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HISKIA JUUDAN KUNINKAANA

1. Kertomuksen taustatietoja
Maa oli jaettu kahteen osaan. Israeliin ja Juudaan. Kuulemme nyt muutamasta
Juudan kuninkaasta. Viime sunnuntaina kerrottiin Jooas-nimisestä
kuninkaasta. Hän hallitsi Juudaa 40 vuotta. Hänen jälkeensä hallitsijoiksi
nousivat hänen jälkeläisensä:
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Amasja 2 Aik. 25:1-2: Amasja oli kahdenkymmenen viiden vuoden vanha
tullessansa kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa kaksikymmentä
yhdeksän vuotta. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, ei kuitenkaan
ehyellä sydämellä.
Ussia (Asarja) 2 Kun 15:1–7: …tuli Asarja, Amasjan poika, Juudan
kuninkaaksi. Hän oli kuudentoista vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi ja
hallitsi Jerusalemissa viisikymmentä kaksi vuotta. Hän teki sitä, mikä on
oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Amasja oli tehnyt.
Kuitenkaan eivät uhrikukkulat hävinneet, vaan kansa uhrasi ja suitsutti yhä
edelleen uhrikukkuloilla. Herra löi kuningasta, niin että hän oli pitalitautinen
kuolinpäiväänsä saakka. Hän asui eri talossa, mutta Jootam, kuninkaan poika,
oli linnan päällikkönä ja tuomitsi maan kansaa. Asarja meni lepoon isiensä
tykö, ja hänet haudattiin isiensä viereen Daavidin kaupunkiin.
Jootam 2 Kun. 15:32–35: … tuli Jootam, Juudan kuninkaan Ussian poika,
kuninkaaksi. Hän oli kahdenkymmenen viiden vuoden vanha tullessaan
kuninkaaksi ja hallitsi Jerusalemissa kuusitoista vuotta. Hän teki sitä, mikä on
oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Ussia oli tehnyt.
Kuitenkaan uhrikukkulat eivät hävinneet, vaan kansa uhrasi ja suitsutti yhä
edelleen uhrikukkuloilla. Hän rakennutti Yläportin Herran temppeliin.
Aahas 2 Kun. 16:1–4: … tuli Aahas, Juudan kuninkaan Jootamin poika,
kuninkaaksi. Aahas oli kahdenkymmenen vuoden vanha tullessansa
kuninkaaksi ja hallitsi Jerusalemissa kuusitoista vuotta. Hän ei tehnyt sitä,
mikä oli oikein Herran, hänen Jumalansa, silmissä, niin kuin hänen (esi)isänsä
Daavid, vaan vaelsi Israelin kuningasten tietä; jopa hän pani poikansakin
kulkemaan tulen läpi, niiden kansain kauhistavien tekojen mukaan, jotka
Herra oli karkoittanut israelilaisten tieltä. Hän uhrasi ja suitsutti
uhrikukkuloilla ja kummuilla ja jokaisen viheriän puun alla.
Epäjumalat ja niiden uhrikukkulat olisi pitänyt hävittää
Jumala oli antanut Mooseksen kautta määräyksen jo ennen kuin Israelin kansa
pääsi luvattuun maahan: "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun olette
kulkeneet Jordanin yli Kanaanin maahan, niin karkottakaa tieltänne kaikki
maan asukkaat ja hävittäkää kaikki heidän jumalankuvansa, hävittäkää kaikki
heidän valetut kuvansa ja kukistakaa kaikki heidän uhrikukkulansa. Ottakaa
sitten maa haltuunne ja asukaa siinä, sillä teille minä annan omaksi sen maan. 4
Moos. 33:51–53.
Epäjumalanpalvonta ei ollut vain kuvien kumartamista, vaan siihen liittyi
julmiakin tekoja, ihmisten (jopa lasten) uhraamisia ja haureuden harjoittamista.
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a) Kertomuksen tapahtumapaikka
Jerusalemissa ja sen lähistöllä
b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Nyt siirrymme Jooaan ajasta n. 150 vuotta eteenpäin. Sinä aikana ehtii vaihtua
sukupolvet. Mutta Jumala on sama ja Hänen käskynsä ja lupauksensa pysyvät
muuttumattomina.
Tämän kertomuksen edellä Assurin kuningas oli piirittänyt ja valloittanut
Samarian ja vienyt Israelin kansan pakkosiirtolaisuuteen Assuriin, josta Israelin
kansa ei koskaan palannut eli koko valtio hajosi. ”Mutta kuningas Hiskian
neljäntenä hallitusvuotena, joka oli Israelin kuninkaan Hoosean, Eelan pojan,
seitsemäs hallitusvuosi, hyökkäsi Salmaneser, Assurin kuningas, Samarian
kimppuun ja piiritti sitä. Hän valloitti sen kolmen vuoden kuluttua. Hiskian
kuudentena hallitusvuotena, joka oli Israelin kuninkaan Hoosean yhdeksäs
hallitusvuosi, valloitettiin Samaria. Assurin kuningas vei Israelin
pakkosiirtolaisuuteen Assuriin ja sijoitti heidät Halahiin ja Haaborin, Goosanin
joen, rannoille ja Meedian kaupunkeihin, sen tähden että he eivät olleet
kuulleet Herran, Jumalansa, ääntä, vaan olivat rikkoneet hänen liittonsa,
kaiken, mitä Mooses, Herran palvelija, oli käskenyt; he eivät olleet kuulleet sitä
eivätkä tehneet sen mukaan.” 2 Kun. 18:9–12
Nyt Assyrian kuningas uhkasi myös Jerusalemia. (Raamatusta tiedämme, että
Juudan kansa joutui n. 130 vuotta myöhemmin pakkosiirtolaisuuteen
Babyloniaan, mutta osa heistä sai palata Jerusalemiin rakentamaan uutta
temppeliä.)
c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Hiskia, Juudan 13. kuningas. Hiskiasta meille kerrotaan: ”… tuli Hiskia,
Juudan kuninkaan Aahaan poika, kuninkaaksi. Hän oli kahdenkymmenen
viiden vuoden vanha tullessansa kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa
kaksikymmentä yhdeksän vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Abi, Sakarjan
tytär. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen
(esi)isänsä Daavid oli tehnyt. Hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat,
hakkasi maahan asera-karsikon ja löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses
oli tehnyt; sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja sille;
sitä kutsuttiin nimellä Nehustan. Hiskia turvasi Herraan, Israelin Jumalaan,
niin ettei kukaan ollut hänen kaltaisensa kaikista hänen jälkeisistään Juudan
kuninkaista eikä niistä, jotka olivat olleet ennen häntä. Hän riippui Herrassa
kiinni eikä luopunut hänestä, vaan noudatti hänen käskyjänsä, jotka Herra oli
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antanut Moosekselle. Niin Herra oli hänen kanssansa; hän menestyi kaikessa,
mihin ryhtyi. Hän kapinoi Assurin kuningasta vastaan eikä enää palvellut
häntä. Hän voitti filistealaiset ja valtasi heidän alueensa aina Gassaan asti,
sekä vartiotornit että varustetut kaupungit.” 2 Kun. 18:1-8
Profeetta Jesaja, Aamoksen poika
Sanherib, Assyyrian kuningas ja hänen ylimmäinen hoviherransa Rabsake
Hiskian hoviväkeä: Eljakim, Hilkian poika, joka oli linnan päällikkönä, kirjuri
Sebna ja kansleri Jooah, Aasafin poika.
d) Vieraat termit
Aurinkokello oli sen ajan kello, jonka näyttämä aika perustui auringon
sijaintiin taivaalla. Tarkempaa tietoa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Aurinkokello
Vaatteiden repäisy ja säkkiin pukeutuminen olivat suuren katumuksen
merkkejä.
2. Itse kertomus Raamatusta
2 Kun. 18:13–37, 19:1–36 (lyhennettynä)
Juudan muut kaupungit (paitsi Jerusalem) vallattiin
Kuningas Hiskian neljäntenätoista hallitusvuotena hyökkäsi Sanherib, Assurin
kuningas, kaikkien Juudan varustettujen kaupunkien kimppuun ja valloitti ne.
Niin Hiskia, lähetti Assurin kuninkaalle Laakiiseen sanan: ”Minä olen
rikkonut, käänny pois minun kimpustani. Minä kannan, mitä panet
kannettavakseni.” Niin Assurin kuningas määräsi Hiskian maksettavaksi
kolmesataa talenttia hopeata ja kolmekymmentä talenttia kultaa. Hiskia antoi
kaikki rahat, mitä Herran temppelissä ja kuninkaan linnan aarrekammioissa
oli. Siihen aikaan Hiskia leikkautti irti Herran temppelin ovista ja pihtipielistä
sen päällystyksen, jolla Hiskia oli päällystänyt ne, ja antoi sen Assurin
kuninkaalle.
Jerusalemiakin piiritetään
Mutta Assurin kuningas lähetti Laakiista Tartanin ja ylimmäisen hoviherran ja
Rabsaken suuren sotajoukon kanssa kuningas Hiskiaa vastaan Jerusalemiin.
Nämä lähtivät liikkeelle ja tulivat Jerusalemiin; ja lähdettyänsä liikkeelle ja
tultuansa he pysähtyivät Ylälammikon vesijohdolle, joka on Vanuttajankedon
tien varrella. Kun he sitten kutsuivat kuningasta, menivät Eljakim, linnan
päällikkö ja kirjuri Sebna ja kansleri Jooah heidän luoksensa. Rabsake sanoi
heille: ”Sanokaa Hiskialle: Näin sanoo suurkuningas, Assurin kuningas: ’Mitä
on tuo luottamus, mikä sinulla on? Arvelet kai, että pelkästä huulten puheesta
tulee neuvo ja voima sodankäyntiin. Keneen sinä oikein luotat, kun kapinoit
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minua vastaan? Katso, sinä luotat nyt Egyptiin, tuohon särkyneeseen
ruokosauvaan, joka tunkeutuu sen käteen, joka siihen nojaa, ja lävistää sen.
Sellainen on farao, Egyptin kuningas, kaikille, jotka häneen luottavat. Vai
sanotteko te ehkä minulle: Me luotamme Herraan, meidän Jumalaamme?
Mutta eikö hän ole se, jonka uhrikukkulat ja alttarit Hiskia poisti, kun hän
sanoi Juudalle ja Jerusalemille: Tämän alttarin edessä on teidän kumartaen
rukoiltava, täällä Jerusalemissa?’ Mutta lyö nyt vetoa minun herrani, Assurin
kuninkaan, kanssa: minä annan sinulle kaksi tuhatta hevosta, jos sinä voit
hankkia niille ratsastajat. Kuinka sinä sitten voisit torjua ainoankaan
käskynhaltijan,
ainoankaan
minun
herrani
vähimmän
palvelijan,
hyökkäyksen? Sinä vain luotat Egyptiin, sen vaunuihin ja ratsumiehiin. Olenko
minä siis Herran sallimatta hyökännyt tämän paikan kimppuun hävittämään
sitä? Herra itse on sanonut minulle: ’Hyökkää tähän maahan ja hävitä se.’”
Rabsake herjaa elävää Jumalaa kansan kuullen
Niin Eljakim, Sebna ja Jooah sanoivat Rabsakelle: "Puhu palvelijoillesi
araminkieltä, sillä me ymmärrämme sitä; älä puhu meidän kanssamme
juudankieltä kansan kuullen, jota on muurilla." Mutta Rabsake vastasi heille:
"Onko minun herrani lähettänyt minut puhumaan näitä sanoja sinun herrallesi
ja sinulle? Eikö juuri niille miehille, jotka istuvat muurilla ja joutuvat teidän
kanssanne syömään omaa likaansa ja juomaan omaa vettänsä?"
Sitten Rabsake astui esiin, huusi kovalla äänellä juudankielellä, puhui ja sanoi:
"Kuulkaa suurkuninkaan, Assurin kuninkaan, sana. Näin sanoo kuningas:
'Älkää antako Hiskian pettää itseänne, sillä hän ei voi pelastaa teitä minun
käsistäni. Älköön Hiskia saako teitä luottamaan Herraan, kun hän sanoo: Herra
on varmasti pelastava meidät, eikä tätä kaupunkia anneta Assurin kuninkaan
käsiin. Älkää kuulko Hiskiaa.' Sillä Assurin kuningas sanoo näin: 'Tehkää
sovinto minun kanssani ja antautukaa minulle, niin te saatte syödä kukin
omasta viinipuustanne ja viikunapuustanne ja juoda kukin omasta
kaivostanne, kunnes minä tulen ja vien teidät maahan, joka on teidän maanne
kaltainen, vilja-, viini- ja leipämaahan, viinitarhojen, jalon öljypuun ja hunajan
maahan; ja niin te saatte elää ettekä kuole. Mutta älkää kuulko Hiskiaa; sillä
hän viettelee teidät, kun sanoo: Herra pelastaa meidät. Onko muidenkaan
kansojen jumalista yksikään pelastanut maatansa Assurin kuninkaan käsistä?
Missä ovat Hamatin ja Arpadin jumalat? Missä ovat Sefarvaimin, Heenan ja
Ivvan jumalat? Ovatko ne pelastaneet Samariaa minun käsistäni? Onko
muiden maiden kaikista jumalista ainoakaan pelastanut maatansa minun
käsistäni? Kuinka sitten Herra pelastaisi Jerusalemin minun käsistäni?'"
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Mutta kansa oli vaiti, eivätkä he vastanneet hänelle mitään; sillä kuningas oli
käskenyt niin ja sanonut: "Älkää vastatko hänelle." Sitten palatsin päällikkö
Eljakim, kirjuri Sebna ja kansleri Jooah tulivat Hiskian luo vaatteet reväistyinä
ja kertoivat hänelle, mitä Rabsake oli sanonut. Kun kuningas Hiskia sen kuuli,
repäisi hän vaatteensa, pukeutui säkkiin ja meni Herran temppeliin. Hän
lähetti palatsin päällikön Eljakimin ja kirjuri Sebnan sekä pappien vanhimmat,
säkkeihin puettuina, profeetta Jesajan luo. He sanoivat hänelle: "Näin sanoo
Hiskia: 'Hädän, kurituksen ja häväistyksen päivä on tämä päivä, sillä lapset
ovat tulleet kohdun suulle saakka, mutta ei ole voimaa synnyttää. Ehkä Herra,
sinun Jumalasi, kuulee kaikki Rabsaken sanat, joilla hänen herransa, Assurin
kuningas, on lähettänyt hänet herjaamaan elävää Jumalaa, ja rankaisee häntä
näistä sanoista, jotka Herra, sinun Jumalasi, on kuullut. Niin kohota nyt rukous
jäännöksen puolesta, joka vielä on olemassa.'"
Profeetta Jesaja välittää Jumalan vastauksen
Kun kuningas Hiskian palvelijat tulivat Jesajan luo, sanoi Jesaja heille:
"Sanokaa näin herrallenne: 'Näin sanoo Herra: Älä pelkää niitä sanoja, jotka
olet kuullut ja joilla Assurin kuninkaan poikaset ovat häväisseet minua. Katso,
minä annan häneen mennä sellaisen hengen, että hän kuultuaan sanoman
palaa omaan maahansa. Minä annan hänen kaatua miekkaan omassa
maassansa.'"
Rabsake kääntyi takaisin ja tapasi Assurin kuninkaan sotimassa Libnaa
vastaan; sillä hän oli kuullut, että tämä oli lähtenyt Laakiista pois. Mutta kun
Sanherib kuuli Tirhakasta, Etiopian kuninkaasta, sanottavan: "Katso, hän on
lähtenyt liikkeelle sotiakseen sinua vastaan", lähetti hän taas sanansaattajat
Hiskian luo ja käski sanoa: "Sanokaa näin Hiskialle, Juudan kuninkaalle: 'Älä
anna Jumalasi, johon sinä luotat, pettää itseäsi äläkä ajattele: Jerusalem ei joudu
Assurin kuninkaan käsiin. Olethan kuullut, mitä Assurin kuninkaat ovat
tehneet kaikille maille, kuinka he ovat vihkineet ne tuhon omiksi. Sinäkö
pelastuisit! Ovatko kansain jumalat pelastaneet niitä, jotka minun isäni ovat
tuhonneet: Goosania, Harrania, Resefiä ja Telassarin edeniläisiä? Missä on
Hamatin kuningas ja Arpadin kuningas, Sefarvaimin kaupungin, Heenan ja
Ivvan kuningas?'"
Hiskian rukoilee Herra temppelissä
Kun Hiskia oli ottanut kirjeen sanansaattajilta ja lukenut sen, meni hän Herran
temppeliin. Hiskia levitti sen Herran eteen. Hiskia rukoili Herran edessä:
"Herra, Israelin Jumala, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, sinä yksin olet
maan kaikkien valtakuntain Jumala; sinä olet tehnyt taivaan ja maan. Herra,
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kallista korvasi ja kuule; Herra, avaa silmäsi ja katso. Kuule Sanheribin sanat,
kuinka hän lähetti tuon miehen herjaamaan elävää Jumalaa. Se on totta, Herra,
että Assurin kuninkaat ovat hävittäneet kansat ja heidän maansa. He ovat
heittäneet heidän jumalansa tuleen; sillä ne eivät olleet jumalia, vaan
ihmiskätten tekoa, puuta ja kiveä, ja sen tähden he voivat hävittää ne. Mutta
pelasta nyt meidät, Herra, meidän Jumalamme, hänen käsistänsä, että kaikki
maan valtakunnat tulisivat tietämään, että sinä, Herra, yksin olet Jumala."
Jumalan vastaus Hiskian rukoukseen
Niin Jesaja lähetti Hiskialle tämän sanan: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala:
Mitä sinä olet minulta Sanheribin, Assurin kuninkaan, tähden rukoillut, sen
minä olen kuullut….Sen tähden, näin sanoo Herra Assurin kuninkaasta: Hän ei
tule tähän kaupunkiin eikä siihen nuolta ammu, ei tuo sitä vastaan kilpeä eikä
luo sitä vastaan vallia. Samaa tietä, jota hän tuli, hän palajaa, ja tähän
kaupunkiin hän ei tule, sanoo Herra. Sillä minä varjelen tämän kaupungin ja
pelastan sen itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden."
Jumalan lupaus toteutuu, Jerusalem pelastuu
Sinä yönä Herran enkeli lähti ja löi Assurin leirissä sata kahdeksankymmentä
viisi tuhatta (185 000) miestä, ja kun noustiin aamulla varhain, niin katso, ne
olivat kaikki kuolleina ruumiina. Silloin Sanherib, Assurin kuningas, lähti
liikkeelle ja meni pois; hän palasi takaisin ja jäi Niiniveen. Mutta kun Sanherib
oli kerran rukoilemassa jumalansa Nisrokin temppelissä, surmasivat
Adrammelek ja Sareser hänet miekalla; sitten he pakenivat Araratin maahan. Ja
hänen poikansa, Eesarhaddon, tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.
3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jumala ei salli itseänsä pilkattavan. Jumalalle on kaikki mahdollista.
Jumala kuulee rukoukset ja vastaa niihin ajallaan ja tavallaan.
Enkelit ovat henkiolentoja, jotka palvelevat uskovia. He varjelevat meitä.
He panevat toimeen Jumalan käskyjä, myös rangaistuksia.
4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Enkelit toimittivat Egyptissä viimeisen vitsauksen ja surmasivat kaikki
esikoiset VT2_5. Enkelit hävittivät Sodoman ja Gomorran kaupungit VT1_13.
5. Opeteltava Raamatun lause
Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
Gal. 6:7.
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6. Lauluehdotus VK 170 (UVK 170)
Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan.
On miekkamme ja kilpemme ajalla vaaran, vaivan.
Se vanha vainooja, kavala, kauhea on kiivas, kiukkuinen
ja julma, hirmuinen. Vain Herra hänet voittaa.
On turha oma voimamme vääryyden valtaa vastaan.
Me turman vallat voitamme Herrassa ainoastaan.
Hän, Kristus, kuningas, on Voitonruhtinas. Lyö joukot helvetin.
Ne tallaa jalkoihin ja voiton meille saattaa.
Maailma vaikk' ois täynnänsä pimeyden enkeleitä.
Päällemme syösten päänänsä he eivät voita meitä.
Ne raivotkohot vaan ja syöskööt kiukkuaan.
Ne saanehet jo on Herralta tuomion. Yks sana heidät kaataa.
Se sana seisoo vahvana. He ei voi sitä kestää.
Kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton estää.
Jos veis he henkemme, osamme, onnemme.
Ne heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta.
Sanat Martti Luther 1483-1546, sävel saksalainen 1529
7. Tehtäviä / kysymyksiä
8. Muuta huomioitavaa
Ensi sunnuntaina kuulemme vielä yhdestä Juudan kuninkaasta, Joosiasta.
Lisäkertomus Hiskiasta: Hiskian sairaus
2 Kun. 20:1–11 (Rinnakkaispaikka: Jes. 38:1–8)
Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillansa; ja profeetta Jesaja,
Aamoksen poika, tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Näin sanoo Herra:
Toimita talosi; sillä sinä kuolet etkä enää parane." Niin hän käänsi kasvonsa
seinään päin ja rukoili Herraa sanoen: "Oi Herra, muista, kuinka minä olen
vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on
hyvää sinun silmissäsi!" Hiskia itki katkerasti.
Mutta Jesaja ei ollut vielä lähtenyt keskimmäiseltä esipihalta, kun hänelle tuli
tämä Herran sana: "Palaja takaisin ja sano Hiskialle, minun kansani ruhtinaalle:
'Näin sanoo Herra, sinun isäsi Daavidin Jumala: Minä olen kuullut sinun
rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä parannan sinut: jo
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kolmantena päivänä sinä menet Herran temppeliin. Minä lisään sinulle ikää
viisitoista vuotta. Minä pelastan sinut ja tämän kaupungin Assurin kuninkaan
käsistä. Minä varjelen tätä kaupunkia itseni tähden ja palvelijani Daavidin
tähden.'" Jesaja sanoi: "Toimittakaa tänne viikunakakkua." Niin he toivat sitä ja
panivat paiseen päälle; ja hän parani.
Hiskia sanoi Jesajalle: "Mikä on merkkinä siitä, että Herra on parantava minut,
niin että minä kolmantena päivänä voin mennä Herran temppeliin?" Jesaja
sanoi: "Tämä on oleva sinulle merkkinä Herralta siitä, että Herra tekee, mitä
hän on sanonut: varjo kulkee kymmenen astetta eteenpäin tai siirtyy
kymmenen astetta takaisin." Hiskia sanoi: "Varjon on helppo pidetä kymmenen
astetta. Ei, vaan siirtyköön varjo takaisin kymmenen astetta." Silloin profeetta
Jesaja huusi Herraa, ja hän antoi varjon Aahaan aurinkokellossa siirtyä takaisin
kymmenen astetta, jotka se oli jo laskeutunut.
Ihmisen elinpäivät ovat Jumala kädessä – niin syntyminen kuin kuolemakin.
Jeesus sanoi vuorisaarnassaan: ”Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä
kyynäränkään vertaa?” Ei Hiskiakaan saanut lisää elinaikaa murehtimisellaan,
vaan Jumala vastasi Hiskian rukoukseen.
Hiskiasta kerrotaan vielä
Mutta kun Hiskia nöyrtyi sydämensä ylpeydestä, hän ja Jerusalemin asukkaat,
ei Herran viha kohdannut heitä Hiskian päivinä. Hiskialle tuli ylen paljon
rikkautta ja kunniaa; hän hankki itselleen aarrekammioita hopeata, kultaa,
kalliita kiviä, hajuaineita, kilpiä ja kaikkinaisia kallisarvoisia kaluja varten,
varastohuoneita jyvä-, viini- ja öljysatoa varten ja talleja kaikenlaisille juhdille
ja karjalaumoja tarhoihin. Myös rakennutti hän itsellensä kaupunkeja ja hankki
suuret laumat pikkukarjaa ja raavaskarjaa, sillä Jumala oli antanut hänelle ylen
suuren omaisuuden. Hiskia myös tukki Giihonin veden yläjuoksun ja johti
veden alas, länteenpäin, Daavidin kaupunkiin. Ja Hiskia menestyi kaikessa,
mitä hän teki. Niinpä Jumala ainoastaan koetellakseen häntä ja tullakseen
tuntemaan kaiken, mitä hänen sydämessään oli, jätti hänet Baabelin
ruhtinasten lähettiläiden valtaan, jotka olivat lähetetyt hänen luokseen
tiedustelemaan ihmettä, joka oli tapahtunut maassa. Mitä muuta on
kerrottavaa Hiskiasta ja hänen hurskaista teoistansa, katso, se on kirjoitettuna
profeetta Jesajan, Aamoksen pojan, näyssä, Juudan ja Israelin kuningasten
kirjassa. Hiskia meni lepoon isiensä tykö, ja hänet haudattiin siihen, mistä
noustaan Daavidin jälkeläisten haudoille. Ja koko Juuda ja Jerusalemin
asukkaat osoittivat hänelle kunniaa, kun hän kuoli. Hänen poikansa Manasse
tuli kuninkaaksi hänen sijaansa. 2 Aik. 32:26-33.
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