣe ohunkóhun tí o rò pé ó dára
jù lójú rẹ.”

6 Nígbà náà ni Jehu kọ lẹ́tà kejì sí wọn, wí pé,
“Tí ìwọ bá wà ní ìhà tèmi, tí o sì pa ọ̀rọ̀ mi mọ ́,
mú orí àwọn ọmọkùnrin ọ ̀gá à rẹ wá sí ọ̀dọ ̀ mi
ní Jesreeli ní ìwòyí ọ ̀la.”
Nísinsin yìí, àwọn ọmọ-aládé àádọ́rin

ọkùnrin, ń bẹ pẹ̀lú àwọn ènìyàn ńlá ìlú náà
tí ń tọ ́ wọn. 7 Nígbà tí ìwé náà dé ọ̀dọ ̀ wọn,
àwọn ọkùnrin wọ ̀nyí mú gbogbo àwọn ọmọ ọba
tí gbogbo wọ́n jẹ ́ àádọ ́rin wọ ́n sì pa gbogbo wọn.
Wọ́n gbé orí wọn sí inú apẹ ̀rẹ̀, wọ ́n fi ránṣẹ ́ sí
Jehu ní Jesreeli. 8 Nígbà tí ìránṣẹ ́ náà dé, ó sọ
fún Jehu, “Wọ́n ti gbé orí àwọn ọmọ ọba náà
wá.”
Nígbà náà Jehu pàṣẹ, “Ẹ tò wọ ́n ní òkìtì méjì

ní àtiwọ ẹnu ibodè ìlú ńlá títí di òwúrọ̀.”
9Ní òwúrọ ̀ ọjọ ́ kejì, Jehu jáde lọ. Ó dúró níwájú

gbogbo àwọn ènìyàn, ó sì wí pé, “Ẹ̀yin jẹ ́ aláìjẹ ̀bi.
Èmi ni mo dìtẹ̀ sí ọ̀gá mi, tí mo sì pa á, ṣùgbọ́n
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ta ni ó pa gbogbo àwọn wọ̀nyí? 10 Nígbà yìí,
kò sí ọ̀rọ̀ kan tí OLÚwa ti sọ sí ilé Ahabu tí yóò
kùnà. OLÚwa ti ṣe ohun tí ó ṣèlérí nípasẹ̀ ìránṣẹ́
rẹ ̀ Elijah.” 11 Bẹ ́ẹ̀ ni Jehu pa gbogbo ẹni tí ó
kù Jesreeli ní ilé Ahabu, pẹ ̀lúpẹ̀lú gbogbo àwọn
ọkùnrin ìjòyè rẹ ̀, àwọn ọ ̀rẹ́ rẹ ̀ tímọ́tímọ́ àti àwọn
àlùfáà rẹ̀, láì ku ẹni tí ó yọ nínú ewu fún un.

12 Jehu jáde lọ, ó sì lọ sí ọ̀kánkán Samaria.
Ní Beti-Ekedi tí àwọn olùṣọ́-àgùntàn. 13 Jehu
pàdé díẹ̀ lára àwọn ìbátan Ahasiah ọba Juda, ó
sì béèrè, “Ta ni ẹ̀yin ń ṣe?”
Wọ́n wí pé, “Àwa jẹ ́ ìbátan Ahasiah, àwa sì ti

wá láti kí ìdílé ọba àti ti màmá ayaba.”
14 “Mú wọn láààyè!” ó pàṣẹ. Bẹ ́ẹ̀ ni wọ ́n mú

wọn láààyè, wọ ́n sì pa wọ ́n ní ẹ̀bá kọ ̀nga Beti-
Ekedi, ọkùnrin méjìlélógójì. Kò sì fi ẹnìkan sílẹ̀
láìkù.

15Nígbà tí a sì jáde níbẹ̀, ó rí Jehonadabu ọmọ
Rekabu ń bọ̀ wá pàdé rẹ ̀, ó sì súre fún un, ó sì wí
fún pé, “Ọkàn rẹ ha ṣe déédé bí ọkàn mi ti rí sí
ọkàn rẹ?”
Jehonadabu dáhùn wí pé, “Èmi wà.”
Jehu wí pé, “Bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, fún mi ní ọwọ́ ọ̀

rẹ.” Bẹ ́ẹ̀ ni ó ṣe pẹ ̀lú, Jehu sì fà á lọ ́wọ́ sókè sọ ́dọ̀
rẹ ̀ nínú kẹ̀kẹ ́. 16 Jehu wí pé, “Wá pẹ̀lú mi, kí o sì
rí ìtara mi fún OLÚwa.” Nígbà náà ó jẹ ́ kí ó gun
kẹ̀kẹ ́ rẹ ̀.

17 Nígbà tí Jehu wá sí Samaria, ó pa gbogbo
àwọn tí a fi kalẹ̀ ní ìdílé Ahabu; ó pa wọ́n run,
gẹ ́gẹ ́ bí ọ ̀rọ̀ OLÚwa tí a sọ sí Elijah.

A pa gbogbo àwọn òjíṣẹ́ Baali
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18 Nígbà náà, Jehu kó gbogbo àwọn ènìyàn jọ,
ó sì wí fún wọn pé, “Ahabu sin Baali díẹ;̀ ṣùgbọ́n
Jehu yóò sìn ín púpọ̀. 19Nísinsin yìí, ẹ pe gbogbo
àwọn wòlíì Baali jọ fún mi, gbogbo àwọn ìránṣẹ́
rẹ ̀ àti gbogbo àlùfáà rẹ ̀, má ṣe jẹ ́ kí ọ̀kan kí ó kù,
nítorí èmí yóò rú ẹbọ ńlá sí Baali. Ẹnikẹ́ni tí ó bá
kọ̀ láti wá, kò ní wà láààyè mọ́.” Ṣùgbọ ́n Jehu fi
ẹ̀tàn ṣe é, kí ó lè pa àwọn òjíṣẹ́ Baali run.

20 Jehu wí pé, “ẹ pe àpéjọ ní ìwòyí ọ̀la fún
Baali.” Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kéde rẹ. 21 Nígbà náà, Jehu
rán ọ̀rọ ̀ káàkiri Israẹli, gbogbo àwọn òjíṣẹ́ Baali
sì wá: kò sí ẹnìkan tí ó dúró lẹ́yìn. Wọ́n kún
ilé tí a kọ ́ fún òrìṣà títí tí ó fi kún láti ìkangun
èkínní títí dé èkejì. 22 Jehu sì sọ fún olùṣọ́ pé,
“Kí ó mú aṣọ ìgúnwà wá fún gbogbo àwọn òjíṣẹ́
Baali.” Bẹ ́ẹ̀ ni ó mú aṣọ ìgúnwà jádewá fúnwọn.

23Nígbà náà, Jehu àti Jehonadabu ọmọ Rekabu
lọ sí inú ilé tí a kọ́ fún òrìṣà Baali. Jehu sì wí fún
àwọn òjíṣẹ́ Baali pé, “Wò ó yíká, kí o sì rí i pé
kò sí ìránṣẹ ́ OLÚwa kankan pẹ̀lú yín níbí—kìkì
òjíṣẹ́ Baali.” 24 Bẹ ́ẹ̀ ni wọ ́n wọ inú ilé lọ láti lọ rú
ẹbọ àti ẹbọ sísun. Nísinsin yìí Jehu ti rán ọgọ́rin
ọkùnrin sí ìta pẹ̀lú ìkìlọ̀ yìí: “Tí ẹnikẹ́ni nínú yín
bá jẹ́ kí ẹnikẹ́ni nínú àwọn ọkùnrin tí mo ń gbé
sí ọwọ́ yín ó sálọ, yóò jẹ́ ẹ̀mí yín fún ẹ̀mí rẹ.”

25 Ní kété tí Jehu ti parí ṣíṣe ẹbọ sísun, ó pàṣẹ
fún àwọn olùṣọ́ àti àwọn ìjòyè: “Wọlé lọ, kí o sì
pa wọ ́n, má ṣe jẹ ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó sálọ.” Bẹ ́ẹ̀ ni
wọ ́n gé wọn lulẹ ̀ pẹ̀lú idà. Àwọn olùṣọ́ àti ìjòyè
ju ara wọn síta, wọ́n sì wọ inú ojúbọ ti ilé tí a
kọ́ fún òrìṣà Baali. 26 Wọ́n gbé òkúta bíbọ náà
jáde láti inú ilé tí a kọ́ fún òrìṣà Baali, wọ́n sì jó
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o. 27Wọ ́n fọ ́ òkúta bíbọ ti Baali náà túútúú, wọ́n
sì ya ilé òrìṣà Baali bolẹ ̀. Àwọn ènìyàn sì ń lò ó
fún ilé ìgbẹ́ títí di ọjọ́ òní.

28 Bẹ́ẹ̀ ni Jehu pa sí sin Baali run ní Israẹli.
29 Bí ó ti wù kí ó rí, Jehu kò yípadà kúrò nínú
ẹ̀ṣẹ ̀ Jeroboamu ọmọ Nebati, tí ó ṣokùnfà Israẹli
láti dá—ti sí sin ẹgbọrọ màlúù wúrà ní Beteli àti
Dani.

30 OLÚwa sì sọ fún Jehu pé, “Nítorí ìwọ ti ṣe
dáradára ní ṣíṣe èyí tí ó tọ́ ní ojú mi, tí o sì ti ṣe
sí ilé Ahabu gẹ́gẹ ́ bí gbogbo èyí tí ó wà ní ọkàn
mi, àwọn ọmọ ọ̀ rẹ yóò jókòó lórí ìtẹ́ Israẹli títí
dé ìran kẹrin.” 31 Síbẹ̀ Jehu kò ṣe pẹ ̀lẹ́ láti pa
òfin OLÚwa, Ọlọ́run Israẹli mọ ́ pẹ ̀lú tọkàntọkàn.
Òun kò yípadà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ ̀ Jeroboamu èyí tí ó
ṣokùnfà Israẹli láti dá.

32 Ní ọjọ ́ wọ ̀n-ọn-nì, OLÚwa ti bẹ̀rẹ ̀ sí ní dín
iye Israẹli kù. Hasaeli fi agbára jẹ ọba lórí àwọn
ọmọ Israẹli ní gbogbo agbègbè wọn. 33 Ìlà-oòrùn
ti Jordani ni gbogbo ilẹ ̀ ti Gileadi (ẹ̀kún ilẹ̀ ti ará
Gadi, Reubeni, àti Manase) láti Aroeri, tí ó wà
létí kòtò Arnoni láti ìhà Gileadi sí Baṣani.

34 Fún ti òmíràn ti iṣẹ́ ìjọba Jehu, gbogbo ohun
tí ó ṣe, gbogbo àṣeyọrí rẹ ̀, ṣé a kò kọ wọ́n sí inú
ìwé ìtàn ayé àwọn ọba Israẹli?

35 Jehu sinmi pẹ̀lú baba a rẹ ̀, a sì sin ín sí
Samaria Jehoahasi ọmọ rẹ ̀ sì rọ́pò rẹ ̀ gẹ ́gẹ ́ bí ọba.
36 Àkókò tí Jehu fi jẹ ọba lórí Israẹli ní Samaria
jẹ ́ ọdún méjìdínlọ́gbọ ̀n.

11
Ataliah àti Joaṣi
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1Nígbà tí Ataliah ìyá Ahasiah rí i wí pé ọmọ rẹ̀
ti kú, ó tẹ ̀síwájú láti pa gbogbo ìdílé ọba náà run.
2 Ṣùgbọ ́n Jehoṣeba ọmọbìnrin ọba Jehoramu àti
arábìnrin Ahasiah, mú Joaṣi ọmọ Ahasiah, ó sì
jí i lọ kúrò láàrín àwọn ọmọ-aládébìnrin ti ọba
náà, tí ó kù díẹ̀ kí a pa. Ó gbé òhun àti olùtọ́jú rẹ̀
sínú ìyẹ̀wù láti fi pamọ́ kúrò fún Ataliah; bẹ ́ẹ̀ ni
a kò pa á. 3 Ó wà ní ìpamọ́ pẹ̀lú olùtọ́jú ní ilé tí
a kọ́ fún OLÚwa fún ọdún mẹ́fà nígbà tí Ataliah
fi jẹ ọba lórí ilẹ ̀ náà.

4 Ní ọdún keje, Jehoiada ránṣẹ ́ ó sí mú àwọn
olórí lórí ọ̀rọ̀ọ ̀rún, pẹ̀lú àwọn balógun àti àwọn
olùṣọ́, ó sì mú wọn wá sí ọ̀dọ̀ rẹ ̀ nínú ilé tí a kọ́
fún OLÚwa. Ó ṣe májẹ̀mú pẹ ̀lú wọn, ó sì fi wọ́n
sí abẹ́ ìbúra nínú ilé tí a kọ́ fún OLÚwa. Níbẹ̀ ni
ó fi ọmọkùnrin ọba hàn wọ ́n. 5 Ó pàṣẹ fún wọn,
wí pé, “Ìwọ tí ó wà nínú àwọn ẹgbẹ́ mẹ́tẹ ̀ẹ̀ta tí ó
ń lọ fún iṣẹ ́ ìsìn ní ọjọ́ ìsinmi—ìdámẹ́ta yín fún
ṣíṣọ́ ààfin ọba. 6 Ìdámẹ́ta ní ẹnu ìlẹ̀kùn huri, àti
ìdámẹ́ta ní ẹnu ìlẹ̀kùn ní ẹ̀yìn olùṣọ́, tí ó yípadà
ní ṣíṣọ́ ilé tí a kọ́, 7 àti ẹ̀yin tí ó wà ní ẹgbẹ́ kejì
yòókù tí kì í lọ ibi iṣẹ́ ìsìn ní ọjọ́ ìsinmi gbogbo
ni kí ó ṣọ ́ ilé tí a kọ ́ fún OLÚwa fún ọba. 8 Ẹ mú
ibùjókòó yín yí ọba ká, olúkúlùkù ọkùnrin pẹ ̀lú
ohun ìjà rẹ ̀ ní ọwọ́ rẹ ̀. Ẹnikẹ́ni tí ó bá súnmọ́
ọgbà yìí gbọdọ̀ kú. Ẹ dúró súnmọ́ ọba ní ibikíbi
tí ó bá lọ.”

9 Olórí àwọn ọ̀rọ̀ọ̀rún ṣe gẹ ́gẹ ́ bí Jehoiada
àlùfáà ti pa á láṣẹ. Olúkúlùkù mú àwọn ọkùnrin
rẹ ̀ àwọn tí ó ń lọ sí iṣẹ́ ìsìn ní ọjọ́ ìsinmi àti àwọn

11:1 2Ki 22.10–23.21.
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tí wọ ́n wá sí ọ̀dọ ̀ Jehoiada àlùfáà. 10 Nígbà náà,
ó fún àwọn olórí ní àwọn ọ̀kọ̀ àti àwọn àpáta tí
ó ti jẹ ́ ti ọba Dafidi tí ó sì wà nínú ilé tí a kọ ́ fún
OLÚwa. 11 Àwọn olùṣọ́, olúkúlùkù pẹ̀lú ohun ìjà
rẹ ̀ ní ọwọ ́ rẹ ̀, wọ́n sì dúró ṣinṣin yìí ọba ká—lẹ́bàá
pẹpẹ àti ilé ìhà gúúsù sí ìhà àríwá ilé tí a kọ́ fun
OLÚwa náà.

12 Jehoiada mú ọmọkùnrin ọba jáde, ó sì gbé
adé náà lé e: ó fún un ní ẹ̀dà májẹ̀mú, wọ ́n sì
kéde ọba rẹ ̀. Wọ́n fi àmì òróró yàn án, àwọn
ènìyàn pa àtẹ́wọ́, wọ ́n sì kígbe, “Kí ẹ̀mí ọba kí ó
gùn.”

13 Nígbà tí Ataliah gbọ ́ ariwo tí àwọn olùṣọ́
àti àwọn ènìyàn ń pa, ó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn
nínú ilé tí a kọ ́ fún OLÚwa. 14 Ó wò ó, níbẹ̀ ni
ọba, tí ó dúró lẹ́bàá òpó, gẹ́gẹ ́ bí àṣà ti rí. Àwọn
balógun àti àwọn afùnpè wà ní ẹ̀bá ọba, gbogbo
àwọn ènìyàn ilé náà sì ń yọ ̀, wọ́n sì ń fun ìpè
pẹ ̀lú. Nígbà náà Ataliah fa aṣọ ìgúnwà rẹ ̀ ya. Ó
sì kégbe pé, “Ọ ̀tẹ̀! Ọ ̀tẹ̀!”

15 Jehoiada àlùfáà pàṣẹ fún olórí ọ̀rọ̀ọ̀rún, ta
ni ó wà ní ìkáwọ́ ọ̀wọ́ ogun: “Mú u jáde láàrín
àwọn ẹgbẹ́ ogun yìí kí o sì fi sí ipa idà ẹnikẹ́ni
tí ó bá tẹ̀lé.” Nítorí àlùfáà ti sọ, “A kò gbọdọ ̀ pa
á nínú ilé tí a kọ ́ fún OLÚwa.” 16 Bẹ́ẹ̀ ni wọ ́n fi
agbára mú un bí ó ti dé ibi tí àwọn ẹṣin tí ń wọ
ilẹ ̀ ààfin ọba àti níbẹ̀ ni a ti pa á.

17 Nígbà náà ni Jehoiada dá májẹ̀mú láàrín
OLÚwa àti ọba àti àwọn ènìyàn tí yóò jẹ ́ ènìyàn
OLÚwa. Ó dámájẹ̀mú láàrín ọba àti àwọn ènìyàn
pẹ ̀lú. 18 Gbogbo àwọn ènìyàn ilẹ ̀ náà lọ sí ilé tí a
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kọ́ fún òrìṣà Baali wọ́n sì ya á bolẹ ̀. Wọ ́n fọ́ àwọn
pẹpẹ àti òrìṣà sí wẹ ́wẹ́. Wọ́n sì pa Mattani àlùfáà
Baali níwájú àwọn pẹpẹ.
Nígbà náà, Jehoiada àlùfáà náà sì yan àwọn

olùṣọ́ sí ilé tí a kọ́ fún OLÚwa. 19 Ó mú pẹ̀lú u rẹ̀
àwọn olórí ọ̀rọ̀ọ ̀rún àti gbogbo balógun àti àwọn
olùṣọ́ àti gbogbo àwọn ènìyàn ilẹ ̀ náà àti lápapọ̀,
wọ ́n mú ọba sọ ̀kalẹ̀ wá láti ilé tí a kọ ́ fún OLÚwa.
Wọ́n sì wọ inú ààfin lọ, wọ́n sì wọlé nípa ìlẹ̀kùn
ti àwọn olùṣọ́. Ọba sì mú ààyè rẹ ̀ ní orí ìtẹ́ ọba.
20 Gbogbo àwọn ènìyàn ilẹ ̀ náà sì yọ ̀, ìlú náà sì
dákẹ́ jẹ ́ẹ́. Nítorí a pa Ataliah pẹ̀lú idà náà ní ààfin
ọba.

21 Joaṣi jẹ ́ ọmọ ọdún méje nígbà tí ó bẹ ̀rẹ ̀ ìjọba
rẹ ̀.

12
Jehoaṣi tún ilé tí a kọ ́ fún OLÚwa ṣe

1 Ní ọdún keje tí Jehu, Jehoaṣi di ọba, ó sì jẹ
ọba ní Jerusalẹmu fún ogójì ọdún. Orúkọ ìyá rẹ̀
a máa jẹ́ Sibia: Ó wá láti Beerṣeba. 2 Jehoaṣi
ṣe ohun tí ó tọ ́ ní ojú OLÚwa ní gbogbo ọdún tí
Jehoiada àlùfáà fi àṣẹ fún un. 3Àwọn ibi gíga, bí
ó ti wù kí ó rí, a kò sí wọn ní ìdí, àwọn ènìyàn sì
tẹ̀síwájú láti máa rú ẹbọ àti sísun tùràrí níbẹ̀.

4 Jehoaṣi sọ fún àwọn àlùfáà pé, “Gba gbogbo
owó tí wọ ́n mú wá gẹ ́gẹ ́ bí ọrẹ mímọ́ sí ilé tí a kọ́
fúnOLÚwa owó tí a gbà ní ìgbà kíka àwọn ènìyàn
ìlú, owó tí a gbà láti ọwọ́ olúkúlùkù bí wọ ́n ti ṣe
jẹ ́ ẹ̀yà àti owó tí ó ti ọkàn olúkúlùkù wá tí a mú
wá sí ilé tí a kọ́ fún OLÚwa. 5 Jẹ́ kí gbogbo àlùfáà
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gba owó náà lọ́wọ ́ ọ̀kan nínú àwọn akápò. Kí a
sì lò ó fún tuntun ohunkóhun tí ó bá bàjẹ́ nínú
ilé tí a kọ́ fún OLÚwa ṣe.”

6 Ṣùgbọ́n ní ọdún kẹtàlélógún ọba Jehoaṣi,
àwọn àlùfáà kò ì tí ì tún ilé tí a kọ ́ fún OLÚwa
ṣe. 7 Nígbà náà, ọba Jehoaṣi pe Jehoiada àlùfáà
àti àwọn àlùfáà yòókù, ó sì bi wọ ́n pé, “Kí ni
ó dé tí ẹ̀yin kò fi tún ìbàjẹ́ tí a ṣe sí ilé tí a kọ́
fún OLÚwa ṣe? Ẹ má ṣe gba owó mọ ́ lọ ́wọ́ àwọn
afowópamọ́, ṣùgbọ́n ẹ gbé e kalẹ̀ fún títún ilé tí
a kọ́ fún OLÚwa ṣe.” 8 Àwọn àlùfáà fi ara mọ ́ pé
wọn kò nígbà owó kankanmọ ́ lọ́wọ ́ àwọn ènìyàn
bẹ ́ẹ̀ sì ni, wọn kò sì ní tún ilé tí a kọ ́ fún OLÚwa
ṣe mọ ́ fúnra wọn.

9 Jehoiada àlùfáà mú àpótí kan, ó sì lu ihò
sí ìdérí rẹ ̀. Ó gbé e sí ẹ̀gbẹ ́ pẹpẹ ní apá ọ̀tún
bí ẹnìkan ti wọlé tí a kọ́ fún OLÚwa. Àwọn
àlùfáà tí ó ṣọ ́ ẹnu-ọ̀nà àbáwọlé fi sínú àpótí náà
gbogbo owó tí a mú wá sí ilé tí a kọ́ fún OLÚwa.
10 Ìgbàkígbà tí wọ́n bá ti rí wí pé owó púpọ̀ wà
nínú àpótí, akọ̀wé ọba àti olórí àlùfáà yóò wá,
wọ ́n á ka owó náà tí wọ ́n ti múwá sí ilé tí a kọ́ fún
OLÚwa. Wọn a sì kó o sínú àwọn àpò. 11 Nígbà
tí wọ́n bá ti pinnu iye rẹ ̀, wọn a kó owó náà fún
àwọn tí a ti yàn láti bojútó iṣẹ́ náà lórí ilé tí a kọ́
fún OLÚwa. Pẹ ̀lú u rẹ ̀, wọ́n sọ fún àwọn tí ó ń ṣiṣẹ́
lórí ilé tí a kọ ́ fún OLÚwa; àwọn gbẹ́nàgbẹ́nà àti
àwọn olùkọ ́lé. 12Àwọn ilé ńlá àti àwọn agékúta.
Wọ́n ra igi gẹdú àti òkúta tí wọ ́n tọ ́jú fún tuntun
ilé tí a kọ ́ fún OLÚwa ṣe. Wọ ́n tún ohun gbogbo
tí wọ ́n ná fún títún tẹmpili ṣe.
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13Owó tí a mú wá sí ilé tí a kọ́ fún OLÚwa kò jẹ́
níná fún ṣíṣe òpó fàdákà, ohun èlò ta fi ń fa ẹnu
fìtílà, àwokòtò, ìpè, ohun èlò wúrà tàbí ohun èlò
fàdákà kan fún ilé tí a kọ ́ fún OLÚwa. 14 A sì san
án fún àwọn ọkùnrin tí ó ń ṣiṣẹ ́, tí wọ́n ń tọ́jú ilé
tí a kọ ́ fún OLÚwa. 15Wọn kò sì bá àwọn ọkùnrin
náà ṣírò, ní ọwọ ́ ẹni tí wọ ́n fún ní owó láti san
fún àwọn òṣìṣẹ.́ Torí wọ ́n ṣe é pẹ ̀lú òdodo tí ó
pé. 16 Owó láti ibi ọrẹ ẹ̀bi àti ọrẹ ẹ̀ṣẹ ̀ ní a kò mú
wá sí ilé tí a kọ́ fún OLÚwa, ó jẹ ́ ti àwọn àlùfáà.

17Ní déédé àkókò yìí, Hasaeli ọba Siria gòkè lọ
láti dojúkọ Gati àti láti fi agbára mú un. Nígbà
náà, ó yípadà láti dojúkọ Jerusalẹmu. 18 Ṣùgbọ́n
Jehoaṣi ọba Juda mú gbogbo ohun mímọ́ tí a gbé
ka iwájú tí a yà sọ ́tọ̀ nípasẹ̀ baba rẹ ̀ Jehoṣafati,
Jehoramu àti Ahasiah, àwọn ọba Juda, àti àwọn
ẹ̀bùn tí òun tìkára rẹ̀ ti yà sọ ́tọ̀ àti gbogbo wúrà,
tí ó rí nínú ibi ìfowópamọ́ sí ilé tí a kọ ́ fún OLÚwa
àti ní ti ààfin ọba, ó sì fi wọ́n ránṣẹ ́ sí Hasaeli;
ọba Siria, tí ó sì fà padà kúrò ní Jerusalẹmu.

19 Pẹ ̀lú ìyókù ìṣe Joaṣi, àti ohun gbogbo tí ó
ṣe, a kò ha kọ wọ ́n sínú ìwé ìtàn ayé àwọn ọba
Juda? 20 Àwọn oníṣẹ́ rẹ ̀ dìtẹ̀ sí i wọ ́n sì lù ú pa
ní Beti-Milo ní ọ̀nà sí Silla. 21 Àwọn oníṣẹ́ tí ó
pa á jẹ ́ Josabadi ọmọ Ṣimeati àti Jehosabadi ọmọ
Ṣomeri. Ó kú, wọ ́n sì sin ín pẹ̀lú baba rẹ ̀ ní ìlú
ńlá ti Dafidi. Amasiah ọmọ rẹ ̀ sì rọ́pò rẹ̀ gẹ ́gẹ ́ bí
ọba.

13
Jehoahasi ọba Israẹli

12:17 2Ki 24.23-26.
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1Ní ọdún kẹtàlélógún ti Joaṣi ọmọ ọba Ahasiah
ti Juda, Jehoahasi ọmọ Jehu di ọba Israẹli ní
Samaria. Ó sì jẹ ọba fún ọdún mẹ́tàdínlógún.
2 Ó ṣe búburú níwájú OLÚwa nípa títẹ̀lé ẹ̀ṣẹ̀
Jeroboamu ọmọ Nebati, èyí tí ó ti fa Israẹli láti
dá, kò sì yípadà kúrò nínú wọn. 3 Bẹ́ẹ̀ ni ìbínú
OLÚwa ru sí àwọn ọmọ Israẹli, àti fún ìgbà pípẹ́,
ó fi wọ́n pamọ́ sí abẹ́ agbára ọba Hasaeli ọba
Siria àti Beni-Hadadi ọmọ rẹ ̀.

4 Nígbà náà Jehoahasi kígbe ó wá ojúrere
OLÚwa, OLÚwa sì tẹ ́tí sí i. Nítorí ó rí bí ọba
Siria ti ń ni Israẹli lára gidigidi. 5 OLÚwa pèsè
olùgbàlà fún Israẹli, wọ́n sì sá kúrò lọ́wọ ́ agbára
Siria. Bẹ ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ Israẹli gbé nínú ilé ara
wọn gẹ ́gẹ ́ bí wọ́n ti wà tẹ́lẹ ̀. 6 Ṣùgbọ ́n wọn kò
yípadà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ ilé Jeroboamu, èyí tí ó ti
fa Israẹli láti dá, wọ́n tẹ̀síwájú nínú rẹ ̀, ère òrìṣà
Aṣerah sì wà síbẹ̀ ní Samaria pẹ ̀lú.

7 Kò sí ohùn kan tí wọ́n fi sílẹ̀ ní ti ọmọ-
ogun Jehoahasi àyàfi àádọ́ta ọkùnrin ẹlẹ́ṣin,
kẹ̀kẹ ́ mẹ́wàá, àti ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá (10,000) ọmọ-
ogun ẹlẹ́ṣẹ ̀, nítorí ọba Siria ti pa ìyókù run, ó sì
ṣe wọ ́n bí eruku nígbà pípa ọkà.

8 Fún ti ìyókù ìṣe Jehoahasi fún ìgbà, tí ó fi
jẹ ọba, gbogbo ohun tí ó ṣe àti àṣeyọrí rẹ ̀ ṣé a
kò kọ wọ́n sínú ìwé ìtàn ayé àwọn ọba Israẹli?
9 Jehoahasi pẹ ̀lú àwọn baba rẹ ̀. A sì sin ín sí
Samaria. Jehoaṣi ọmọ rẹ ̀ sì rọ́pò rẹ ̀ gẹ ́gẹ ́ bí ọba.

Jehoaṣi ọba Israẹli
10 Ní ọdún kẹtàdínlógójì tí Joaṣi ọba Juda,

Jehoaṣi ọmọ Jehoahasi di ọba Israẹli ní Samaria
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ó sì jẹ ọba fún ọdún mẹ́rìndínlógún. 11 Ó ṣe
búburú ní ojú OLÚwa, kò sì yípadà kúrò nínú
ọ̀kankan nínú ẹ̀ṣẹ ̀ Jeroboamu ọmọ Nebati èyí tí
ó ti ti Israẹli láti fà. Ó sì tẹ̀síwájú nínú wọn.

12Fún ti ìyókù iṣẹ ́ Jehoaṣi fún ìgbà tí ó fi jẹ ọba,
gbogbo ohun tí ó ṣe, pẹ ̀lú àṣeyọrí rẹ ̀ pẹ̀lú ogun
rẹ ̀ sí Amasiah ọba Juda, ṣé a kò kọ wọ́n sínú ìwé
ìtàn ayé àwọn ọba Israẹli? 13 Jehoaṣi sinmi pẹ ̀lú
àwọn baba a rẹ ̀. Jeroboamu sì rọ́pò rẹ ̀ lórí ìtẹ́. A
sin Jehoaṣi sí Samaria pẹ̀lú àwọn ọba Israẹli.

14Nísinsin yìí, Eliṣa ń jìyà lọ́wọ́ àìsàn, lọ ́wọ́ èyí
tí ó sì kú. Jehoaṣi ọba Israẹli lọ láti lọ wò ó, ó sì
sọkún lórí rẹ ̀. “Baba mi! Baba mi!” Ó sọkún.
“Àwọn kẹ̀kẹ́ àti àwọn ọkùnrin ẹlẹ́ṣin Israẹli!”

15 Eliṣa wí pé, “Mú ọrun kan àti àwọn ọfà,” ó
sì ṣe bẹ́ẹ̀. 16 “Mú ọrun ní ọwọ́ rẹ.” Ó wí fún ọba
Israẹli. Nígbà tí ó ti mú u, Eliṣa mú ọwọ ́ rẹ ̀ lé
ọwọ ́ ọba.

17 “Ṣí fèrèsé apá ìlà-oòrùn,” ó wí, pẹ ̀lú ó sì ṣí i:
“Ta á!” Eliṣa wí, ó sì ta á. “Ọfà ìṣẹǵun OLÚwa;
ọfà ìṣẹǵun lórí Siria!” Eliṣa kéde. “Ìwọ yóò pa
àwọn ará Siria run pátápátá ní Afeki.”

18Nígbà náà ó wí pé, “Mú àwọn ọfà náà,” ọba
sì mú wọn. Eliṣa wí fún un pé, “Lu ilẹ ̀.” Ó lù ú
lẹ́ẹ̀mẹ ́ta, ó sì dáwọ́ dúró. 19ÈnìyànỌlọ ́run sì bínú
sí i, ó sì wí pé, “Ìwọ kò bá ti lu ilẹ ̀ ní ẹ̀ẹ̀márùn
ún tàbí ní ẹ̀ẹ̀mẹ ́fà, nígbà náà, ìwọ kò bá ti ṣẹ ́gun
Siria àti pa á run pátápátá ṣùgbọ́n nísinsin yìí,
ìwọ yóò ṣẹ ́gun rẹ ̀ ní ẹ̀ẹ̀mẹ ́ta péré.”

20 Eliṣa kú a sì sin ín.
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Ẹgbẹ́ àwọn ará Moabu máa ń wọ orílẹ̀-èdè ní
gbogbo àmọ́dún. 21 Bí àwọn ọmọ Israẹli kan ti
ń sin òkú ọkùnrin kan, lójijì wọ ́n rí ẹgbẹ́ àwọn
oníjadì, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ju òkú ọkùnrin náà sínú ibojì
Eliṣa. Nígbà tí ara ọkùnrin náà kan egungun
Eliṣa, ó padà wá sí ayé, ó sì dúró ní ẹsẹ̀ rẹ ̀.

22 Hasaeli ọba Siria ni Israẹli lára ní gbogbo
àkókò tí Jehoahasi fi jẹ ọba. 23 Ṣùgbọ́n OLÚwa
ṣàánú fúnwọn ó sì ní ìyọ́nú, ó sì fiyèsí wọn nítorí
májẹ̀mú rẹ ̀ pẹ ̀lú Abrahamu, Isaaki àti Jakọbu.
Títí di ọjọ́ òní, kì í ṣe ìfẹ́ inú rẹ ̀ láti pa wọ ́n run
tàbí lé wọn lọ níwájú rẹ ̀.

24 Hasaeli ọba Siria kú, Beni-Hadadi ọmọ rẹ̀
sì rọ́pò rẹ ̀ gẹ ́gẹ ́ bí ọba. 25 Nígbà náà, Jehoaṣi
ọmọ Jehoahasi gbà padà kúrò lọ ́wọ́ Beni-Hadadi
ọmọ Hasaeli àwọn ìlú tí ó ti gbà nínú ogun látọ̀dọ̀
baba rẹ ̀ Jehoahasi. Ní ẹ̀ẹ̀mẹta, Jehoaṣi ṣẹ ́gun rẹ ̀,
bẹ ́ẹ̀ ni ó gba ìlú àwọn ọmọ Israẹli padà.

14
Amasiah ọba Juda

1 Ní ọdún kejì tí Jehoaṣi ọmọ Joahasi ọba
Israẹli, Amasiah ọmọ Joaṣi ọba Juda bẹ̀rẹ ̀ sí ní
jẹ ọba. 2 Ó jẹ́ ọmọ ọdún mẹ ́ẹ̀ẹ́dọ ́gbọ̀n nígbà
tí ó di ọba, ó sì jẹ ọba ní Jerusalẹmu fún
ọdún mọ ́kàndínlọ́gbọ ̀n. Orúkọ ìyá rẹ ̀ a máa jẹ́
Jehoadani; ó wá láti Jerusalẹmu. 3Ó ṣe ohun tí ó
tọ́ ní ojú OLÚwa, ṣùgbọ́n kì í ṣe bí i Dafidi baba
a rẹ ̀ tí ṣe. Nínú ohun gbogbo, ó tẹ ̀lé àpẹẹrẹ baba
a rẹ ̀ Joaṣi. 4 Àwọn ibi gíga bí ó ti wù kí ó rí, a kò

14:2 2Ki 25.1-4.
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sí i kúrò, àwọn ènìyàn sì tẹ̀síwájú láti rú ẹbọ àti
sun tùràrí níbẹ̀.

5 Lẹ́yìn tí ó ti fi ọwọ́ gbá ìjọba rẹ ̀ mú
gbọingbọin, ó pa àwọn oníṣẹ́ tí wọ ́n ti pa baba
a rẹ ̀ ọba. 6 Síbẹ̀ kò pa ọmọ àwọn apànìyàn náà.
Ní ìbámu pẹ̀lú ohun tí a kọ sínú ìwé òfin Mose
níbi tí OLÚwa ti paláṣẹ pé, “A kì yóò pa baba
nítorí àwọn ọmọ, tàbí àwọn ọmọ nítorí àwọn
baba; olúkúlùkù ni kí ó kú fún ẹ̀ṣẹ ̀ rẹ ̀.”

7Òun ni ẹni tí ó ṣẹ ́gun ẹgbẹ̀rúnmẹ́wàá (10,000)
ará Edomu ní àfonífojì iyọ ̀, ó sì fi agbáramú Sela
nínú ogun, tí ó ń pè é ní Jokteeli, orúkọ tí ó ní títí
di òní.

8 Nígbà náà, Amasiah rán àwọn ìránṣẹ́ sí
Jehoaṣi ọmọ Jehoahasi ọmọ Jehu ọba Israẹli pẹ ̀lú
ìpèníjà: “Wá, jẹ́ kí á wo ara wa ní ojú.”

9 Ṣùgbọ́n Jehoaṣi ọba Israẹli fèsì sí Amasiah
ọba Juda: “Òṣùṣú kan ní Lebanoni rán iṣẹ́
sí kedari ní Lebanoni, ‘Fi ọmọbìnrin rẹ fún
ọmọkùnrin mi ní ìgbéyàwó.’ Nígbà náà ẹranko
ẹlẹ́sẹ ̀ mẹ́rin tinú igbó ní Lebanoni wá pẹ ̀lú ó sì
fi ẹsẹ̀ tẹ òṣùṣú náà mọ ́lẹ̀. 10 Ìwọ ti ṣẹ́gun Edomu
pẹ ̀lú, ṣùgbọ́n, nísinsin yìí ìwọ ṣe ìgbéraga. Ògo
nínú ìṣẹ́gun rẹ, ṣùgbọ́n dúró nílé! Kí ni ó dé tí
o fi ń wá wàhálà tí o sì fa ìṣubú rẹ àti ti Juda
pẹ ̀lú?”

11 Bí ó ti wù kí ó rí Amasiah kò ní tẹ́tí, bẹ́ẹ̀ ni
Jehoaṣi ọba Israẹli sì dojúkọ ọ́. Òun àti Amasiah
ọba Juda kọjú sí ara wọn ní Beti-Ṣemeṣi ní Juda.
12A kó ipa ọ̀nà Juda nípasẹ̀ Israẹli, gbogbo àwọn

14:7 2Ki 25.11. 14:8 2Ki 25.17-24.
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ọkùnrin sì sálọ sí ilé e rẹ ̀. 13 Jehoaṣi ọba Israẹli fi
agbára mú Amasiah ọba Juda, ọmọ Jehoaṣi, ọmọ
Ahasiah ní Beti-Ṣemeṣi. Nígbà náà, Jehoaṣi lọ sí
Jerusalẹmu, ó sì lọ wó odi Jerusalẹmu lulẹ ̀ láti
ìlẹ̀kùn Efraimu sí ibi igun ìlẹ̀kùn. Ìpín kan tí ó
fẹ ́rẹ ̀ jẹ́ irinwó (400) ìgbọ ̀nwọ́. 14 Ó mú gbogbo
wúrà àti fàdákà àti gbogbo ohun tí ó rí nínú ilé
tí a kọ́ fún OLÚwa àti níbi ìfowópamọ́ sí nínú
ààfin ọba. Ó mú àwọn ògo, ó sì dá wọn padà sí
Samaria.

15 Fún ti ìyókù iṣẹ ́ nígbà ìjọba Jehoaṣi, gbogbo
ohun tí ó ṣe pẹ̀lú àṣeyọrí rẹ ̀, pẹ̀lú ogun rẹ ̀ sí
Amasiah ọba Juda, ṣé a kò kọ wọ́n sí inú ìwé
ìtàn ayé àwọn ọba Israẹli? 16 Jehoaṣi sì sinmi
pẹ ̀lú àwọn baba rẹ ̀, a sì sin ín sí Samaria pẹ ̀lú
àwọn ọba Israẹli. Jeroboamu ọmọ rẹ ̀ sì rọ́pò rẹ̀
gẹ ́gẹ ́ bí ọba.

17 Amasiah ọmọ Joaṣi ọba Juda gbé fún ọdún
mẹ ́ẹ̀ẹ́dógún lẹ́yìn ikú Jehoaṣi ọmọ Jehoahasi
ọba Israẹli. 18 Fún ti ìyókù iṣẹ ́ rẹ ̀ nígbà ìjọba
Amasiah, ṣé a kò kọ wọ́n sínú ìwé ìtàn ayé àwọn
ọba Juda?

19 Wọ́n dìtẹ̀ sí i ní Jerusalẹmu, ó sì sálọ sí
Lakiṣi, ṣùgbọ́n wọ ́n rán àwọn ọkùnrin tẹ̀lé e sí
Lakiṣi, wọ́n sì pa á síbẹ̀. 20Wọ ́n gbé e padà pẹ ̀lú
ẹṣin, a sì sin ín sí Jerusalẹmu pẹ ̀lú àwọn baba rẹ ̀,
ní ìlú ńlá ti Dafidi.

21 Nígbà náà, gbogbo àwọn ènìyàn Juda mú
Asariah tí ó jẹ ́ ọmọ ọdúnmẹ́rìndínlógún. Wọ ́n sì
ṣe é ní ọba ní ìrọ́pò baba rẹ ̀ Amasiah. 22 Òun ni

14:17 2Ki 25.25-28. 14:21 2Ki 26.1,2.
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ẹni tí ó tún Elati kọ́, ó sì dá a padà sí Juda lẹ́yìn
tí Amasiah ti sinmi pẹ̀lú àwọn baba rẹ ̀.

Jeroboamu kejì ọba Israẹli
23Ní ọdún kẹ́ẹ̀dógún tí Amasiah ọmọ Joaṣi ọba

Juda, Jeroboamu ọmọ Jehoaṣi ọba Israẹli di ọba
ní Samaria, ó sì jẹ ọba fún ọ̀kànlélógójì ọdún.
24 Ó ṣe búburú ní ojú OLÚwa kò sì yípadà kúrò
nínú ọ̀kankan nínú ẹ̀ṣẹ̀ Jeroboamu ọmọ Nebati.
Èyí tí ó ti fa Israẹli láti dá. 25 Òun ni ẹni tí ó
ti dá àwọn ààlà Israẹli padà láti Lebo-Hamati sí
òkú aginjù. Ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ OLÚwa Ọlọ́run
Israẹli, tí ó sọ nípasẹ̀ ìránṣẹ ́ Jona ọmọ Amittai,
wòlíì láti Gati-Heferi.

26OLÚwa ti rí ìpọ́njú Israẹli pé, ó korò gidigidi,
nítorí kò sí ẹrú tàbí òmìnira tàbí olùrànlọ́wọ́ kan
fún Israẹli. 27Láti ìgbà tí OLÚwa kò ti wí pé òhun
yóò bu àbùkù lu orúkọ Israẹli láti abẹ́ ọ̀run. Ó
gbà wọ ́n là, lọ́wọ́ Jeroboamu ọmọ Jehoaṣi.

28 Fún ti ìyókù iṣẹ́ ìjọba Jeroboamu, gbogbo
ohun tí ó ṣe àti gbogbo àwọn agbára rẹ, bí ó ti
jagun sí, àti bí ó ti gba Damasku àtiHamati, tí í ṣe
ti Juda, padà fún Israẹli, a kò ha kọ wọ́n sínú ìwé
ìtàn ayé àwọn ọba Israẹli? 29 Jeroboamu sinmi
pẹ ̀lú àwọn baba rẹ ̀, àwọn ọba Israẹli Sekariah
ọmọ rẹ ̀ sì rọ́pò rẹ̀ gẹ ́gẹ́ bí ọba.

15
Asariah ọba Juda

1 Ní ọdún kẹtàdínlọ ́gbọ̀n tí Jeroboamu ọba
Israẹli, Asariah ọmọ Amasiah ọba Juda sì bẹ ̀rẹ ̀ sí
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ní jẹ ọba. 2 Ó jẹ ́ ẹni ọdún mẹ ́rìndínlógún nígbà
tí ó di ọba, ó sì jẹ ọba ní Jerusalẹmu fún ọdún
méjìléláàádọ́ta. Orúkọ ìyá rẹ ̀ a máa jẹ ́ Jekoliah;
ó wá láti Jerusalẹmu. 3 Ó ṣe ohun tí ó dára lójú
OLÚwa, gẹ ́gẹ ́ bí baba rẹ ̀ Amasiah ti ṣe. 4 Àwọn
ibi gíga, bí ó ti wù kí ó rí, a kò ṣí wọn kúrò,
àwọn ènìyàn náà tẹ̀síwájú láti máa rú ẹbọ àti
sun tùràrí níbẹ̀.

5OLÚwa sì kọlu ọba náà pẹ ̀lú ẹ̀tẹ̀, títí di ọjọ ́ tí ó
kú, ó sì ń gbé ní ilé ọ̀tọ̀. Jotamu, ọmọ ọba sì tọ́jú
ààfin, ó sì ń darí àwọn ènìyàn ilẹ̀ náà.

6 Fún ti ìyókù iṣẹ́ nígbà ìjọba Asariah, pẹ ̀lú
gbogbo ohun tí ó ṣe, ṣé a kò kọ wọ ́n sínú ìwé
ìtàn ayé àwọn ọba Juda. 7 Asariah sinmi pẹ ̀lú
àwọn baba a rẹ ̀. A sì sin ín sí ẹ̀bá wọn ní ìlú ńlá
ti Dafidi. Jotamu ọmọ rẹ ̀ sì rọ́pò rẹ ̀ gẹ́gẹ ́ bí ọba.

Sekariah ọba Israẹli
8 Ní ọdún kejìdínlógójì Asariah ọba Juda.

Sekariah ọmọ Jeroboamu di ọba Israẹli ní
Samaria, ó sì jẹ ọba fún oṣù mẹ́fà. 9Ó ṣe búburú
lójú OLÚwa, gẹ ́gẹ ́ bí àwọn baba rẹ ̀ tí ṣe. Kò sì
yípadà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ Jeroboamu ọmọ Nebati, èyí
tí ó ti fa Israẹli láti dá.

10 Ṣallumu ọmọ Jabesi dìtẹ̀ sí Sekariah. Ó
dojúkọ ọ́ níwájú àwọn ènìyàn, ó sì pa á, ó sì
jẹ ọba dípò rẹ ̀. 11 Fún ti ìyókù iṣẹ ́ nígbà ìjọba
Sekariah. Wọ́n kọ ọ́ sínú ìwé ìtàn ayé àwọn ọba
Israẹli. 12 Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ OLÚwa tí a sọ fún Jehu jẹ́
ìmúṣẹ: “Àwọn ọmọ rẹ ̀ yóò jókòó lórí ìtẹ́ Israẹli
títí dé ìran kẹrin.”
15:2 2Ki 26.3,4. 15:5 2Ki 26.20-23.
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Ṣallumu ọba Israẹli
13 Ṣallumu ọmọ Jabesi di ọba ní ọdún

kọkàndínlógójì Ussiah ọba Juda, ó sì jẹ ọba ní
Samaria fún oṣù kan. 14 Nígbà náà Menahemu
ọmọ Gadi lọ láti Tirsa sí Samaria. Ó dojúkọ
Ṣallumu ọmọ Jabesi ní Samaria, ó pa á ó sì rọ́pò
rẹ ̀ gẹ ́gẹ ́ bí ọba.

15 Fún ti ìyókù iṣẹ́ ìjọba Ṣallumu, àti ìdìtẹ̀ tí ó
dì, a kọ wọ́n sínú ìwé ìtàn ayé àwọn ọba Israẹli.

16 Ní ìgbà tí Menahemu ń jáde bọ ̀ láti Tirsa, ó
dojúkọ Tifisa àti gbogbo ènìyàn tí ó wà ní ìlú ńlá
àti agbègbè rẹ ̀, nítorí wọn kọ ̀ láti sí ẹnu ibodè. Ó
yọ Tifisa kúrò lẹ́nu iṣẹ ́, ó sì la inú gbogbo àwọn
obìnrin aboyún.

Menahemu ọba Israẹli
17Ní ọdún kọkàndínlógójì ti Asariah ọba Juda,

Menahemu ọmọ Gadi di ọba Israẹli, ó sì jẹ ọba ní
Samaria fún ọdún mẹ ́wàá. 18 Ó ṣe búburú lójú
OLÚwa, ní gbogbo ìjọba rẹ ̀. Kò sì yípadà kúrò
nínú ẹ̀ṣẹ ̀ Jeroboamu ọmọ Nebati, èyí tí ó ti fa
Israẹli láti dá.

19 Nígbà náà, Pulu ọba Asiria, gbógun ti ilẹ̀
náà, Menahemu sì fún un ní ẹgbẹ̀rin (1,000)
tálẹ́ǹtì fàdákà láti fi gba àtìlẹ́yìn rẹ ̀ àti láti fún
ìdúró tirẹ ̀ lágbára lórí ìjọba. 20 Menahemu
fi agbára gba owó náà lọ́wọ ́ Israẹli. Gbogbo
ọkùnrin ọlọ́lá ní láti dá àádọ ́ta ṣékélì fàdákà láti
fún ọba Asiria. Bẹ́ẹ̀ ni ọba Asiria padà sẹ ́yìn, kò
sì dúró ní ilẹ ̀ náà mọ ́.

21 Fún ti ìyókù iṣẹ ́ nígbà ìjọba Menahemu, àti
gbogbo ohun tí ó ṣe, ṣé a kò kọ wọ́n sínú ìwé ìtàn
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ayé ọba Israẹli? 22 Menahemu sinmi pẹ̀lú àwọn
baba rẹ ̀. Pekahiah ọmọ rẹ ̀ sì rọ́pò rẹ ̀ gẹ ́gẹ ́ bí ọba.

Pekahiah ọba Israẹli
23 Ní ọdún kẹ́ẹ̀dógún Asariah ọba Juda,

Pekahiah ọmọ Menahemu di ọba Israẹli ní
Samaria, ó sì jẹ ọba fún ọdún méjì. 24 Pekahiah
ṣe búburú lójú OLÚwa. Kò yípadà kúrò nínú
ẹ̀ṣẹ ̀ Jeroboamu ọmọ Nebati, èyí tí ó fa Israẹli láti
dá. 25 Ọ ̀kan lára àwọn olórí ìjòyè rẹ ̀ Peka ọmọ
Remaliah, dìtẹ̀ sí i. Ó mú àádọ́ta àwọn ọkùnrin
ti àwọn ará Gileadi pẹ̀lú u rẹ ̀. Ó pa Pekahiah pẹ ̀lú
Argobu àti Arie ní odi ààfin ọba ní Samaria. Bẹ́ẹ̀
ni Peka pa Pekahiah, ó sì jẹ ọba ní ipò rẹ ̀.

26Fún ti ìyókù iṣẹ́ ìjọba Pekahiah, gbogbo ohun
tí ó ṣe, ni a kọ sínú ìwé ìtàn ayé àwọn ọba Israẹli.

Peka ọba Israẹli
27 Ní ọdún kejìléláàádọ́ta Asariah ọba Juda,

Peka ọmọ Remaliah di ọba Israẹli ní Samaria. Ó
sì jẹ ọba fún ogún ọdún. 28 Ó sì ṣe búburú lójú
OLÚwa, kò sì yípadà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ ̀ Jeroboamu
ọmọ Nebati, èyí tí ó fa Israẹli láti dá.

29 Ní ìgbà Peka ọba Israẹli, Tiglat-Pileseri ọba
Asiria wá, ó sì mú Ijoni, Abeli-Beti-Maaka, Janoa,
Kedeṣi àti Hasori. Ó gba Gileadi àti Galili pẹ ̀lú
gbogbo ilẹ̀ Naftali. Ó sì kó àwọn ènìyàn ní
ìgbèkùn lọ sí Asiria. 30 Nígbà náà, Hosea ọmọ
Ela, dìtẹ̀ sí Peka ọmọ Remaliah. Ó dojúkọ ọ́, ó
sì pa á, ó sì rọ́pò rẹ ̀ gẹ́gẹ ́ bí ọba ní ogún ọdún
Jotamu ọmọ Ussiah.
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31 Fún ti ìyókù iṣẹ́ nígbà ìjọba Peka, àti gbogbo
ohun tí ó ṣe, ṣé a kò kọ wọ ́n sínú ìwé ìtàn ayé
àwọn ọba Israẹli?

Jotamu ọba Juda
32Ní ọdún keje Peka ọmọ Remaliah ọba Israẹli,

Jotamu ọmọ Ussiah ọba Juda bẹ̀rẹ ̀ sí ní jẹ ọba.
33Ó jẹ ́ ẹni ọdúnmẹ ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ ̀n nígbà tí ó di ọba. Ó
sì jẹ ọba ní Jerusalẹmu fún ọdúnmẹ ́rìndínlógún.
Orúkọ ìyá rẹ ̀ a máa jẹ ́ Jeruṣa ọmọbìnrin Sadoku.
34Ó ṣe ohun tí ó tọ ́ lójú OLÚwa gẹ ́gẹ ́ bí baba a rẹ̀
Ussiah ti ṣe. 35Àwọn ibi gíga, bí ó ti wù kí ó rí, a
kò ṣí wọn kúrò àwọn ènìyàn tẹ̀síwájú láti rú ẹbọ
àti láti sun tùràrí níbẹ̀: Jotamu tún ìlẹ̀kùn gíga
tó ń kọ ́ ní ti ilé tí a kọ́ fún OLÚwa ṣe.

36 Fún ti ìyókù iṣẹ́ nígbà ìjọba Jotamu, àti ohun
tí ó ṣe, ṣé a kò kọ wọ ́n sínú ìwé ìtàn ayé àwọn
ọba Juda? 37 (Ní ayé ìgbàanì, OLÚwa bẹ̀rẹ ̀ sí ní
rán Resini ọba Siria àti Peka ọmọ Remaliah láti
dojúkọ Juda). 38 Jotamu sinmi pẹ ̀lú àwọn baba
rẹ ̀. A sì sin ín pẹ ̀lú wọn ní ìlú ńlá Dafidi, ìlú ńlá
ti baba rẹ ̀. Ahasi ọmọ rẹ ̀ sì rọ́pò rẹ ̀ gẹ ́gẹ ́ bí ọba.

16
Ahasi ọba Juda

1 Ní ọdún kẹtàdínlógún Peka ọmọ Remaliah,
Ahasi ọmọ Jotamu ọba Juda bẹ ̀rẹ̀ sí i jẹ ọba. 2Ẹni
ogún ọdún ni Ahasi nígbà tí ó bẹ ̀rẹ ̀ sí jẹ ọba,
ó sì jẹ ọba ọdún mẹ ́rìndínlógún ní Jerusalẹmu,
kò sì ṣe èyí tí ó tọ ́ lójú OLÚwa Ọlọ́run rẹ ̀, gẹ ́gẹ́

15:33 2Ki 27.1-3. 15:38 2Ki 27.9. 16:2 2Ki 28.1-4.
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bí Dafidi baba rẹ ̀. 3 Ṣùgbọ ́n ó rìn ní ọ̀nà àwọn
ọba Israẹli, nítòótọ ́, ó sì sun ọmọ rẹ ̀ nínú iná,
gẹ ́gẹ ́ bí ohun ìríra àwọn orílẹ̀-èdè, tí OLÚwa lé
jáde níwájú àwọn ọmọ Israẹli. 4 Ó sì rú ẹbọ, ó
sì sun tùràrí ní àwọn ibi gíga, àti lórí àwọn òkè
kéékèèké àti lábẹ́ gbogbo igi tútù.

5 Nígbà náà ni Resini ọba Siria àti Peka ọmọ
Remaliah ọba Israẹli gòkè wá sí Jerusalẹmu láti
jagun: wọ́n dó ti Ahasi, ṣùgbọ ́n wọn kò lè borí
rẹ ̀. 6 Ní àkókò náà, Resini ọba Siria gba Elati
padà fún Siria, ó sì lé àwọn ènìyàn Juda kúrò ní
Elati: àwọn ará Siria sì wá sí Elati, wọ ́n sì ń gbé
ibẹ̀ títí di òní yìí.

7 Ahasi sì rán oníṣẹ́ sọ ́dọ̀ Tiglat-Pileseri ọba
Asiria wí pé, “Ìránṣẹ ́ rẹ ni èmi, àti ọmọ rẹ; gòkè
wá, kí o sì gbà mi lọ́wọ ́ ọba Siria, àti lọ́wọ ́ ọba
Israẹli tí ó dìde sí mi.” 8 Ahasi sì mú fàdákà àti
wúrà tí a rí ní ilé OLÚwa, àti nínú ìṣúra ilé ọba,
ó sì rán an sí ọba Asiria ní ọrẹ. 9 Ọba Asiria sì
gbọ ́ tirẹ ̀: nítorí ọba Asiria gòkè wá sí Damasku,
ó sì kó o, ó sì mú un ní ìgbèkùn lọ sí Kiri, ó sì pa
Resini.

10Ọba sì lọ sí Damasku láti pàdé Tiglat-Pileseri,
ọba Asiria, ó sì rí pẹpẹ kan tí ó wà ní Damasku:
Ahasi ọba sì rán àwòrán pẹpẹ náà, àti àpẹẹrẹ
rẹ ̀ sí Uriah àlùfáà, gẹ ́gẹ ́ bí gbogbo iṣẹ ́ ọ̀nà rẹ ̀.
11 Uriah àlùfáà sì kọ ́ pẹpẹ náà gẹ ́gẹ ́ bi gbogbo
èyí tí Ahasi ọba fi ránṣẹ ́ sí i láti Damasku; bẹ́ẹ̀
ni Uriah àlùfáà ṣe é dé ìpadàbọ̀ Ahasi ọba láti
Damasku. 12 Nígbà tí ọba sì ti Damasku dé, ọba
sì rí pẹpẹ náà: ọba sì súnmọ́ pẹpẹ náà, ó sì rú
ẹbọ lórí rẹ ̀. 13Ó sì sun ẹbọ sísun rẹ ̀ àti ọrẹ-jíjẹ rẹ ̀,
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o si ta ohun mímu rẹ ̀ sílẹ̀, ó sì wọ́n ẹ̀jẹ̀ ọrẹ àlàáfíà
rẹ ̀ sí ara pẹpẹ náà. 14 Ṣùgbọ́n ó mú pẹpẹ idẹ tí
ó wà níwájú OLÚwa kúrò láti iwájú ilé náà, láti
àárínméjì pẹpẹ náà, àti ilé OLÚwa, ó sì fi í sí apá
àríwá pẹpẹ náà.

15 Ahasi ọba sì pàṣẹ fún Uriah àlùfáà, wí pé,
“Lórí pẹpẹ ńlá náà ni kó o máa sun ẹbọ sísun
òròwúrọ̀ àti ọrẹ-jíjẹ alaalẹ ́, àti ẹbọ sísun ti ọba,
àti ọrẹ-jíjẹ rẹ ̀, pẹ ̀lú ẹbọ sísun tí gbogbo àwọn
ènìyàn ilẹ̀ náà, àti ọrẹ-jíjẹ wọn, àti ọrẹ ohun
mímu wọn; kí o sì wọ́n gbogbo ẹ̀jẹ ̀ ẹbọ sísun náà
lórí rẹ ̀, àti gbogbo ẹ̀jẹ ̀ ẹbọ mìíràn, ṣùgbọ́n ní ti
pẹpẹ idẹ náà èmi ó máa gbèrò ohun tí èmi ó fi
ṣe.” 16 Báyìí ni Uriah àlùfáà ṣe, gẹ ́gẹ ́ bí gbogbo
èyí tí Ahasi ọba pàṣẹ.

17Ahasi ọba sì gé igi-ìpílẹ̀ àwọn àgbédúró náà,
ó ṣí agbada náà kúrò lára wọn; ó sì gbé agbada
ńlá náà kalẹ̀ kúrò lára àwọn màlúù idẹ tí ń bẹ
lábẹ́ rẹ ̀, ó sì gbé e ka ilẹ ̀ tí a fi òkúta tẹ́. 18 Ibi
ààbò fún ọjọ́ ìsinmi tí a kọ ́ nínú ilé náà, àti ọ ̀nà
ìjáde sí òde ọba, ni ó yípadà kúrò ní ilé OLÚwa
nítorí ọba Asiria.

19 Àti ìyókù ìṣe Ahasi tí ó ṣe, a kò ha kọ wọ́n
sínú ìwé ọ̀rọ̀ ọjọ́ àwọn ọba Juda? 20 Ahasi sì sùn
pẹ ̀lú àwọn baba rẹ ̀, a sì sin ín pẹ̀lú àwọn baba rẹ̀
ní ìlú Dafidi: Hesekiah ọmọ rẹ ̀ sì jẹ ọba ní ipò rẹ ̀.

17
Hosea ọba tí ó gbẹ ̀yìn ní Israẹli

1 Ní ọdún kejìlá ọba Ahasi ará Juda, Hosea
ọmọ Ela jẹ ọba Israẹli ní Samaria, ó sì jẹ fún
16:20 2Ki 28.27.
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ọdún mẹ́sàn-án. 2 Ó sì ṣe búburú ní ojú OLÚwa,
ṣùgbọ́n kì í ṣe bí i ti ọba Israẹli ẹni tí ó ti wà ṣáájú
rẹ ̀.

3 Ṣalamaneseri ọba Asiria wá sókè láti mú
Hosea, ẹni tí ó ti jẹ fún Ṣalamaneseri ó sì ti san
owó òde fún un. 4 Ṣùgbọ ́n ọba Asiria rí i wí
pé Hosea jẹ́ ọlọ́tẹ̀, nítorí ó ti rán oníṣẹ́ sọ ́dọ̀ ọba
Ejibiti, kò sì san owó òdemọ ́ fún ọba Asiria, gẹ ́gẹ́
bí o ti máa ń ṣe ní ọdọọdún. Nígbà náà ọba
Asiria fi agbára mú ún, ó sì fi sínú túbú. 5 Ọba
Asiria gòkè wá sí gbogbo ibi ilé náà, ó sì lọ sí
Samaria, ó sì dúró tí ì fún ọdún mẹ ́ta. 6 Ní ọdún
kẹsànán ti Hosea, ọba Asiria mú Samaria ó sì
kó Israẹli lọ sí Asiria. Ó sì fi wọ́n sílẹ̀ ní Hala,
ní Gosani ní etí odò Habori àti ní ìlú àwọn ará
Media.

Israẹli sá kúrò ní ìlú nítorí ẹ ̀ṣẹ̀
7 Gbogbo eléyìí ṣẹlẹ̀ nítorí àwọn ọmọ Israẹli

ti dẹ́ṣẹ ̀ sí OLÚwa Ọlọ́run wọn, ẹni tí ó mú wọn
jáde ní Ejibiti lábẹ́ agbára Farao ọba Ejibiti. Wọ́n
sin ọlọ́run mìíràn, 8 wọn si tẹ̀lé ìwà orílẹ̀-èdè tí
OLÚwa ti gbá kúrò níwájú wọn gẹ ́gẹ ́ bí ìwà ti ọba
Israẹli tí ó ti paláṣẹ. 9 Àwọn ọmọ Israẹli ṣe ohun
ìríra sí OLÚwa Ọlọ́run wọn kọ́ láti ilé ìṣọ́ sí ìlú
tí a dáàbò bò, wọ ́n kọ ́ ilé gíga fún ara wọn ní
gbogbo ìlú wọn. 10 Wọ́n sì gbé àwọn òkúta tí a
yà sọ́tọ ̀ sókè àti ère òrìṣà Aṣerah lórí gbogbo igi
tútù. 11 Ní gbogbo ibi gíga, wọ́n sun tùràrí gẹ ́gẹ́
bí orílẹ̀-èdè tí OLÚwa ti lé jáde níwájú wọn. Wọ́n
ṣe ohun búburú tí ó rú ìbínú OLÚwa sókè. 12Wọ́n
sìn òrìṣà, èyí tí OLÚwa ti sọ pé, “Ẹ kò gbọdọ̀
ṣe èyí.” 13 OLÚwa kìlọ̀ fún Israẹli àti Juda nípa
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gbogbo àwọn wòlíì wọn àti aríran: “Ẹ yípadà
kúrò ní ọ̀nà búburú yín. Kí ẹ ṣe òfin mi àti ìlànà
mi, ní ìbámu pẹ ̀lú gbogbo òfin tí Èmi paláṣẹ fún
àwọn baba yín láti tẹ̀lé àti èyí tí mo rán sí i yín
nípa ìránṣẹ́ àwọn wòlíì mi.”

14 Ṣùgbọ ́n wọn kò ní gbọ ́, wọ́n sì ṣe gẹ ́gẹ ́ bí
ọlọ́rùn líle gẹ ́gẹ ́ bí i ti baba wọn, ẹni tí kò gbà
OLÚwa Ọlọ ́run wọn gbọ́. 15 Wọ ́n kọ̀ ìlànà rẹ ̀ àti
májẹ̀mú tí ó ti ṣe pẹ ̀lú baba wọn àti ìkìlọ̀ tí ó ti
fi fún wọn. Wọ́n tẹ̀lé òrìṣà aláìníláárí, àwọn fún
rara wọn sì jẹ́ aláìníláárí. Wọ́n tẹ̀lé orílẹ̀-èdè tí ó
yí wọn ká bí ó tilẹ̀ jẹ ́ pé OLÚwa ti kìlọ ̀ fúnwọn pé,
“Má ṣe ṣe gẹ ́gẹ ́ bí wọn tí ń ṣe,” wọ́n sì ṣe ohun tí
OLÚwa ti kà léèwọ̀ fún wọn láti ṣe.

16Wọ́n kọ̀ gbogbo òfin OLÚwa Ọlọ́run wọn sílẹ̀,
wọ ́n sì ṣe òrìṣà méjì fún ara wọn, wọ ́n sì gbẹ́ ẹ
ọ̀kan ní ère ẹgbọrọ màlúù, àti ọ ̀kan ní ère òrìṣà
Aṣerah. Wọ ́n sì tẹrí wọn ba sí gbogbo ogun ọ̀run,
wọ ́n sì sin Baali. 17Wọ ́n sì fi àwọn ọmọkùnrin àti
àwọn ọmọbìnrin wọn rú ẹbọ nínú iná. Wọ ́n sì
ń fọ àfọ̀ṣẹ, wọ́n sì ń ṣe àlúpàyídà wọ́n sì ta ara
wọn láti ṣe ohun búburú níwájú OLÚwa, wọ́n sì
mú un bínú.

18Bẹ ́ẹ̀ ni OLÚwa sì bínú gidigidi pẹ ̀lú Israẹli ó sì
mú wọn kúrò níwájú rẹ̀. Ẹ̀yà Juda nìkan ṣoṣo ni
ó kù, 19 àti pẹ̀lú, Juda kò pa òfin OLÚwa Ọlọ́run
wọn mọ ́. Wọ ́n tẹ̀lé ìhùwàsí àwọn Israẹli tí wọ́n
ṣe. 20 Nítorí náà OLÚwa kọ gbogbo àwọn ènìyàn
Israẹli; ó sì jẹ wọ ́n ní yà. Ó sì fi wọ́n lé ọwọ́ àwọn
olè títí tí ó fi ta wọ́n nù kúrò níwájú rẹ ̀.

21 Nígbà tí ó ta Israẹli kúrò láti ìdílé Dafidi,
wọ ́n sì mú Jeroboamu ọmọ Nebati jẹ ọba wọn.
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Jeroboamu sì mú kí àwọn ọmọ Israẹli yípadà
kúrò ní títẹ̀lé OLÚwa, ó sí mú kí wọn dẹ́ṣẹ ̀ ńlá.
22 Àwọn ọmọ Israẹli forítì í nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀
Jeroboamu kò sì yí padà kúrò lọ́dọ ̀ wọn, 23 títí
tí OLÚwa fi mú wọn kúrò níwájú rẹ ̀, gẹ ́gẹ ́ bí ó
ti paláṣẹ láti ọ̀dọ ̀ àwọn ìránṣẹ ́ wòlíì. Bẹ ́ẹ̀ ni a
kó gbogbo ènìyàn Israẹli kúrò ní ilẹ ̀ wọn lọ sí
ìgbèkùn ni Asiria, títí di òní yìí.

Samaria tún fìdímúlẹ ̀
24Ọba Asiria mú àwọn ènìyàn láti Babeli, Kuta,

Afa, Hamati àti Sefarfaimi, wọ́n sì fi wọ ́n sínú ìlú
Samaria láti rọ́pò àwọn ọmọ Israẹli. Wọ́n sì ń
gbé ní ìlú náà. 25 Nígbà tí wọ ́n gbé bẹ̀ ní àkọ́kọ ́,
wọn kò sì bẹ̀rù OLÚwa, bẹ ́ẹ̀ ni ó rán kìnnìún sí
àárín wọn. Wọ ́n sì pa nínú wọn. 26 Wọ́n sì sọ
fún ọba Asiria pé, “Àwọn ènìyàn tí ìwọ lé kúrò tí
o sì fi sínú ìlú Samaria kò mọ ohun tí ọlọ́run ìlú
náà béèrè. Ó sì ti rán kìnnìún sí àárín wọn, tí ó
sì ń pa wọ́n run, nítorí ènìyàn wọn kò mọ ohun
tí ó béèrè.”

27 Nígbà náà ọba Asiria pàṣẹ yìí wí pé, “Mú
ọ̀kan lára àwọn àlùfáà tí ó mú láti Samaria lọ
padà gbé níbẹ̀ kí ó sì kọ́ àwọn ènìyàn ní, ohun tí
ọlọ́run ilẹ ̀ náà béèrè.” 28 Bẹ ́ẹ̀ ni ọ̀kan lára àwọn
àlùfáà tí ó ti kúrò ní Samaria wá gbé ní Beteli ó
sì kọ ́ wọn bí a ti ń sin OLÚwa.

29 Bí ó tilẹ̀ rí bẹ ́ẹ̀, olúkúlùkù orílẹ̀-èdè ṣe òrìṣà
tirẹ ̀ ní gbogbo ìlú níbi tí wọ́n gbé wà, wọ́n sì
gbé wọn nínú ilé òrìṣà àti àwọn ènìyàn Samaria
ó sì ṣe wọ ́n sí ibi gíga wọ̀n-ọn-nì. 30 Bẹ ́ẹ̀ ni
àwọn ọkùnrin láti Babeli ṣe àgọ ́ àwọn wúńdíá,
àwọn ènìyàn Kuti ṣe òrìṣà Nergali, àti àwọn
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ènìyànHamati ṣe ti Aṣima; 31 àti àwọn ará Afa ṣe
Nibhasi àti Tartaki, àti àwọn ará Sefarfaimi sun
àwọn ọmọ wọn níná gẹ ́gẹ ́ bí ẹbọ sí Adrameleki
àti Anameleki, àwọn òrìṣà Sefarfaimi. 32Wọ ́n sin
OLÚwa, ṣùgbọ ́n wọ́n sì tún yan gbogbo ẹgbẹ́ tí
ènìyànwọn láti ṣe iṣẹ ́ oyè fúnwọn gẹ ́gẹ ́ bí àlùfáà
ní ibi gíga. 33 Wọ ́n sin OLÚwa ṣùgbọ́n wọ ́n sin
òrìṣà wọn ní ìṣọ̀kan pẹ ̀lú àṣà orílẹ̀-èdè wọn láti
ibi tí wọ ́n ti gbé wọn wá.

34 Láti ìgbà náà wá àwọn àlùfáà wọn ṣe bí ti
àtẹ̀yìnwá. Wọn kò sin OLÚwa tàbí kí wọ́n fi ara
mọ ́ ìlànà àti àṣẹ àti òfin tí OLÚwa fi fún ìránṣẹ́
Jakọbu, tí wọ́n pe orúkọ rẹ ̀ ní Israẹli. 35 Nígbà
tí OLÚwa ṣe májẹ̀mú pẹ ̀lú àwọn ọmọ Israẹli ó
pàṣẹ fún wọn pé, “Ẹ má ṣe sin òrìṣà mìíràn tàbí
tẹríba fún wọn, sìn wọ ́n tàbí kí ẹ rú ẹbọ sí wọn.
36 Ṣùgbọ́n OLÚwa, ẹni tí ó mú yín gòkè jáde wá
láti ilẹ ̀ Ejibiti pẹ ̀lú agbára ńlá àti nínà apá, òun
ni ẹni náà tí ó yẹ kí ẹ sìn. Òun ni ẹni tí ó yẹ kí ẹ
tẹríba fún àti sí òun ni kí ẹ rú ẹbọ fún. 37Ó yẹ kí
ẹ̀yin kí ó máa kíyèsi ara yín gidigidi láti pa ìlànà
àti àṣẹ, àti òfin tí ó kọ fún un yínmọ ́. Ẹ má ṣe sin
ọlọ́run mìíràn. 38 Ẹ má ṣe gbàgbé májẹ̀mú tí mo
ti ṣe pẹ ̀lú yín mọ ́ àti kí ẹ má sin ọlọ́run mìíràn.
39 Kúkú sin OLÚwa Ọlọ́run rẹ; Òun ni ẹni náà tí
yóò gbà yín kúrò lọ ́wọ́ gbogbo àwọn ọ̀tá a yín.”

40 Wọn kò ní gbọ ́, bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n sì ń ṣe iṣẹ́ wọ́n
ti àtijọ́. 41 Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn wọn sin OLÚwa,
wọ ́n sì ń sin òrìṣà wọn. Títí di ọjọ́ òní ọmọ wọn
àti àwọn ọmọ ọmọ wọn sì ń ṣe bí àwọn baba wọn
ti ń ṣe.
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18
Hesekiah ọba Juda

1 Ní ọdún kẹta Hosea ọmọ Ela ọba Israẹli,
Hesekiah ọmọ Ahasi ọba Juda bẹ̀rẹ ̀ ìjọba. 2 Ó
jẹ ́ ẹni ọdún mẹ ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ ̀n nígbà tí ó ti di ọba, ó sì
jẹ ọba ní Jerusalẹmu fún ọdúnmọ ́kàndínlọ́gbọ ̀n.
Orúkọ ìyá rẹ ̀ sì ni Abijah ọmọbìnrin Sekariah.
3 Ó sì ṣe ohun tí ó dára níwájú OLÚwa, gẹ ́gẹ ́ bí i
baba rẹ ̀ Dafidi ti ṣe. 4 Ó mú ibi gíga náà kúrò,
ó sì fọ́ àwọn ère òkúta, ó sì gé àwọn ère Aṣerah
lulẹ ̀, ó sì fọ ́ ejò idẹ tí Mose ti ṣe náà túútúú, títí
di ọjọ́ tí àwọn ọmọ Israẹli ń sun tùràrí sí. (Wọ́n
sì pè é ní Nehuṣitani.)

5Hesekiah sì gbẹ ́kẹ̀lé OLÚwa Ọlọ́run Israẹli. Kò
sì ṣí ẹnìkan tí ó dàbí tirẹ ̀ lára gbogbo àwọn ọba
Juda, bóyá kí ó tó jẹ tàbí lẹ́yìn rẹ ̀. 6 Ó súnmọ́
OLÚwa, kò sì dẹ ́kun láti tì í lẹ ́yìn: ó sì pa òfin
OLÚwamọ́ tí ó ti fi fúnMose. 7OLÚwa sì wà pẹ ̀lú
rẹ ̀; ó sì ń ṣe rere nínú gbogbo ohun tí ó dáwọ́lé.
Ó ṣe ọ̀tẹ̀ sí ọba Asiria kò sì sìn ín. 8 Láti ilé ìṣọ́
títí dé ìlú olódi, ó sì pa àwọn ará Filistini run, àti
títí dé Gasa àti agbègbè rẹ ̀.

9 Ní ọdún kẹrin ọba Hesekiah, nígbà tí
ó jẹ ́ ọdún keje Hosea ọmọ Ela ọba Israẹli.
Ṣalamaneseri ọba Asiria yàn lára Samaria ó sì
tẹ̀dó tì í. 10 Lẹ́yìn ọdún mẹ́ta Asiria gbé e. Bẹ́ẹ̀
ni wọ́n kó Samaria ní ọdún kẹfà Hesekiah tí ó
sì jẹ ́ ọdún kẹsànán Hosea ọba Israẹli. 11 Ọba
Asiria lé Israẹli kúrò ní Asiria, wọ ́n sì ṣe àtìpó
wọn ní Hala, ní Gosani létí odò Habori àti ní ìlú
18:1 2Ki 29.1,2.
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àwọn ará Media. 12 Èyí ṣẹlẹ̀ nítorí wọn kò pa
àṣẹ OLÚwa Ọlọ́run wọn mọ ́. Ṣùgbọ́n wọ ́n ti dà
májẹ̀mú rẹ ̀ gbogbo èyí tí Mose ìránṣẹ ́ OLÚwa ti
pàṣẹ. Wọn kò fi etí wọn sílẹ̀ sí òfin wọn kò sì gbé
wọn jáde.

13 Ní ọdún kẹrìnlá tí Hesekiah jẹ ọba, Sen-
nakeribu ọba Asiria kọlu gbogbo ìlú olódi ti Juda
ó sì pa wọ́n run. 14 Bẹ ́ẹ̀ ni Hesekiah ọba Juda
sì ránṣẹ ́ yìí sí ọba Asiria ní Lakiṣi, wí pé, “Mo
ti ṣẹ ̀, padà lẹ́yìn mi: èmi yóò sì san ohunkóhun
tí ìwọ bá béèrè lọ́wọ́ mi.” Ọba Asiria sì bu
fún Hesekiah ọba Juda ọ̀ọ́dúnrún (300) tálẹ́ǹtì
fàdákà àti ọgbọ̀n tálẹ́ǹtì wúrà. 15 Hesekiah fún
un ní gbogbo fàdákà tí a rí nínú ilé OLÚwa àti
nínú ìṣúra ilé ọba.

16 Ní àkókò yìí Hesekiah ọba Juda ké wúrà tí
ó wà ní ẹnu ìlẹ̀kùn ilé OLÚwa, kúrò àti ti òpó tí
Hesekiah ọba Juda ti gbéró ó sì fi fún ọba Asiria.

Sennakeribu halẹ̀ mọ́ Jerusalẹmu
17 Ọba Asiria rán alákòóso gíga jùlọ, ìjòyè

pàtàkì àti àwọn adarí pápá pẹ ̀lú àwọn ọmọ-ogun
tí ó pọ ̀, láti Lakiṣi sí ọba Hesekiah ní Jerusalẹmu.
Wọ́n wá sí òkè Jerusalẹmu wọ́n sì dúró ní etí
ìdarí omi àbàtà òkè, ní ojú ọ̀nà tó lọ sí òpópó
pápá alágbàfọ̀. 18 Wọ ́n sì pe ọba; àti Eliakimu
ọmọ Hilkiah ẹni tí í ṣe ilé olùtọ́jú, Ṣebna akọ̀wé,
àti Joah ọmọkùnrin Asafu tí ó jẹ ́ akọ̀wé ìrántí
jáde pẹ̀lú wọn.

19 Olùdarí pápá wí fún wọn pé, “Sọ fún
Hesekiah pé,
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“ ‘Èyí ni ohun tí ọba ńlá, ọba Asiria sọ: Kí
ni ìgbẹ́kẹ̀lé yìí tí ìwọ gbẹ́kẹ̀lé? 20 Ìwọ wí pé
ìwọ ni ìmọ̀ àti agbára láti jagun, ṣùgbọ́n ìwọ
sọ ̀rọ̀ òfìfo lásán. Ǹjẹ́ ta ni ìwọ gbẹ́kẹ̀ rẹ lé, tí
ìwọ fi ń ṣe ọ̀tẹ̀ sí mi? 21 Wò ó, nísinsin yìí,
ìwọ gbẹ́kẹ̀ rẹ lé Ejibiti, ẹ̀rún ọ̀pá pẹlẹbẹ ìyè fífọ́
yìí, èyí tí yóò wọ inú ọwọ́ ẹni tí ó sì bá fi ara
tì í. Bẹ ́ẹ̀ ni Farao ọba Ejibiti ṣe rí fún gbogbo
àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀ wọn lé e. 22 Tí ìwọ bá sì sọ
fún mi pé, “Àwa gbẹ́kẹ̀ wa lé OLÚwa Ọlọ́run.”
Òun ha kọ́ ní ẹnìkan náà tí ibi gíga àti àwọn
pẹpẹ tí Hesekiah mú kúrò, tí ó wí fún Juda àti
Jerusalẹmu pé, “O gbọdọ̀ sìn níwájú pẹpẹ yìí
ní Jerusalẹmu”?

23 “ ‘Wá nísinsin yìí, ṣe àdéhùn pẹ̀lú ọ̀gá mi,
ọba Asiria èmi yóò sì fún ọ ní ẹgbẹ̀rún méjì
(2,000) ẹṣin tí ìwọ bá lè kó àwọn tí yóò gùn
ún sí orí rẹ! 24 Báwo ni ìwọ yóò ha ti ṣe le yí
ojú balógun kan tí ó kéré jùlọ padà nínú àwọn
ìránṣẹ ́ olúwami, tí ìwọ sì gbẹ́kẹ ̀ rẹ lé Ejibiti fún
àwọn kẹ̀kẹ́ àti ẹlẹ́ṣin? 25 Síwájú sí i, èmi ti wá
láti mú àti láti parun ibí yìí láìsí ọ̀rọ̀ láti ọ̀dọ̀
OLÚwa? OLÚwa fún rara rẹ ̀ sọ fún mi pé kí n
yára láti yan lórí ìlú yìí, kí n sì pa á run.’ ”
26 Nígbà náà Eliakimu ọmọ Hilkiah, àti Ṣebna

àti Joah sọ fún olùdarí pápá pé, “Jọ̀wọ́ sọ ̀rọ̀ fún
àwọn ìránṣẹ ́ rẹ ní èdè Aramaiki, nítorí ti ó tí yé
wa, má ṣe sọ̀rọ̀ fún wa pẹ̀lú èdè Heberu ní etí
ìgbọ́ àwọn ènìyàn tí ń bẹ lórí odi.”

27 Ṣùgbọ́n aláṣẹ dáhùn pé, “Ṣé fún ọ̀gá rẹ àti
ìwọ nìkan ní ọ̀gá mi ránmi sí láti sọ àwọn nǹkan
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wọ ̀nyí kì í sì í ṣe fún àwọn ọkùnrin tí ó jókòó lórí
odi ni gẹ ́gẹ ́ bí ìwọ, ni yóò ní láti jẹ ìgbẹ́ ará wọn
kí wọ́n sì mu ìtọ ̀ ará wọn?”

28 Nígbà náà, aláṣẹ dìde, ó sì pè jáde ní èdè
Heberu pé, “Ẹ gbọ ́ ọ̀rọ̀ ọba ńlá, ọba Asiria! 29 Èyí
ni ohun tí ọba sọ,má ṣe jẹ́ kí Hesekiah tàn ọ́ jẹ kò
le gbà ọ́ kúrò ní ọwọ́ mi. 30Ẹ má ṣe jẹ ́ kí Hesekiah
mú yín gbẹ́kẹ̀lé OLÚwa nípa sísọ pé, ‘OLÚwa yóò
gbà wá nítòótọ́; ìlú yìí ni wọn kò ní fi lé ọba ìlú
Asiria lọ ́wọ́.’

31 “Má ṣe tẹ ́tí sí Hesekiah. Èyí ni ohun tí ọba
Asiria wí pé, ‘Fi ẹ̀bùn wá ojúrere mi, kí o sì jáde
tọ̀ mí wá.’ Nígbà náà olúkúlùkù yín yóò jẹun láti
inú àjàrà rẹ ̀ àti igi ọ̀pọ ̀tọ́, yóò sì mu omi láti inú
àmù rẹ ̀, 32 títí tí èmi yóò fi wá mú ọ lọ sí ilé gẹ ́gẹ́
bí i tìrẹ, ilẹ ̀ ọkà àti ọtí wáìnì, ilẹ ̀ oúnjẹ àti ọgbà
àjàrà, ilẹ̀ òróró olifi àti ti ilẹ ̀ oyin; yàn ìyè má sì
ṣe yàn ikú!
“Kí ẹ má ṣe gbọ ́ tí Hesekiah, nítorí ó ń tàn yín

tí ó ba tí wí pé, ‘OLÚwa yóò gbà wá?’ 33 Ṣé òrìṣà
àwọn orílẹ̀-èdè kankan ti gba ilé rẹ lọ́wọ ́ àwọn
ọba Asiria? 34 Níbo ni àwọn òrìṣà Hamati àti
Arpadi gbé wà? Níbo ni àwọn òrìṣà Sefarfaimi,
Hena àti Iffa gbé wà? Wọ́n ha gba Samaria kúrò
lọ́wọ ́ mi bí? 35 Ta ni nínú gbogbo àwọn òrìṣà
ilẹ ̀ yìí tí ó ti gbìyànjú láti gba ilẹ ̀ rẹ ̀ kúrò lọ́wọ́
mi? Báwo ni OLÚwa yóò ṣe gba Jerusalẹmu kúrò
lọ́wọ ́ mi?”

36 Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ènìyàn náà dákẹ́ síbẹ̀
wọn kò sì sọ ohunkóhun, láti fi fèsì, nítorí ọba
ti paláṣẹ, “Ẹ má ṣe dá a lóhùn.”
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37 Nígbà náà Eliakimu ọmọ Hilkiah olùtọ́jú
ààfin, Ṣebna akọ̀wé àti Joah ọmọ Asafu akọ̀wé
ránṣẹ ́ lọ sí ọ̀dọ ̀ Hesekiah, pẹ̀lú aṣọ wọn yíya, ó sì
wí fún un ohun tí olùdarí pápá ti sọ.

19
Àsọtẹ ́lẹ̀ nípa ìgbàlà Jerusalẹmu

1 Nígbà tí ọba Hesekiah gbọ́ èyí, ó fa aṣọ rẹ ̀ ya
ó sì wọ aṣọ ọ ̀fọ̀ ó sì lọ sí àgọ́ OLÚwa 2 Ó sì rán
Eliakimu olùtọ ́jú ààfin, Ṣebna akọ̀wé àti olórí
àlùfáà gbogbo wọn sì wọ aṣọ ọ̀fọ ̀, sí ọ̀dọ̀ wòlíì
Isaiah ọmọ Amosi. 3 Wọ ́n sì sọ fún ún pé, “Èyí
ni ohun tí Hesekiah sọ: ọjọ ́ òní yí jẹ́ ọjọ́ ìpọ́njú
àti ìbáwí àti ẹ̀gàn, gẹ ́gẹ́ bí ìgbà tí ọmọdé wá sí
ojú ìbímọ tí kò sì sí agbára láti fi bí wọn. 4 Ó
lè jẹ ́ wí pé OLÚwa Ọlọ́run yóò gbọ ́ gbogbo ọ̀rọ̀
olùdarí pápá, ẹni tí ọ̀gá rẹ ̀, ọba Asiria, ti rán láti
fi Ọlọ́run alààyè ṣẹ ̀sín, yóò sì bá a wí fún ọ̀rọ̀ ti
OLÚwa Ọlọ ́run rẹ ti gbọ́. Nítorí náà gbàdúrà fún
ìyókù àwọn tí ó wà láààyè.”

5Nígbà tí ìránṣẹ́ ọba Hesekiah lọ sí ọ̀dọ ̀ Isaiah,
6 Isaiah wí fún wọn pé, “Sọ fún ọ̀gá rẹ, ‘Èyí ni
ohun tí OLÚwa sọ pé: Ẹ má ṣe bẹ̀rù ohun tí ẹ̀yin
ti gbọ́—àwọn ọ ̀rọ̀ ìhàlẹ̀ pẹ ̀lú èyí ti ọba Asiria ti
sọ ̀rọ̀-òdì sí mi. 7 Gbọ́! Èmi yóò rán ẹ̀mí kan sínú
rẹ ̀ nígbà tí ó bá sì gbọ ́ ariwo, yóò sì padà sí ìlú
rẹ ̀, níbẹ̀ ni èmi yóò sì gbé gé e lulẹ̀ pẹ̀lú idà.’ ”

8Nígbà tí olùdarí pápá gbọ́ wí pé ọba Asiria ti
kúrò ní Lakiṣi ó sì padà ó sì rí ọba níbi ti ó gbé
ń bá Libina jà.
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9 Nísinsin yìí, Sennakeribu sì gbọ ́ ìròyìn wí pé
Tirakah, ọba Etiopia ti Ejibiti wá ó sì ń yan jáde
lọ láti lọ bá a jagun. Bẹ ́ẹ̀ ni ó sì tún rán oníṣẹ́
sí Hesekiah pẹ ̀lú ọ̀rọ̀ yìí pé, 10 “Sọ fún Hesekiah
ọba Juda pé, má ṣe jẹ́ kí òrìṣà tí ìwọ gbẹ ́kẹ̀lé kí
ó tàn ó jẹ nígbà tí ó wí pé, ‘Jerusalẹmu a kò ní fi
lé ọwọ́ ọba Asiria.’ 11 Lóòótọ́ ìwọ ti gbọ ́ gbogbo
ohun tí ọba Asiria tí ó ṣe sí gbogbo àwọn ìlú, ó pa
wọ ́n run pátápátá. Ìwọ yóò sì gbàlà? 12 Ṣé àwọn
òrìṣà orílẹ̀-èdè tí a ti parun láti ọ̀dọ ̀ àwọn baba
ńlá mi gbà wọ ́n là: òrìṣà Gosani, Harani Reṣefu
àti gbogbo ènìyàn Edeni tí wọ́n wà ní Teli-Assari?
13 Níbo ni ọba Hamati wa, ọba Arpadi, ọba ìlú
Sefarfaimi, ti Hena, tàbí ti Iffa gbé wà?”

Àdúrà Hesekiah
14 Hesekiah gba lẹ́tà láti ọ̀dọ ̀ ìránṣẹ ́ ó sì kà á.

Nígbà náà ó sì lọ sí òkè ilé tí a kọ ́ fún OLÚwa
ó sì tẹ́ ẹ síwájú OLÚwa. 15 Hesekiah gbàdúrà sí
OLÚwa: “OLÚwa Ọlọ́run Israẹli, tí ń gbé ní àárín
àwọn kérúbù, ìwọ nìkan ni Ọlọ́run lórí gbogbo
ìjọba tí ó wà láyé, ìwọ ti dá ọ̀run àti ayé. 16 Dẹtí
sílẹ̀, OLÚwa kí o sì gbọ ́; la ojú rẹ, OLÚwa, kí o sì rí
i, gbọ ́ ọ̀rọ̀ Sennakeribu tí ó rán láti fi bú Ọlọ́run
alààyè.

17 “Òtítọ́ ni, OLÚwa, wí pé ọba Asiria ti pa orílẹ̀-
èdè wọ̀nyí run àti ilẹ̀ wọn. 18Wọ́n ti ju òrìṣà wọn
sínú iná wọn sì ti bà wọ́n jẹ ́, nítorí pé wọn kì í
ṣe ọlọ ́run. Ṣùgbọ́n, wọ ́n jẹ́ igi àti òkúta tí a ṣe
lọ́ṣọ ̀ọ́ pẹ ̀lú ọwọ́ ènìyàn. 19 Nísinsin yìí OLÚwa
Ọlọ ́run wa, gbà wá kúrò lọ ́wọ́ rẹ ̀, bẹ́ẹ̀ ni gbogbo
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àwọn ìjọba lórí ilẹ ̀ ayé le mọ ̀ pé ìwọ nìkan ṣoṣo
ni, OLÚwa Ọlọ́run wa.”

Isaiah sọtẹ ́lẹ̀ nípa ìṣubú Sennakeribu
20 Nígbà náà Isaiah ọmọ Amosi rán oníṣẹ́ sí

Hesekiah pé, “Èyí ni ohun tí OLÚwa Ọlọ́run
Israẹli sọ: Mo ti gbọ́ àdúrà rẹ nípa ti Sennakeribu
ọba Asiria. 21 Èyí ni ọ̀rọ̀ tí OLÚwa ti sọ nípa rẹ ̀,
“ ‘Wúńdíá ọmọbìnrin Sioni

kẹ́gàn rẹ ó sì fi ọ́ ṣe ẹlẹ́yà.
Ọmọbìnrin Jerusalẹmu

mi orí sí ọ gẹ ́gẹ ́ bí o ti sálọ.
22 Ta ni ìwọ ti bú tí o sì kẹ ́gàn rẹ ̀?

Lórí ta ni ìwọ ti gbé ohùn rẹ
sókè tí ó sì gbé ojú sókè sí ọ ní ìgbéraga?

Lórí ẹni mímọ́ ti Israẹli!
23 Nípa àwọn ìránṣẹ́ rẹ

ìwọ ti sọ ̀rọ̀ búburú sí OLÚwa.
Tì wọ sì wí pé,

“Pẹ ̀lú ọ̀pọ ̀ kẹ̀kẹ́ mi
ni èmi sì fi dé orí àwọn òkè ńlá,

sí ibi gíga jùlọ Lebanoni.
Èmi a sì ké igi kedari gíga rẹ ̀ lulẹ ̀,

àti ààyò igi firi rẹ ̀.
Èmi a sì lọ sí orí òkè ìbùwọ̀ rẹ ̀

sínú ibi tí ó dára jù nínú igbó rẹ ̀.
24Mo ti gbẹ́ kànga ní ilẹ ̀ àjèjì,

mo sì mu omi níbẹ̀.
Pẹ ̀lú àtẹ́lẹsẹ̀ mi,

èmi ti gbẹ́ gbogbo omi odò tí ó wà ní Ejibiti.”

25 “ ‘Ṣé ìwọ kò tí ì gbọ́?
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Ní ọjọ́ pípẹ́ sẹ́yìn mo yàn án.
Ní ọjọ́ ogbó ni mo ṣètò rẹ ̀;

nísinsin yìí mo ti mú wá sí ìkọjá
pé ìwọ ti yí ìlú olódi padà dí

òkìtì àlàpà òkúta.
26 Àwọn ènìyàn wọn ń gbẹ nípa,

wọ ́n ti dà á láàmú
wọ ́n sì ti ṣọ ́ di ìtìjú.

Wọ́n dàbí koríko igbó lórí pápá,
gẹ ́gẹ ́ bí ọkà tí ó rẹ ̀ dànù kí ó tó dàgbàsókè,

gẹ ́gẹ ́ bí fífún ọkà tí ó hù jáde.

27 “ ‘Ṣùgbọ́n èmi mọ ibi tí ìwọ
dúró àti ìgbà tí ìwọ bá dé tàbí
lọ àti bí ìwọ ṣe ìkáàánú rẹ: sí mi.

28 Ṣùgbọ́n ìkáàánú rẹ sí mi
àti ìrora rẹ dé etí mi,

Èmi yóò gbé ìwọ̀ mi sí imú rẹ
àti ìjánu mi sí ẹnu rẹ,

èmi yóò mú ọ padà
nípa wíwá rẹ.’

29 “Èyí yóò jẹ́ àmì fún ọ, ìwọ Hesekiah:
“Ọdún yìí ìwọ yóò jẹ ohun tí ó bá hù fún rara rẹ ̀,

àti ní ọdún kejì ohun tí ó bá hù jáde láti inú
ìyẹn.

Ṣùgbọ́n ní ọdún kẹta, gbìn kí o sì kórè,
gbin ọgbà àjàrà kí o sì jẹ èso rẹ ̀.

30 Lẹ́ẹ̀kan sí i ìyókù ti ilé Juda
yóò sì tún hu gbòǹgbò lábẹ́, yóò sì so èso
lókè.

31 Láti inú Jerusalẹmu ní àwọn ìyókù yóò ti wá
àti láti orí òkè Sioni ni ọ̀pọ ̀ àwọn tí ó sá àsálà.
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Ìtara OLÚwa àwọn ọmọ-ogun yóò ṣe èyí.

32 “Nítorí èyí ni ohun tí OLÚwa sọ nípa ti ọba
Asiria:
“Kò ní wọ ìlú yìí

tàbí ta ọfà síbí.
Kò ní wá níwájú rẹ pẹ̀lú

àpáta tàbí kó ìdọ̀tí àgbò sí ọ̀kánkán rẹ.
33 Nípa ọ̀nà tí ó gbà wá ni yóò padà;

kì yóò wọ ìlú ńlá yìí,
ni OLÚwa wí.

34 Èmi yóò dá ààbò bo ìlú ńlá yìí,
èmi yóò sì pa á mọ ́ fún èmi tìkára mi àti fún
Dafidi ìránṣẹ ́ mi.”

35 Ní alẹ ́ ọjọ́ náà, angẹli OLÚwa jáde lọ ó sì pa
ọ̀kẹ́ mẹ́sàn-án lé ẹgbẹ̀ẹ́dọ ́gbọ ̀n (185,000) ènìyàn
ní ibùdó àwọn ará Asiria. Nígbà tí wọ́n sì dìde
dúró ní òwúrọ̀ ọjọ́ kejì níbẹ̀ ni gbogbo òkú wà!
36 Bẹ ́ẹ̀ ni Sennakeribu ọba Asiria wọ àgọ́ ó sì
padà, ó sì padà sí Ninefe ó sì dúró níbẹ̀.

37 Ní ọjọ ́ kan, nígbà tí ó sùn nínú ilé òrìṣà
Nisroki, ọmọkùnrin rẹ ̀ Adrameleki àti Ṣareseri
gé e lulẹ ̀ pẹ̀lú idà, wọ ́n sì sálọ sí ilẹ ̀ Ararati
Esarhadoni ọmọkùnrin rẹ ̀ sì jẹ ọba ní ipò rẹ ̀.

20
Àìsàn Hesekiah

1Ní ayé ìgbà wọ̀n-ọn-nì Hesekiah ṣe àìsàn ó sì
wà ní ojú ikú. Wòlíì Isaiah ọmọ Amosi lọ sọ ́dọ ̀ rẹ̀
ó sì wí pé, “Èyí ni ohun tí OLÚwa sọ: tún ilé rẹ
ṣe, ṣùgbọ́n ìwọ yóò kú; o kò ní í gbádùn.”
20:1 2Ki 32.24-33; Isa 38.12–39.8.
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2 Hesekiah yí ojú rẹ ̀ padà sí ògiri ó sì gbàdúrà
sí OLÚwa pé, 3 “Rántí, OLÚwa mi, bí èmi ṣe rìn
níwájú rẹ àti pẹ ̀lú bí èmi ṣe jẹ ́ olóòtítọ́ àti pẹ ̀lú
gbogbo ọkàn ìfọkànsìn mi tí èmi sì ti ṣe ohun tí
ó dára níwájú rẹ.” Hesekiah sọkún kíkorò.

4 Kí ó tó di wí pé Isaiah jáde kúrò ní àárín
àgbàlá ààfin, ọ̀rọ̀ OLÚwa wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ pé: 5 “Lọ
padà kí o sì sọ fún Hesekiah, olórí àwọn ènìyàn
mi pé, ‘Èyí ni ohun tí OLÚwa, Ọlọ́run baba rẹ
Dafidi sọ: Mo ti gbọ́ àdúrà rẹ mo sì ti rí omijé
rẹ, Èmi yóò wò ọ́ sàn. Ní ọjọ́ kẹta láti ìsinsin yìí,
ìwọ yóò lọ sókè ilé tí a kọ́ fún OLÚwa. 6Èmi yóò fi
ọdún mẹ ́ẹ̀ẹ́dógún kún ọjọ́ ayé rẹ. Èmi yóò sì gbà
ọ́ àti ìlú ńlá yìí láti ọwọ́ ọba Asiria. Èmi yóò sì
dáàbò bo ìlú yìí nítorí ti èmi tìkára mi àti nítorí
ti Dafidi ìránṣẹ ́ mi.’ ”

7Nígbà náà ni Isaiah wí pé, “Mú odidi ọ̀pọ̀tọ ́.”
Wọ́n sì mú un, wọ ́n sì fi lé oówo náà, ara rẹ ̀ sì
yá.

8 Hesekiah sì béèrè lọ́wọ ́ Isaiah pé, “Kí ni yóò
jẹ ́ àmì pé OLÚwa yóò wò mí sàn àti wí pé èmi
yóò lọ sókè sí ilé tí a kọ́ fún OLÚwa láti ọjọ́ kẹta
títí di òní?”

9 Isaiah dáhùn pé, “Èyí ni àmì tí OLÚwa fún ọ
wí pé OLÚwa yóò ṣe ohun tí ó ti ṣe ìlérí: kí òjìji lọ
síwájú ìgbésẹ̀ mẹ ́wàá, tàbí kí ó padà lọ ní ìgbésẹ̀
mẹ ́wàá?”

10 “Ó jẹ ́ ohun ìrọ̀rùn fún òjìji láti lọ síwájú
ìgbésẹ̀ mẹ́wàá,” Hesekiah wí pé, “Bẹ ́ẹ̀ kọ́, jẹ́ kí
ó lọ padà ní ìgbésẹ̀ mẹ ́wàá.”
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11Nígbà náà wòlíì Isaiah ké pe OLÚwa, OLÚwa
sì ṣe òjìji padà sí ìgbésẹ̀ mẹ ́wàá ó ti sọ̀kalẹ ̀ ní
òpópó ọ̀nà Ahasi.

Oníṣẹ́ ọba láti Babeli
12Ní àkókò náà ni Merodaki-Baladani ọmọ Bal-

adani ọba Babeli ránṣẹ́ ìwé àti ẹ̀bùn sí Hesekiah
nítorí tí ó ti gbọ ́ nípa àìsànHesekiah. 13Hesekiah
gba ìránṣẹ ́ náà ó sì fihàn wọ ́n, gbogbo ohun tí ó
wà nínú ilé ìṣúra—sílífà, àti wúrà, àti tùràrí, àti
òróró dáradára àti ìhámọ́ra àti gbogbo èyí tí a
rí lára ìṣúra rẹ ̀. Kò sí nǹkan nínú ààfin rẹ ̀ tàbí
nínú gbogbo ìjọba rẹ ̀ tí Hesekiah kò sì fihànwọ ́n.

14 Nígbà náà Isaiah wòlíì lọ sí ọ̀dọ̀ ọba Hes-
ekiah ó sì béèrè pé, “Kí ni àwọn ọkùnrin náà sọ,
àti níbo ni wọ ́n ti ń bọ ̀ wá?”
“Láti ìlú jíjìn réré,” Hesekiah dáhùn. “Wọ ́n wá

láti Babeli.”
15 Wòlíì náà béèrè pé, “Kí ni wọ ́n rí ní ààfin

rẹ?”
“Wọ́n rí gbogbo nǹkan ní ààfin mi,” Hesekiah

wí pé. “Kò sí nǹkan kan lára àwọn ìṣúra tí èmi
kò fihàn wọ́n.”

16 Nígbà náà Isaiah wí fún Hesekiah pé, “Gbọ́
ọ̀rọ̀ OLÚwa, 17 àkókò náà yóò sì dé nítòótọ́ nígbà
tí gbogbo ohun tí ó wà ní ààfin àti gbogbo ohun
tí baba rẹ ̀ ti kó pamọ́ sókè títí di ọjọ́ òní, wọn yí
ó gbe lọ sí Babeli, kò sí ohun tí yóò kù, ni OLÚwa
wí. 18 Àti díẹ̀ nínú àwọn ìran rẹ, ẹran-ara rẹ àti
ẹ̀jẹ ̀, tí wọn yóò bí fún ọ, ni wọn yóò kó lọ, wọn
yóò sì di ìwẹ̀fà ní ààfin ọba Babeli.”
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19 Hesekiah wí fún Isaiah pé. “Rere ni ọ̀rọ̀
OLÚwa tí ìwọ sọ.” Nítorí ó rò wí pé, “Kò ha dára
àlàáfíà àti òtítọ ́ ní ọjọ́ ayé mi?”

20 Ní ti àwọn ìṣẹl̀ẹ̀ tókù nípa ìjọba Hesekiah,
gbogbo ohun tí ó ṣe tan àti bí ó ti ṣe adágún omi
àti ọ̀nà omi náà nípa èyí tí ó gbé wá omi sínú ìlú
ńlá, ṣé wọn kò kọ wọ́n sínú ìwé ìgbésẹ̀ ayé àwọn
ọba àwọn Juda? 21 Hesekiah sì sùn pẹ ̀lú àwọn
baba rẹ ̀: Manase ọmọ rẹ ̀ sì jẹ ọba ní ipò rẹ ̀.

21
Manase ọba Juda

1 Manase jẹ ́ ẹni ọdún méjìlá nígbà tí ó bẹ ̀rẹ̀
sí ìjọba, ó sì jẹ ọba ní Jerusalẹmu fún ọdún
márùndínlọ ́gọ́ta. Orúkọ ìyá rẹ ̀ sì ni Hẹfisiba.
2 Ó sì ṣe búburú ní ojú OLÚwa, ó sì tẹ̀lé iṣẹ́
ìríra tí àwọn orílẹ̀-èdè tí OLÚwa lé jáde níwájú
àwọn ọmọ Israẹli. 3 Ó sì tún ibi gíga tí baba rẹ̀
Hesekiah tí ó parun kọ́. Ó sì tún gbé pẹpẹ Baali
dìde, ó sì ṣe ère òrìṣà Aṣerah, gẹ ́gẹ ́ bí Ahabu ọba
Israẹli ti ṣe. Ó sì tẹríba sí gbogbo ogun ọ̀run, ó
sì ń sìn wọ ́n. 4 Ó sì kọ ́ pẹpẹ nínú ilé tí a kọ́ fún
OLÚwa, èyí tí OLÚwa ti sọ pé, “Ní Jerusalẹmu ni
èmi yóò kọ orúkọ mi sí.” 5 Ní àgbàlá méjèèjì ilé
OLÚwa, ó sì kọ́ pẹpẹ fún gbogbo àwọn ìrúbọ nínú
ilé, ṣe iṣẹ́ àkíyèsí àfọ̀ṣẹ, ó sì béèrè lọ ́wọ́ àwọn òkú
àti àwọn oṣó. Ó sì ṣe ọ̀pọ ̀ búburú ní ojú OLÚwa,
ó sì mú un bínú. 6 Ó fi àwọn ọmọ ara rẹ ̀ rú ẹbọ
nínú iná, ó ń ṣe àkíyèsí àfọ ̀ṣẹ, ó sì ń lo àlúpàyídà,

21:1 2Ki 33.1-9.



2 Ọba 21:7 lxix 2 Ọba 21:15

ó sì ń bá àwọn òku àti oṣó lò. Ó ṣe ọ̀pọ ̀ ohun
búburú ní ojú OLÚwa láti mú un bínú.

7 Ó sì gbé ère fínfín òrìṣà Aṣerah tí ó ti ṣe, ó sì
gbé e sínú ilé OLÚwa, èyí tí OLÚwa ti sọ fún Dafidi
àti sí ọmọ rẹ ̀ Solomoni, “Nínú ilé OLÚwa yìí àti
ní Jerusalẹmu, tí èmi ti yàn jáde lára gbogbo ẹ̀yà
Israẹli, èmi yóò kọ orúkọ mi títí láéláé. 8 Èmi kò
ní jẹ ́ kí ẹsẹ̀ àwọn ọmọ Israẹli yẹ ̀ kúrò láti ilẹ̀ tí
èmi fi fún àwọn baba ńlá wọn tí ó bá jẹ ́ wí pé
wọn yóò ṣe àkíyèsí láti ṣe gbogbo ohun tí èmi ti
paláṣẹ fúnwọn kí wọn sì pa gbogbo òfin tí ìránṣẹ́
mi Mose fi fún wọn mọ ́.” 9 Ṣùgbọ ́n àwọn ènìyàn
náà kò tẹ́tí. Manase tàn wọ ́n síwájú, bẹ ́ẹ̀ ni kí
wọ ́n lè ṣe búburú ju gbogbo orílẹ̀-èdè tí OLÚwa
tí parun níwájú àwọn ọmọ Israẹli lọ.

10 OLÚwa sì wí nípasẹ̀ ìránṣẹ ́ rẹ ̀ wòlíì pé,
11 “Manase ọba Juda ti ṣe ẹ̀ṣẹ ̀ ohun ìríra. Ó ti
ṣe ohun búburú jùlọ ju àwọn ará Amori lọ ẹni tí
ó ti wà ṣáájú rẹ ̀ tí ó sì ti ṣáájú Juda sínú ẹ̀ṣẹ̀ pẹ ̀lú
àwọn ère rẹ ̀. 12 Nítorí náà èyí ni ohun tí OLÚwa
Ọlọ ́run Israẹli, wí, Èmi le è lọ mú irú ibi báyìí wá
sórí Jerusalẹmu àti Juda kí gbogbo etí olúkúlùkù
tí ó gbọ ́ nípa rẹ ̀ le è hó. 13 Èmi yóò sì nà okùn
ìwọ̀n kan tí a lò lórí Jerusalẹmu àti lórí Samaria
àti òjé ìdiwọ̀n ti a lò lórí ilé Ahabu. Èmi yóò sì
nu Jerusalẹmu gẹ ́gẹ ́ bí ọkàn tí ń nu àwokòtò nù
tí o ń nù un tí o sì ń dorí rẹ ̀ kodò. 14 Èmi yóò sì
kọ ìyókù àwọn ìní mi sílẹ̀ èmi yóò sì kó wọn lé
àwọn ọ̀tá wọn lọ́wọ ́. Wọn yóò sì di ìkógun àti ìjẹ
fún gbogbo àwọn ọ ̀tá wọn, 15 nítorí pé wọ ́n ti ṣe
búburú ní ojú mi, wọ́n sì ti mú mi bínú láti ọjọ́
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tí baba ńlá wọn ti jáde wá láti Ejibiti títí di òní
yìí.”

16Pẹ ̀lúpẹ̀lú,Manase pẹ̀lú ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀ púpọ̀
tí ó kún Jerusalẹmu láti ìkangun dé ìkangun ní
ẹ̀gbẹ ́ ẹ̀ṣẹ ̀ tí ó ti mú Juda ṣẹ ̀, bẹ ́ẹ̀ ni, kí wọ ́n lè ṣe
ohun búburú ní ojú OLÚwa.

17 Ní ti iṣẹ́ ìyókù ti ìjọba Manase, àti gbogbo
ohun tí ó ṣe, àti fún ẹ̀ṣẹ ̀ tí ó ṣẹ ̀, ṣé wọ ́n kò kọ wọ́n
sínú ìwé ìtàn àwọn ọba Juda? 18 Manase sì sùn
pẹ ̀lú àwọn baba rẹ ̀ wọ́n sì sin ín nínú ọgbà ààfin
rẹ ̀, ọgbà Ussa. Amoni ọmọ rẹ ̀ sì jẹ ọba ní ipò rẹ ̀.

Amoni ọba Juda
19 Amoni jẹ́ ẹni ọdún méjìlélógún nígbà tí ó

jẹ ọba. Orúkọ màmá rẹ ̀ a sì máa jẹ́ Meṣulemeti
ọmọbìnrin Harusi: ó wá láti Jotba, ó sì jẹ ọba ní
Jerusalẹmu fún ọdún méjì. 20 Ó sì ṣe búburú ní
ojú OLÚwa àti gẹ ́gẹ ́ bí baba rẹ ̀ Manase ti ṣe. 21 Ó
rìn ní gbogbo ọ̀nà baba rẹ ̀: Ó sì ń sin àwọn ère
tí baba rẹ̀ ń sìn, ó sì ń tẹrí rẹ ̀ ba fún wọn. 22 Ó sì
kọ OLÚwa Ọlọ́run baba rẹ ̀ sílẹ̀ kò sì rìn ní ọ̀nà ti
OLÚwa.

23Àwọn ìránṣẹ ́ Amoni dìtẹ̀ lórí rẹ ̀wọ ́n sì lu ọba
pa ní àárín ilé rẹ ̀. 24 Nígbà náà àwọn ènìyàn ilẹ̀
náà pa gbogbo àwọn tí ó dìtẹ̀ sí ọba Amoni, wọ́n
sì fi Josiah ọmọ rẹ ̀ jẹ ọba ní ààyè rẹ̀.

25 Àti gẹ ́gẹ ́ bí ìyókù iṣẹ ́ ti ìjọba Amoni àti ohun
tí ó ṣe, ṣé wọn kò kọ wọ ́n sínú ìwé ìtàn àwọn ọba
Juda? 26 Wọ́n sì sin ín sínú isà òkú nínú ọgbà
Ussa. Josiah ọmọ rẹ ̀ sì jẹ ọba ní ipò rẹ ̀.

21:18 2Ki 33.20. 21:19 2Ki 33.21-25.
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22
A rí ìwé òfin

1 Josiah jẹ ́ ọmọ ọdún mẹ́jọ nígbà tí ó di ọba, ó
sì jẹ ọba ní Jerusalẹmu fún ọdúnmọ ́kànlélọ́gbọ ̀n.
Orúkọ ìyá rẹ ̀ a máa jẹ́ Jedida ọmọbìnrin Adaiah;
ó wá láti Boskati. 2 Ó sì ṣe èyí tí ó dára lójú
OLÚwa, ó sì rìn ní ọ̀nà Dafidi baba a rẹ ̀, kò sì
yípadà sí apá ọ̀tún tàbí sí apá òsì.

3Ní ọdún kejìdínlógún tí ó fi jẹ ọba. Ọba Josiah
rán akọ̀wé, Ṣafani ọmọ Asalia, ọmọ Meṣullamu,
sí ilé OLÚwa. Ó wí pé, 4 “Gòkè lọ sí ọ̀dọ ̀ Hilkiah
olórí àlùfáà, kí o sì jẹ́ kí ó ṣírò iye owó tí a mú wá
sí ilé OLÚwa, tí àwọn olùṣọ́nà ti gbà lọ́wọ́ àwọn
ènìyàn. 5 Ẹ sì jẹ ́ kí wọn ó fi lé àwọn ọkùnrin tí
a ti yàn láti bojútó iṣẹ ́ náà lórí ilé OLÚwa. Kí ẹ
sì jẹ ́ kí àwọn ọkùnrin san án fún àwọn òṣìṣẹ́ tí ó
ń tún ilé OLÚwa ṣe. 6 Àwọn gbẹ́nàgbẹ́nà, àwọn
ọ̀mọ ̀lé àti àwọn akọ́lé. Bákan náà ni wọ ́n ra igi
àti òkúta ọlọ́ṣọ ̀ọ́ láti fi tún tẹmpili ṣe. 7 Ṣùgbọ́n
wọn kò ní láti ṣe ìṣirò fún owó náà tí a fi fún
wọn, nítorí wọ ́n ṣe òtítọ́.”

8 Hilkiah olórí àlùfáà sọ fún Ṣafani akọ̀wé pé,
“Èmi rí ìwé òfin nílé OLÚwa.” Ó fi fún Ṣafani,
ẹni tí ó kà á. 9Nígbà náà, Ṣafani akọ̀wé lọ sí ọ̀dọ̀
ọba. Ó sì sọ fún un pé, “Àwọn ìjòyè rẹ ti san owó
náà tí ó wà nínú ilé OLÚwa. Èmi sì ti fi lé ọwọ́
àwọn tí ó ń ṣe iṣẹ́ náà àti àwọn alábojútó nílé
OLÚwa.” 10 Nígbà náà Ṣafani akọ̀wé sọ fún ọba
pé, “Hilkiah àlùfáà ti fún un ní ìwé kan.” Ṣafani
kà lára rẹ ̀ níwájú ọba.
22:1 2Ki 34.1,2. 22:3 2Ki 34.8-12.
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11 Nígbà tí ọba gbọ ́ ọ̀rọ̀ tí ó wà nínú ìwé òfin,
ó sì fa aṣọ rẹ ̀ ya. 12 Ó pa àṣẹ yìí fún Ahikamu
àlùfáà,Hilkiah ọmọ Ṣafani, Akbori ọmọMikaiah,
àti Ṣafani akọ̀wé àti Asaiah ìránṣẹ ́ ọba. 13 “Lọ, ẹ
béèrè lọ ́wọ́ OLÚwa fún mi àti fún àwọn ènìyàn
àti fún gbogbo Juda nípa ohun tí a kọ sínú ìwé
yìí tí a ti rí. Títóbi ni ìbínú OLÚwa tí ó ń jó sí
wa nítorí àwọn baba wa kò tẹ ̀lé ọ ̀rọ̀ inú ìwé yìí;
wọn kò ṣe ní ìbámu pẹ̀lú gbogbo ohun tí a kọ
níbẹ̀ nípa wa.”

14 Hilkiah àlùfáà, Ahikamu àti Akbori Ṣafani
pẹ ̀lú Asaiah, lọ sí ọ̀dọ ̀ wòlíì obìnrin Hulda láti lọ
bá a sọ̀rọ̀, ẹni tí ó jẹ́ aya Ṣallumu ọmọ Tikfa ọmọ
Harhasi alábojútó ibi ìpa aṣọ mọ́ sí. Ó ń gbé ní
Jerusalẹmu ní ìdàkejì.

15 Ó wí fún wọn pé, “Èyí ni ohun tí OLÚwa
Ọlọ ́run Israẹli wí, Sọ fún ọkùnrin tí ó rán an
yín sí mi, 16 ‘Èyí ni ohun tí OLÚwa wí: Èmi yóò
mú ibi wá sí ibí àti àwọn ènìyàn rẹ ní ìbámu
pẹ ̀lú gbogbo ohun tí a kọ sínú ìwé tí ọba Juda ti
kà. 17 Nítorí tí wọ ́n ti kọ̀ mí sílẹ̀, wọ ́n sì tún sun
tùràrí fún ọlọ́run mìíràn. Wọ ́n sì mú mi bínú
nípa gbogbo àwọn òrìṣà tí wọ́n ti fi ọwọ́ wọn dá.
Ìbínú mi yóò ru sí ibí yìí, kì yóò sì rọlẹ̀.’ 18 Sọ
fún ọba Juda tí ó rán yín láti béèrè lọ ́wọ́ OLÚwa,
‘Èyí ni ohun tí OLÚwa Ọlọ́run Israẹli wí nípa ọ̀rọ̀
wọ ̀n-ọn-nì tí ìwọ ti gbọ́. 19 Nítorí tí ọkàn rẹ rọ̀,
tí ìwọ sì ti rẹ ara rẹ sílẹ̀ níwájú OLÚwa, nígbà tí
ìwọ gbọ ́ èyí tí mo sọ sí ibí yìí àti sí àwọn ènìyàn
rẹ pé wọn yóò di ahoro àti ẹni ègún tí ìwọ sì fa
aṣọ ọ̀ rẹ ya pẹ ̀lú níwájú mi. Èmi ti gbọ́ tìrẹ, ni
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OLÚwa wí. 20 Nítorí náà èmi yóò kó ọ jọ sí ọ̀dọ̀
àwọn baba à rẹ, a ó sì sin ọ́ ní àlàáfíà. Ojú rẹ kì
yóò rí gbogbo àwọn ibi tí èmi yóò mú wá bá ibí
yìí.’ ”
Bẹ ́ẹ̀ wọ ́n mú èsì rẹ ̀ padà tọ ọba wá.

23
Josiah sọ májẹ ̀mú dọ̀tun

1 Nígbà náà ọba pe gbogbo àwọn àgbàgbà
Juda àti Jerusalẹmu jọ. 2 Ó gòkè lọ sí ilé
OLÚwa pẹ̀lú àwọn ọkùnrin Juda, àwọn ènìyàn
Jerusalẹmu, àwọn àlùfáà àti àwọn wòlíì—
gbogbo àwọn ènìyàn láti ibi kéékèèké sí ńlá. Ó
kà á sí etí ìgbọ́ ọ wọn, gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó wà nínú
ìwé májẹ̀mú, tí a ti rí nínú ilé OLÚwa. 3 Ọba sì
dúró lẹ́bàá òpó, ó sì sọ májẹ̀mú di tuntun níwájú
OLÚwa, láti tẹ̀lé OLÚwa àti láti pa òfin rẹ ̀ mọ ́,
ìlànà àti òfin pẹ ̀lú gbogbo ọkàn rẹ ̀ àti gbogbo ẹ̀mí
rẹ ̀, àti láti ṣe ìwádìí àwọn ọ̀rọ ̀májẹ̀mú tí a kọ sínú
ìwé yìí. Nígbà náà, gbogbo àwọn ènìyàn sì ṣèlérí
fúnra wọn sí májẹ̀mú náà.

4Ọba sì pàṣẹ fún Hilkiah olórí àlùfáà àti àwọn,
àlùfáà tí ó tẹ̀lé e ní ipò àti àwọn olùṣọ́nà láti yọ
kúrò nínú ilé OLÚwa gbogbo ohun èlò tí a ṣe fún
Baali àti Aṣerah àti gbogbo ẹgbẹ́ ogun ọ̀run. Ó
sì sun wọ́n ní ìta Jerusalẹmu ní pápá àfonífojì
Kidironi. Ó sì kó eérú wọn jọ sí Beteli. 5Ó sì kúrò
pẹ ̀lú àwọn àlùfáà abọ̀rìṣà tí a yàn láti ọwọ́ ọba
Juda láti sun tùràrí ní ibi gíga ti ìlú Juda àti àwọn
tí ó yí Jerusalẹmu ká. Àwọn tí ó ń sun tùràrí
23:4 2Ki 34.3-7.
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sí Baali, sí oòrùn àti òṣùpá, sí àwọn àmì ìràwọ̀
àti sí gbogbo ẹgbẹ́ ogun ọ ̀run. 6 Ó mú ère òrìṣà
Aṣerah láti ilé OLÚwa sí àfonífojì Kidironi ní ìta
Jerusalẹmu, ó sì sun wọ́n níbẹ̀. Ó lọ̀ ọ́ bí àtíkè
ó sì fọ ́n eruku náà sórí isà òkú àwọn ènìyàn tí ó
wọ ́pọ̀. 7 Ó sì wó ibùgbé àwọn ọkùnrin alágbèrè
ojúbọ òrìṣà lulẹ ̀. Tí ó wà nínú ilé OLÚwa àti ibi
tí àwọn obìnrin tí ń ṣe iṣẹ́ aṣọ híhun fún òrìṣà
Aṣerah.

8 Josiah kó gbogbo àwọn àlùfáà láti àwọn ìlú
Juda ó sì ba ibi mímọ́ wọ ̀n-ọn-nì jẹ ́ láti Geba sí
Beerṣeba, níbi tí àwọn àlùfáà ti sun tùràrí. Ó
wó àwọn ojúbọ lulẹ ̀ ní ẹnu ìlẹ̀kùn—ní ẹnu-ọ ̀nà
àbáwọlé ti Joṣua, baálẹ̀ ìlú ńlá tí ó wà ní apá
òsì ẹnu ìlẹ̀kùn ìlú ńlá. 9 Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wí pé, àwọn
àlùfáà ibi gíga kò jọ ́sìn ní ibi pẹpẹ OLÚwa ní
Jerusalẹmu,wọ ́n jẹ nínú àkàrà aláìwú pẹ ̀lú àwọn
àlùfáà ẹlẹgbẹ́ ẹ wọn.

10 Ó sì ba ohun mímọ́ Tofeti jẹ ́, tí ó wà ní
àfonífojì Beni-Hinnomu, bẹ ́ẹ̀ ni kò sí ẹnìkan tí
ó lè lò ó fún ẹbọ rírú fún ọmọ rẹ ̀ ọkùnrin tàbí
ọmọ rẹ ̀ obìnrin nínú iná sí Moleki. 11 Ó sì kúrò
láti ẹnu-ọ̀nà àbáwọlé sí ilé OLÚwa, àwọn ẹṣin tí
àwọn ọba Juda ti yà sọ ́tọ̀ sí oòrùn náà. Wọ́n wà
nínú ilé ẹjọ́ lẹ́bàá yàrá oníṣẹ́ tí orúkọ rẹ ̀ a máa
jẹ ́ Natani-Meleki. Josiah sì sun àwọn kẹ̀kẹ ́ tí a yà
sọ ́tọ̀ fún oòrùn.

12 Ó wó o palẹ ̀ pẹpẹ tí àwọn ọba Juda ti wọ́n
gbé dúró ní orí òrùlé lẹ́bàá yàrá òkè ti Ahasi pẹ ̀lú
àwọn pẹpẹ tí Manase ti kọ́ nínú ilé ẹjọ́ méjèèjì sí
ilé OLÚwa. Ó ṣí wọn kúrò níbẹ̀, ó fọ́ wọn sí wẹ́wẹ ́.
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Ó sì da ekuru wọn sínú àfonífojì Kidironi. 13Ọba
pẹ ̀lú ba ohunmímọ́ àwọn ibi gíga jẹ ́ tí ó wà ní ìhà
ìlà-oòrùn Jerusalẹmu ní ìhà gúúsù ti òkè ìbàjẹ́
—èyí tí Solomoni ọba Israẹli ti kọ́ fún Aṣtoreti
ọlọ́run ìríra àwọn ará Sidoni, fún Kemoṣi ọlọ́run
ìríra àwọn ará Moabu àti fún Moleki, ọlọ́run
ìríra àwọn ènìyàn Ammoni. 14 Josiah fọ́ òkúta
yíyà sọ ́tọ̀, ó sì gé ère Aṣerah lulẹ ̀. Ó sì bo ẹ̀gbẹ̀gbẹ́
ẹ rẹ ̀ pẹ ̀lú egungun ènìyàn.

15 Àní pẹpẹ tí ó wà ní Beteli ibi gíga tí
Jeroboamu ọmọ Nebati dá. Tí ó ti fa Israẹli láti
ṣẹ ̀, àní pẹpẹ náà àti ibi gíga tí ó fọ ́ túútúú. Ó jó
àwọn ibi gíga, ó sì lọ ̀ ọ́ sí ẹ̀tù, ó sì sun ère Aṣerah
pẹ ̀lú. 16 Nígbà náà, Josiah wò yíká, nígbà tí ó sì
rí àwọn isà òkú tí ó wà níbẹ̀ ní ẹ̀bá òkè, ó yọ
egungun kúrò lára wọn, ó sì jó wọn lórí pẹpẹ
láti sọ ọ́ di èérí ní ìbámu pẹ ̀lú ọ̀rọ̀ OLÚwa tí a ti
kéde láti ọ̀dọ ̀ ènìyàn Ọlọ́run tí ó ti àwọn nǹkan
wọ ̀nyí tẹ́lẹ̀.

17 Ọba sì béèrè pé, “Kí ni ọwọ ̀n isà òkú yẹn tí
mo rí?”
Àwọn ọkùnrin ìlú ńlá wí pé, “Ó sàmì sí isà

òkú ènìyàn Ọlọ́run tí ó wá láti Juda, tí ó sì kéde
ìdojúkọ pẹpẹ Beteli, ohun kan wọ̀nyí tí ìwọ ti ṣe
sí wọn.”

18 “Fi sílẹ̀ nìkan,” Ó wí pé. “Má ṣe jẹ ́ kí ẹnikẹ́ni
ó da àwọn egungun rẹ ̀ láàmú.” Bẹ ́ẹ̀ ni wọ́n
dá egungun rẹ ̀ sí àti ti àwọn wòlíì tí ó wá láti
Samaria.

19 Gẹ́gẹ ́ bí ó ti ṣe ní Beteli, Josiah sì kúrò, ó
sì ba gbogbo ojúbọ òrìṣà ti ibi gíga jẹ ́, tí àwọn
ọba Israẹli ti kọ́ sí àwọn ìlú ní Samaria, tí ó ti
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mú OLÚwa bínú. 20 Josiah dúńbú gbogbo àwọn
àlùfáà ibi gíga lórí pẹpẹ. Ó sì sun egungun
ènìyàn lórí wọn. Nígbà náà, ó padà lọ sí
Jerusalẹmu.

21 Ọba pàṣẹ fún gbogbo àwọn ènìyàn pé, “Ẹ
ṣe ìrántí àjọ ìrékọjá sí OLÚwa Ọlọ́run yín, gẹ ́gẹ́
bí a ti kọ ọ́ sí inú ìwé májẹ̀mú yìí.” 22 Kì í ṣe
láti ọjọ́ àwọn Juda tí ó tọ́ Israẹli, ní gbogbo àwọn
ọjọ́ àwọn ọba Israẹli àti àwọn ọba Juda. Ṣé wọ́n
ti ṣe ìrántí àjọ ìrékọjá rí. 23 Ṣùgbọ́n ní ọdún
kejìdínlógún tí ọba Josiah, àjọ ìrékọjá yìí ni a ṣe
ìrántí sí OLÚwa ní Jerusalẹmu.

24 Síwájú sí, Josiah sì lé àwọn oṣó àti àwọn ẹ̀mí
ní àwọn ìdílé, àti àwọn òrìṣà àti gbogbo àwọn
nǹkan ìríra tí a rí ní Juda àti ní Jerusalẹmu. Èyí
ni ó ṣe kí ó le è mú ọ̀rọ̀ òfin náà ṣe ní ti òfin
tí a kọ sínú ìwé tí Hilkiah àlùfáà ti rí nínú ilé
OLÚwa. 25 Kò sì sí ọba kankan níwájú tàbí lẹ́yìn
Josiah tí ó dàbí rẹ ̀, tí ó yí padà sí olúwa tinútinú
àti gẹ ́gẹ ́ bí ó ti ṣe tọkàntọkàn pẹ ̀lú gbogbo ẹ̀mí i
rẹ ̀, pẹ ̀lú gbogbo agbára rẹ ̀ ní ìbámu pẹ ̀lú gbogbo
òfin Mose.

26 Bí ó ti wù kí ó rí OLÚwa kò yípadà kúrò
nínú ìmúná ìbínú ńlá rẹ ̀ tí ó jó sí Juda, nítorí
gbogbo èyí tí Manase ti ṣe látimú un bínú. 27Bẹ́ẹ̀
ni OLÚwa wí pé, “Èmi yóò mú Juda kúrò pẹ ̀lú
níwájú mi, bí mo ti mú Israẹli, èmi yóò sì kó
Jerusalẹmu, ìlú ńlá tí mo yàn àti ilé OLÚwa yìí,
nípa èyí tí mo sọ, ‘Níbẹ̀ ni orúkọ mi yóò wà?’ ”

28 Fún ti ìyókù iṣẹ ́ nígbà ìjọba Josiah, àti
gbogbo ohun tí ó ṣe, ṣé a kò kọ wọ ́n sí inú ìwé
23:21 2Ki 35.1-19.
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ìtàn ayé àwọn ọba Juda?
29Nígbà tí Josiah jẹ ́ ọba, Farao Neko ọba Ejibiti

gòkè lọ sí odò Eufurate láti lọ ran ọba Asiria
lọ́wọ ́. Ọba Josiah jáde lọ láti lọ bá a pàdé lójú
ogun ṣùgbọ́n Neko dojúkọ ọ ́, ó sì pa á ní Megido.
30 Ìránṣẹ ́ Josiah gbé ara rẹ̀ wá nínú kẹ̀kẹ ́ láti
Megido sí Jerusalẹmu ó sì sin ín sínú isà òkú rẹ ̀.
Àwọn ènìyàn ilẹ ̀ náà mú Jehoahasi ọmọ Josiah.
Ó fi àmì òróró yàn án, ó sì ṣe é ní ọba ní ipò baba
a rẹ ̀.

Jehoahasi ọba Juda
31 Jehoahasi sì jẹ ́ ẹni ọdún mẹ ́tàlélógún nígbà

tí ó di ọba, ó sì jẹ ọba ní Jerusalẹmu fún oṣù
mẹ ́ta. Orúkọ ìyá rẹ ̀ amáa jẹ́ Hamutali ọmọbìnrin
Jeremiah; ó wá láti Libina. 32 Ó ṣe búburú
lójú OLÚwa gẹ ́gẹ ́ bí baba a rẹ ̀ ti ṣe. 33 Farao
Neko sì fi sí inú ìdè ní Ribla ní ilẹ̀ Hamati, kí
ó má ba à lè jẹ ọba ní Jerusalẹmu. Ó sì tan
Juda jẹ fun iye ìwọ ̀n ẹgbẹ̀rin tálẹ́ǹtì wúrà kan.
34 Farao Neko ṣe Eliakimu ọmọ Josiah ní ọba ní
ipò baba rẹ ̀ Josiah. Ó sì yí orúkọ Eliakimu padà
sí Jehoiakimu. Ṣùgbọ́n ó mú Jehoahasi, ó sì gbé
e lọ sí Ejibiti, níbẹ̀ ni ó sì kú. 35 Jehoiakimu sì
san fún Farao Neko fàdákà àti wúrà tí ó béèrè.
Láti ṣe bẹ ́ẹ̀, ó bu owó òde fún ilẹ ̀ náà láti san,
ó fi agbára gba fàdákà àti wúrà láti ọwọ́ àwọn
ènìyàn ilẹ ̀ náà ní ìbámu pẹ ̀lú iye tí a pín.

Jehoiakimu ọba Juda

23:30 2Ki 36.1-4.
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36 Jehoiakimu jẹ ́ ẹni ọdún mẹ ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ ̀n nígbà
tí ó di ọba, ó sì jẹ ọba ní Jerusalẹmu fún
ọdún mọ ́kànlá orúkọ ìyá rẹ ̀ ni Sebida ọmọbìnrin
Pedaiah ó wá láti Ruma. 37 Ó sì ṣe búburú lójú
OLÚwa gẹ ́gẹ ́ bí baba a rẹ ̀ ti ṣe.

24
1Nígbà ìjọba Jehoiakimu, Nebukadnessari ọba

Babeli gbógun sí ilẹ ̀ náà, Jehoiakimu sì di ẹrú
rẹ ̀ fún ọdún mẹ ́ta. Ṣùgbọ́n nígbà náà ó yí ọkàn
rẹ ̀ padà ó sì ṣọ ̀tẹ̀ sí Nebukadnessari. 2 OLÚwa
sì rán àwọn ará Babeli, àwọn ará Aramu, àwọn
ará Moabu àti àwọn ọmọ Ammoni. Ó rán wọn
láti pa Juda run, ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ OLÚwa tí ó ti
sọ nípasẹ̀ àwọn ìránṣẹ ́ rẹ ̀ wòlíì. 3 Nítòótọ́ eléyìí
ṣẹlẹ ̀ sí Juda gẹ ́gẹ ́ bí àṣẹ OLÚwa, látimú wọn kúrò
níwájú rẹ ̀ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ Manase àti gbogbo nǹkan tí
ó ṣe. 4 Àti pẹ̀lú ẹ̀jẹ ̀ aláìṣẹ̀ tí a ta sílẹ̀ nítorí ó ti
kún Jerusalẹmu pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ tí OLÚwa kò sì fẹ́
láti dáríjì.

5 Ní ti ìyókù iṣẹ ́ ìjọba Jehoiakimu, àti gbogbo
nǹkan tí ó ṣe, ṣé wọn kò kọ wọ ́n sínú ìwé
ìtàn ọba Juda? 6 Jehoiakimu sùn pẹ ̀lú baba rẹ ̀,
Jehoiakini ọmọ rẹ ̀ sì jẹ ọba ní ipò rẹ ̀.

7 Ọba Ejibiti kò sì tún jáde ní ìlú rẹ ̀ mọ ́, nítorí
ọba Babeli ti gba gbogbo agbègbè rẹ ̀ láti odò
Ejibiti lọ sí odò Eufurate.

Jehoiakini ọba Juda
8 Jehoiakini jẹ ́ ẹni ọdún méjìdínlógún nígbà tí

ó di ọba, ó sì jẹ ọba ní Jerusalẹmu fún oṣù mẹ ́ta.

23:36 2Ki 36.5-8. 24:8 2Ki 36.9-10.
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Orúkọ ìyá rẹ ̀ a sì máa jẹ ́ Nehuṣita ọmọbìnrin
Elnatani; ó wá láti Jerusalẹmu. 9 Ó sì ṣe búburú
ní ojú OLÚwa, gẹ ́gẹ ́ bí baba rẹ ̀ ti ṣe.

10 Ní àkókò náà àwọn ìránṣẹ ́ Nebukadnessari
ọba Babeli gbé ogun wá Jerusalẹmu, wọ́n sì gbé
dó ti ìlú náà, 11Nebukadnessari ọba Babeli fúnra
rẹ ̀ wá sókè sí ìlú nígbà tí àwọn ìránṣẹ ́ fi ogun dó
tì í. 12 Jehoiakini ọba Juda àti ìyá rẹ ̀ àti àwọn
ìránṣẹ ́ rẹ ̀, àti àwọn ìwẹ̀fà àti àwọn ìjòyè gbogbo
wọn sì jọ ̀wọ́ ara wọn fún un.
Ní ọdún kẹjọ ìjọba rẹ ̀ ti ọba Babeli ó mú

Jehoiakini ẹlẹ́wọ̀n. 13 Gẹ́gẹ́ bí OLÚwa ti sọ
Nebukadnessari kó gbogbo ìṣúra láti inú ilé
OLÚwa àti láti ilé ọba, ó sì mú u lọ gbogbo ohun
èlò wúrà ti Solomoni ọba Israẹli ti kọ́ fún OLÚwa.
14 Ó kó wọn lọ sí ìgbèkùn gbogbo Jerusalẹmu:
gbogbo ìjòyè àti àwọn akọni alágbára ọkùnrin,
àti gbogbo oníṣọ̀nà àti ọlọ́nà tí àpapọ̀ rẹ ̀ jẹ́
ẹgbẹ̀rúnmẹ ́wàá (10,000), àwọn tálákà ènìyàn ilẹ̀
náà nìkan ni ó kù.

15Nebukadnessari mú Jehoiakini ní ìgbèkùn lọ
sí Babeli. Ó sì tún mú ìyá ọba láti Jerusalẹmu lọ
sí Babeli, ìyàwó rẹ ̀ àwọn ìjòyè rẹ ̀ àti àwọn olórí
ilé náà. 16 Àti gbogbo àwọn ọkùnrin ọlọ́lá tí ó jẹ́
ẹ̀ẹ́dẹ ́gbàárin (7,000) alágbára ọkùnrin, àti àwọn
oníṣọ̀nà àti alágbẹ̀dẹ, ẹgbẹ̀rún (1,000), gbogbo
àwọn alágbára tí ó yẹ fún ogun ni ọba Babeli
kó ní ìgbèkùn lọ sí Babeli. 17 Ọba Babeli sì mú
Mattaniah arákùnrin baba Jehoiakini, jẹ ọba ní
ìlú rẹ ̀ ó sì yí orúkọ rẹ ̀ padà sí Sedekiah.

Sedekiah ọba Juda
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18 Sedekiah jẹ ́ ẹni ọdún mọ ́kànlélógún nígbà
tí ó bẹ ̀rẹ ̀ sí ṣe ìjọba, ó sì jẹ ọba ní Jerusalẹmu
fún ọdún mọ ́kànlá. Orúkọ ìyá rẹ ̀ ni Hamutali
ọmọbìnrin Jeremiah; ó sì wá láti Libina. 19 Ó sì
ṣe búburú ní ojú OLÚwa, gẹ ́gẹ ́ bí Jehoiakimu ti
ṣe. 20 Nítorí tí ìbínú OLÚwa, ni gbogbo èyí ṣe ṣẹ
sí Jerusalẹmu, àti Juda, ní òpin ó ta wọ ́n nù kúrò
níwájú rẹ ̀.

Ìṣubú Jerusalẹmu
Nísinsin yìí Sedekiah sì ṣọ ̀tẹ̀ sí ọba Babeli.

25
1 Nígbà tí ó di ọdún kẹsànán ìjọba Sedekiah.

Ní ọjọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá, Nebukadnessari ọba
Babeli yan lọ sí Jerusalẹmu pẹ ̀lú gbogbo àwọn
ogun rẹ ̀. Ó sì pàgọ́ sí ìta ìlú ó sì mu àwọn iṣẹ ́ ìdọ ̀tí
fi yí gbogbo rẹ ̀ ká. 2 Ìlú náà sì wà ní ìhámọ́ lábẹ́
ìgbóguntì títí di ọdún kọkànlá ti ọba Sedekiah.

3Nígbà tí ó di ọjọ́ kẹsànán oṣù kẹrin, ìyàn tí mú
ní ìlú tí ó jẹ ́ wí pé kò sí oúnjẹ fún àwọn ènìyàn
láti jẹ. 4 Nígbà náà odi ìlú náà sì fọ́nká, gbogbo
àwọn ọmọ-ogun sálọ ní òru láti ẹnu-ọ̀nà bodè
láàrín ògiri méjì ní ẹgbẹ́ ọgbà ọba, àwọn ará
Babeli wọ́n sì yí ìlú náà ká. Wọ ́n sálọ sí ìkọjá
Arabah. 5 Ṣùgbọ́n ogun àwọn ará Kaldea sì lépa
ọba,wọ́n sì lé e bá ní pẹ ̀tẹ́lẹ̀ Jeriko. Gbogbo àwọn
ọmọ-ogun rẹ ̀ sì yà kúrò ní ọ̀dọ ̀ rẹ ̀, wọ́n sì túká,
6wọ́n sì mú un.
Wọ́n sì mú lọ sí ọ̀dọ ̀ ọba Babeli ní Ribla, níbi

tí à ti ṣe ìdájọ́ lórí rẹ ̀. 7Wọ ́n sì pa ọmọ Sedekiah

24:18 2Ki 36.11-21; Jr 52.1-27.
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níwájú rẹ ̀, wọ ́n sì yọ ojú rẹ ̀ jáde, wọn dè é pẹ ̀lú
ẹ̀wọ ̀n idẹ wọ ́n sì gbe é lọ sí Babeli.

8 Ní ọjọ́ keje ní oṣù karùn-ún, ní ọdún
kọkàndínlógún ti Nebukadnessari ọba Babeli,
Nebusaradani olórí ẹ̀ṣọ ́, ìránṣẹ ́ ọba Babeli wá sí
Jerusalẹmu; 9 ó sì finá sí ilé OLÚwa, ilé ọba àti
gbogbo àwọn tí ó wà ní Jerusalẹmu àti gbogbo
ilé ńlá ńlá ni ó dáná sun. 10 Gbogbo àwọn ogun
Babeli, tí ó wà lọ́dọ ̀ olórí ẹ̀ṣọ ́, wó ògiri tí ó yí
Jerusalẹmu ká lulẹ ̀. 11Nebusaradani olórí ẹ̀ṣọ ́ kó
gbogbo àwọn tálákà àti gbogbo àwọn tí ó kù ní
ìlú, ní ìgbèkùn lọ sí Babeli, pẹ̀lú àwọn tí ó ya lọ,
tí ó sì ya tọ ọba Babeli lọ, àti ìyókù àwọn ènìyàn
náà. 12 Ṣùgbọ́n olórí ẹ̀ṣọ ́ fi àwọn tálákà ènìyàn
ilẹ ̀ náà sílẹ̀ láti máa bojútó àjàrà àti láti máa ṣe
aroko.

13 Àwọn ará Babeli fọ ́ ọ̀wọ̀n idẹ wọ̀n-ọn-nì àti
àwọn ìjókòó wọ̀n-ọn-nì, àti agbada idẹ títóbi
wọ ̀n-ọn-nì tí ń bẹ ní ilé OLÚwa, àwọn ará Babeli
fọ ́ túútúú, wọ ́n sì kó idẹ náà lọ sí Babeli. 14Wọ́n
sì kó àwọn ìkòkò wọ̀n-ọn-nì, ọkọ́ wọ̀n-ọn-nì, ọ̀pá
fìtílà wọ ̀n-ọn-nì, síbí wọ̀n-ọn-nì àti gbogbo ohun
èlò idẹ wọ̀n-ọn-nì tí wọ́n fi ṣiṣẹ ́ lọ. 15Olórí ẹ̀ṣọ ́ kó
ohun ìfọnná wọ̀n-ọn-nì, àti ọpọ́n wọ ̀n-ọn-nì, èyí
tí wọ ́n fi wúrà àti fàdákà ṣe lọ.

16 Àwọn ọ̀wọ ́n méjì, agbada ńlá kan, àti ìjókòó
wọ ̀n-ọn-nì tí Solomoni ti ṣe fún ilé OLÚwa, idẹ ni
gbogbo ohun èló wọ ̀nyí, ó ju èyí tí a lé wọ ́n lọ.
17 Gíga ọ̀wọ ́n kọ̀ọ̀kan jẹ ́ ìgbọ̀nwọ ́ méjìdínlógún,
àti ọnà-orí rẹ ̀ idẹ ni: àti gíga ọnà-orí náà ni
ìgbọ̀nwọ́ mẹ ́ta; àti iṣẹ́ híhun náà, àti àwọn
pomegiranate tí ó wà lórí ọnà-orí náà yíká,
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gbogbo rẹ̀ ti idẹ ni: gẹ ́gẹ ́ bí ọ̀wọ ́n yìí sì ni ọ̀wọ́n
kejì pẹ ̀lú iṣẹ́ híhun.

18Olórí àwọn ẹ̀ṣọ ́ sì mú gẹ ́gẹ ́ bí ẹlẹ́wọ ̀n, Seraiah
olórí àwọn àlùfáà, Sefaniah àlùfáà kejì, àti àwọn
olùṣọ́ ìloro mẹ́ta. 19 Àti àwọn tí ó kù ní ìlú, ó
mú ìwẹ̀fà kan tí ó fi se olórí àwọn ológun, àti
ọkùnrin márùn-ún nínú àwọn tó ń gba ọba ní
ìmọ̀ràn. Ó sì tún mú akọ̀wé olórí ogun, tí ó ń to
àwọn ènìyàn ilẹ ̀ náà àti ọgọ ́ta nínú àwọn ènìyàn
rẹ ̀ tí wọ ́n rí ní ìlú. 20 Nebusaradani, olórí àwọn
ẹ̀ṣọ ́ kó gbogbo wọn, ó sì mú wọn tọ ọba Babeli
wá ní Ribla. 21 Níbẹ̀ ní Ribla, ní ilẹ ̀ Hamati, ọba
Babeli sì kọlù wọ́n.
Bẹ ́ẹ̀ ni a mú Juda kúrò ní ilẹ ̀ rẹ ̀.
22 Nebukadnessari ọba Babeli ó mú Gedaliah

ọmọ Ahikamu ọmọ Ṣafani, láti jẹ baálẹ̀ lórí àwọn
ènìyàn tí ó kù sílẹ̀ ní ilẹ ̀ Juda. 23 Nígbà tí gbogbo
àwọn olórí ogun àti àwọn ọkùnrin wọn gbọ ́ pé
ọba Babeli ti yan Gedaliah gẹ́gẹ ́ bí baálẹ̀, wọ ́n wá
sí ọ̀dọ ̀ Gedaliah ni Mispa. Iṣmaeli ọmọ Netaniah,
Johanani ọmọ Karea, Seraiah ọmọ Tanhumeti
ará Netofa, Jaaṣaniah ọmọ ará Maakati, àti àwọn
ọkùnrin wọn. 24 Gedaliah sì búra láti fi dá àwọn
ènìyàn rẹ̀ lójú. “Ẹ má ṣe bẹ̀rù àwọn ìjòyè ará
Babeli,” ó wí pé, “Ẹ máa gbé ilẹ ̀ náà kí ẹ sì sin
ọba Babeli, yóò sì dára fún un yín.”

25 Ní oṣù keje, ni Iṣmaeli ọmọ Netaniah, ọmọ
Eliṣama, nínú irú-ọmọ ọba, wá pẹ̀lú àwọn
ọkùnrinmẹ ́wàá, ó sì kọlù Gedaliah àti pẹ̀lú àwọn
ọkùnrinmẹ ́wàá ará Juda àti àwọn ará Babeli tí ó
wà pẹ̀lú rẹ ̀ ní Mispa. 26 Nítorí èyí, gbogbo àwọn
ènìyàn láti ẹni kékeré títí dé ẹni ńlá, àti pẹ ̀lú
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àwọn olórí ogun, sálọ si Ejibiti nítorí ẹ̀rù àwọn
ará Babeli.

Wọ́n tú Jehoiakini sílẹ ̀
27 Ní ọdún kẹtàdínlógójì ìgbèkùn Jehoiakini

ọba Juda, ní oṣù kejìlá, ọjọ́ kẹtàdínlógbọ̀n oṣù,
Efili-Merodaki ọba Babeli, ní ọdún tí ó bẹ ̀rẹ̀ sí ní
jọba, ó gbé orí Jehoiakini ọba Juda sókè, ó sì tú
sílẹ̀ kúrò nínú túbú. 28 Ó ń sọ ̀rọ̀ rere fún un, ó
sì gbé ìtẹ́ rẹ ̀ ga ju ìtẹ́ àwọn ọba tókù lọ tí ó wà
pẹ ̀lú rẹ ̀ ní Babeli. 29 Ó sì pàrọ̀ àwọn aṣọ túbú rẹ ̀,
ó sì ń jẹun ní gbogbo ìgbà ní iwájú rẹ ̀ ní gbogbo
ọjọ́ ayé rẹ ̀. 30 Ní ojoojúmọ́, ọba fún Jehoiakini ní
ìpín tirẹ ̀ bí ó tí ń bẹ láààyè.

25:27 Jr 52.31-34.
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