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1 దినవృతాత్ ంతాలు
గంథకర
1 దినవృతాత్ ంతములు గంథంలో గంథకరను పేరొక్నలేదు.

యూదుల సంపాదాయ గాథ పకారం ఎజ శాసి ఈ గంథం
రాసాడు. ఇది ఇశాయేల్ వంశాల జాబితాలో ఆరంభమవుతునన్ది.
ఐకయ్ ఇశాయేల్ రాజయ్ం దావీదు పరిపాలన వివరాలతో గంథం
కొనసాగి పాతనిబంధనలో పసిదుద్ న దావీదు గూరిచ్న వివరాలను
అందిసుత్ నన్ది. పాచీన ఇశాయేల్ రాజకీయ మత చరిత వివరాలు
ఇందులో వునాన్యి.

రచనా కాలం, పదేశం
సూమారు కీ. పూ. 450 - 425
ఇశాయేలియులు బబులోను చెరనుండి తిరిగి వచిచ్న తరువాత

గంథం రచన జరిగిందనన్ది సప్షట్ం. 3:19-24 లో ఉనన్ జాబితా
దావీదు వంశం వృకష్ం వరకు, జెరుబాబ్బెలు తరువాత ఆరు తరాలకు
విసత్రించింది.

సీవ్కర
పాచీనయూదు పజ. తరువాత ఉనన్ బిల్ పాఠకులు.
పయోజనం
బబులోను పవాసం అనంతరం దేవుణిణ్ ఎలా ఆరాధించాలి అని

ఇశాయేలీయిలకు నేరిప్ంచడానికి ఈ గంథరచన జరిగింది. ద ణ
రాజయ్ చరిత పుసత్కం దృషిట్ కేందీకరించింది. అంటే యూదా
బెనాయ్మిను, లేవీగోతాలు. ఈ గోతాలు తకిక్న గోతాల కనాన్
దేవునిపటల్ మరింత విధేయంగా ఉనాన్యి. దేవుడు దావీదుతో
తాను చేసిన నిబంధనకు కటుట్ బడి దావీదు రాజ వంశానిన్ లేక
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పరిపాలనను అంతం లేని దానిన్గా చేసాడు. ఇదిమానవమాతు న
రాజులకు సాధయ్ం కాదు. దావీదు, సొలొమోనుల దావ్రా దేవుడు
తన ఆలయానిన్ సాథ్ పించాడు. పజలు అకక్డ ఆరాధనలు చేసేవారు.
సొలొమోను దేవాలయానిన్ బబులోనులోవారు నాశనం చేసారు.

ముఖాయ్ంశం
ఇశాయేలు ఆధాయ్తిమ్క చరిత.

విభాగాలు
1. వంశావళలు— 1:1-9:44
2. సౌలు మరణం— 10:1-14
3. దావీదు అభిషేకం,రాజరికం— 11:1-29:30

ఆది పితరులు వంశసుథ్ లు
1:5-7; ఆది 10:2-5
1:8-16; ఆది 10:6-20
1:17-23; ఆది 10:21-31; 11:10-27
1:29-31; ఆది 25:12-16
1:32-33; ఆది 25:1-4
1:35-37; ఆది 36:10-14
1:38-42; ఆది 36:20-28

1ఆదాము కొడుకు షేతు. షేతు కొడుకు ఎనోషు. 2ఎనోషు కొడుకు
కేయినాను. కేయినాను కొడుకు మహలలేలు. మహలలేలు కొడుకు
యెరెదు. 3యెరెదు కొడుకు హనోకు. హనోకు కొడుకు మెతూషెల.
మెతూషెల కొడుకు లెమెకు. 4 లెమెకు కొడుకు నోవహ . నోవహ
కొడుకులు షేము,హాము,యాపెతు.

5 యాపెతు కొడుకులు వీళ ళ్: గోమెరు, మాగోగు, మాదయి,
యావాను, తుబాలు, మెషెకు, తీరసు. 6 గోమెరు కొడుకులు
అషక్నజు, రీఫతు, తోగరామ్ అనే వాళ ళ్. 7 యావాను కొడుకులు
ఎలీషా, తరీష్షు, కితీత్ము, దోదానీము.

8 హాము కొడుకులు ఎవరంటే, కూషు, మిసాయిము, పూతు,
కనాను అనే వాళ ళ్. 9 కూషు కొడుకులు వీళ ళ్: సెబా, హవీలా,
సబాత్ ,రాయమా,సబత్కా. ఇకరాయమాకొడుకులు షెబా,దదానుఅనే
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వాళ ళ్. 10 కూషుకు నిమోదు పుటాట్ డు. ఈ నిమోదు భూమి మీద
మొదటి విజేత.

11 ఇక మిసాయిము లూదీయులు, అనామీయులు,
లెహాబీయులు, నపుహీయులు, 12 పతుసీయులు అనే జాతులకు
తండి. ఫిలిషీయుల వంశకర న కసూల్ హీయులూ కఫోత్ రీయులూ
కూడామిసాయిము సంతతివారే.

13 కనానుకు మొదటగా సీదోను పుటాట్ డు. తరువాత
హేతు పుటాట్ డు. 14 ఇతడు యెబూసీయులు, అమోరీయులు,
గిరాగ్ షీయులు, 15 హివీవ్యులు, అరీక్యులు, సీనీయులు
16అరావ్దీయులు, సెమారీయులు, హమాతీయులు అనే జాతులకు
మూలపురుషుడు కూడా.

17 షేము కొడుకులు ఏలాము, అషూష్ రు, అరప్కష్దు, లూదు,
అరాము, ఊజు, హ లు, గెతెరు, మెషెకు అనే వాళ ళ్.
18 అరప్కష్దుకు షేలహ పుటాట్ డు. షేలహ కు ఏబెరు పుటాట్ డు.
19 ఏబెరుకు ఇదద్రు కొడుకులు పుటాట్ రు. వాళళ్లో పెలెగు అనేవాడి
రోజులోల్ పాంతాలుగా భూమి విభజన జరిగింది. అందుకే అతనికి ఆ
పేరు వచిచ్ంది. అతనిసోదరుడి పేరుయొకాను.

20 యొకానుకు అలోమ్దాదు, షెలపు, హసరామ్వెతు, యెరహ ,
21హదోరము, ఊజాలు, దికాల్ ను, 22 ఏబాలు, అబీమాయేలు, షేబా,
23ఓఫీరు,హవీలా,యోబాలు పుటాట్ రు.

24 షేముకు అరప్కష్దు, అరప్కష్దుకు షేలహ , షేలహ కు ఏబెరు,
25 ఏబెరుకు పెలెగు, పెలెగుకు రయూ, 26 రయూకు సెరూగు,
సెరూగుకు నాహోరు, నాహోరుకు తెరహ , 27 తెరహ కు అబాహాము
అనే పేరు పెటిట్న అబామూపుటాట్ రు.

28 అబాహాము కొడుకులు ఇసాస్కు, ఇషామ్యేలులు. 29 వీళళ్
సంతానం వివరాలు ఇవి. ఇషామ్యేలు పెదద్కొడుకు నెబాయోతు.
ఇతని తరువాత పుటిట్న వాళ ళ్, కేదారు, అదబ్యేలు, మిబాశ్మూ,
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30మిషామ్, దూమా, మశాశ్, హదదు, తేమా, 31యెతూరు, నాపీషు,
కెదెమా. వీళ ళ్ ఇషామ్యేలు కొడుకులు.

32అబాహాము ఉంపుడుకతెత్ అయిన కెతూరాకు పుటిట్న కొడుకులు
వీళ ళ్: జిమాను, యొ ను, మెదాను, మిదాయ్ను, ఇషాబ్కూ,
షూవహ . వీళళ్లో యొ నుకు షేబా, దదానూ అనే కొడుకులు
పుటాట్ రు. 33 మిదాయ్ను కొడుకులు ఎవరంటే ఏయిఫా, ఏఫెరు,
హనోకు, అబీదా, ఎలాద్ యా. వీళళ్ంతా కెతూరా సంతానం.

34అబాహాముకు ఇసాస్కు పుటాట్ డు. ఇసాస్కు కొడుకులు ఏశావు,
యాకోబు.

35 ఏశావు కొడుకులు ఎవరంటే ఏలీఫజు, రెయూవేలు,
యెయూషు, యాలాము, కోరహ అనే వాళ ళ్. 36 వీళళ్లో ఎలీఫజు
కొడుకులు తేమాను, ఓమారు, సెపో, గాతాము, కనజు, తిమాన్
అమాలేకు అనేవాళ ళ్. 37 రెయూవేలు కొడుకులు నహతు, జెరహ ,
షమామ్,మిజాజ్ .

38 శేయీరు కొడుకులు, లోతాను, శోబాలు, సిబోయ్ను, అనా,
దిషోను, ఏసెరు, దిషాను. 39 లోతాను కొడుకులు, హోరీ,
హోమాములు. లోతాను సోదరి పేరు తిమాన్. 40శోబాలు కొడుకులు
అలావ్ను, మనహతు, ఏబాలు, షెపో, ఓనాము. సిబోయ్ను కొడుకులు
అయాయ్, అనా.

41 అనా కొడుకు పేరు దిషోను. దిషోను కొడుకులు హమాను,
ఎషాబ్ను, ఇతాను, కెరాను. 42 ఏసెరు కొడుకులు బిలాహ్ ను, జవాను,
యహకాను. దిషాను కొడుకులు ఊజు, అరాను.

ఎదోము రాజులు
1:43-54; ఆది 36:31-43

43 ఇశాయేలీయులను ఏ రాజూ పరిపాలించక ముందే ఏదోం
దేశంలో ఈ రాజులు పరిపాలించారు. బెయోరు కొడుకు బెల. అతని
పటట్ణం పేరు దినాహ్ బా. 44 బెల చనిపోయిన తరువాత అతని
సాథ్ నంలో యోబాబు అనేవాడు రాజు అయాయ్డు. ఇతడు బొసా
అనే ఊరికి చెందిన జెరహ కొడుకు. 45 యోబాబు చనిపోయిన
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తరువాత అతని సాథ్ నంలో తేమాను పాంతం వాడయిన హ షాము
రాజు అయాయ్డు.

46 హ షాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశంలో
మిదాయ్నీయులనుఓడించినవాడూ,బెదెదుకొడుకూఅయినహదదు
అతని సాథ్ నంలో రాజు అయాయ్డు. ఇతడి పటట్ణం పేరు అవీతు.
47హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేకా అనే ఊరికి చెందిన శమాల్
అతని సాథ్ నంలో రాజు అయాయ్డు. 48 శమాల్ చనిపోయిన తరువాత
నది తీరంలో ఉనన్ రహెబోతు అనే ఊరికి చెందిన షావూలు అతని
సాథ్ నంలో రాజు అయాయ్డు.

49 షావూలు చనిపోయిన తరువాత అతని సాథ్ నంలో బయల్ 
హానాను రాజు అయాయ్డు. ఇతని తండి అకోబ్రు. 50 బయల్ 
హానాను చనిపోయిన తరువాత హదదు అనేవాడు అతని సాథ్ నంలో
రాజు అయాయ్డు. ఇతని పటట్ణం పేరు పాయు. ఇతని భారయ్పేరు
మెహేతబేలు. ఈమె తలిల్ పేరు మతేదు. ఈమె మేజాహాబుకు
పుటిట్ంది.

51హదదు చనిపోయిన తరువాత ఎదోములో నాయకులెవరంటే
తిమాన్,అలావ్,యతేతు, 52అహలీబామా, ఏలా, పీనోను, 53 కనజు,
తేమాను,మిబాస్రు, 54మగీద్యేలు,ఈలాము అనేవాళ ళ్. వీళళ్ంతా
ఎదోము దేశానికి నాయకులుగా ఉనాన్రు.

2
ఇశాయేలు
2:1-2; ఆది 35:23-26

1 ఇశాయేలు కొడుకులు వీళ ళ్: రూబేను, షిమోయ్ను, లేవీ,
యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను, 2దాను, యోసేపు, బెనాయ్మీను,
నఫాత్ లి,గాదు, ఆషేరు.

యూదా
2:5-15; రూతు 4:18-22;మతత్యి 1:3-6



1 దినవృతాత్ ంతాలు 2:3 vi 1 దినవృతాత్ ంతాలు 2:19

3యూదాకొడుకులు ఏరు, ఓనాను, షేలాఅనేవాళ ళ్. ఈముగుగ్ రి
తలిల్ ఒక కనానీయురాలు. ఆమెషూయఅనేవాడి కూతురు. యూదా
పెదద్కొడుకు పేరు ఏరు. ఇతడు యెహోవా దృషిట్లో పాపం చేశాడు.
అందుకని యెహోవా అతణిణ్ చంపాడు. 4 తరువాత అతని కోడ న
తామారు దావ్రా అతనికి పెరెసు, జెరహ అనే కొడుకులు పుటాట్ రు.
యూదాకుమొతత్ం ఐదుగురు కొడుకులు.

5పెరెసు కొడుకులు హెసోను, హామూలు అనేవాళ ళ్. 6జెరహ కు
ఐదుగురు కొడుకులు కలిగారు. వీరు జిమీ, ఏతాను, హేమాను,
కలోక్లు, దారా. 7 కరీమ్ కొడుకులోల్ ఒకడి పేరు ఆకాను. ఇతడు
శాపానికి గు న వసుత్ వులోల్ కొనిన్టిని దొంగతనం చేశాడు. అలా చేసి
ఇశాయేలీయులను ఎంతోయాతన పెటాట్ డు. 8ఏతాను కొడుకు పేరు
అజరాయ్.

9 హెసోనుకు పుటిట్న కొడుకులు యెరహెమ్యేలు, రము,
కెలూ . 10 రముకు అమీమ్నాదాబు, అమీమ్నాదాబుకు నయసోస్ను
పుటాట్ డు. ఈ నయసోస్ను యూదా పజలకి నాయకుడిగా ఉనాన్డు.
11 నయసోస్నుకు శలామ్ను పుటాట్ డు, శలామ్నుకు బోయజు పుటాట్ డు.
12బోయజుకు ఓబేదు పుటాట్ డు. ఓబేదుకు యెషష్యిపుటాట్ డు.

13 యెషష్యి పెదద్ కొడుకు పేరు ఏలీయాబు. రెండోవాడు
అబీనాదాబు, మూడోవాడు షమామ్, 14 నాలోగ్ వాడు నెతనేలు,
ఐదోవాడు రదద్యి, 15ఆరోవాడు ఓజెము, ఏడోవాడు దావీదు.

16 వీళళ్కు ఇదద్రు అకక్చెలెల్ళ ళ్. వాళ ళ్ సెరూయా అబీగయీలు.
సెరూయాకు అబీ , యోవాబు, అశాహేలు అనే ముగుగ్ రు కొడుకులు
పుటాట్ రు. 17అబీగయీలుకు అమాశా పుటాట్ డు. ఈ అమాశా తండి
యెతెరు అనే ఇషామ్యేలీయుడు.

18 హెసోను కొడుకు కాలేబుకు అజూబా అనే తన భారయ్ వలాల్ ,
యెరీయోతు* అనే ఆమె వలాల్ పిలల్లు కలిగారు. అజూబా కొడుకులు
యేషెరు, షోబాబు, అరోద్ ను. 19 అజూబా చనిపోయిన తరువాత

* 2:18 2:18యెరీయోతు అజూబాభారయ్
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కాలేబు ఎఫాతాఅనేఆమెను పెళిళ్చేసుకునాన్డు. ఆమెవలల్ అతనికి
హ రు పుటాట్ డు. 20 హ రుకు ఊరీ పుటాట్ డు. ఊరీకి బెసలేలు
పుటాట్ డు.

21తరువాతహెసోనుఅర ఏళల్ వయసస్పుప్డుమాకీరు కూతురిన్
పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. ఈ మాకీరు గిలాదుకు తండి. హెసోనుకు
సెగూబు పుటాట్ డు. 22 సెగూబుకు యాయీరు పుటాట్ డు. ఇతని
ఆధీనంలో గిలాదు దేశంలో ఇర మూడు పటట్ణాలు ఉండేవి.

23 వీళళ్ దగగ్రనుండి యాయీరు పటట్ణాలనూ, కెనాతునూ, వీటి
చుటూట్ ఉనన్ మరో అర ఊళల్నూ గెషూరు వాళల్ అరామీయులూ
తీసుకునాన్రు. వీళళ్ంతాగిలాదుకు తండిఅయినమాకీరు సంతానం.
24 హెసోను చనిపోయిన తరువాత కాలేబు-ఎఫతా పటట్ణంలో
హెసోను భారయ్ అషూష్ రును కనన్ది. ఈ అషూష్ రు తెకోవ అనే వాడికి
తండి.

25 హెసోను పెదద్కొడుకు యెరహెమ్యేలు. ఈ యెరహెమ్యేలు
పెదద్ కొడుకు రము. మిగిలిన కొడుకులు ఎవరంటే బూనా, ఓరెను,
ఓజెము, అహీయా అనేవాళ ళ్. 26 ఈ యెరహెమ్యేలుకు మరో
భారయ్ ఉంది. ఆమె పేరు అటారా. ఈమె ఓనాము తలిల్.
27యెరహెమ్యేలు పెదద్కొడుకు రముకు మయజూ, యామీను, ఏకెరు
అనే కొడుకులునాన్రు. 28 ఓనాము కొడుకులు షమమ్యి, యాదాలు.
షమమ్యి కొడుకులు నాదాబు, అబీషూరు.

29 అబీషూరు భారయ్ పేరు అబీహయిలు. ఈమె దావ్రా
అబీషూరుకు అహాబ్ను, మొలీదు అనే పేరునన్ కొడుకులు పుటాట్ రు.
30 నాదాబు కొడుకులు సెలెదు, అపప్యీము. సెలెదు పిలల్లు
పుటట్కుండానే చనిపోయాడు. 31 అపప్యీం కొడుకులోల్ ఇషీ అనే
వాడునాన్డు. ఇషీ కొడుకులోల్ షేషాను అనే వాడునాన్డు. షేషాను
కొడుకులోల్ అహల్ యి అనే వాడునాన్డు. 32 షమమ్యికి సోదరు న
యాదా కొడుకులు యెతెరు, యోనాతాను. వీరిలో యెతెరు ఎలాంటి
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సంతానం లేకుండానే చనిపోయాడు. 33 యోనాతాను కొడుకులు
పేలెతు,జాజా. వీళళ్ంతాయెరహెమ్యేలు వారసులు.

34 షేషానుకు కూతుళ ళ్ పుటాట్ రు గానీ కొడుకులు కలగలేదు. ఈ
షేషానుకు యరహా అనే ఒక దాసుడునాన్డు. వాడు ఐగుపీత్యుడు
35 షేషాను తన కూతురిన్ ఈ యరహాకు ఇచాచ్డు. యరహాకు ఆమె
దావ్రా అతత్యిపుటాట్ డు.

36 అతత్యికి నాతాను పుటాట్ డు. నాతానుకి జాబాదు పుటాట్ డు.
37 జాబాదుకి ఎపాల్ లు పుటాట్ డు. ఎపాల్ లుకి ఓబేదు పుటాట్ డు.
38ఓబేదుకియెహ పుటాట్ డు. యెహ కి అజరాయ్ పుటాట్ డు.

39 అజరాయ్కి హేలెసుస్ పుటాట్ డు. హేలెసుస్కి ఎలాశా పుటాట్ డు.
40 ఎలాశాకి సిసామ్యీ పుటాట్ డు. సిసామ్యీకి షలూల్ ము పుటాట్ డు.
41షలూల్ ముకియెకమాయ్ పుటాట్ డు. యెకమాయ్కి ఎలీషామాపుటాట్ డు.

42 యెరహెమ్యేలు తోడబుటిట్న వాడు కాలేబు కొడుకులెవరంటే
మేషా, మారేషా. వీరిలో మేషా పెదద్వాడు. ఇతని కొడుకు జీఫు.
మారేషా కొడుకు పేరు హెబోను. 43 హెబోను కొడుకులు కోరహ ,
తపూప్య, రేకెము, షెమ. 44షెమకు రహముపుటాట్ డు. ఈ రహము
యోరెక్యాముకు తండి. రేకెముకు షమమ్యిపుటాట్ డు.

45 షమమ్యి కొడుకు మాయోను. ఈ మాయోను బేతూస్రుకు
తండి. 46కాలేబుఉంపుడుకతెత్ అయినఏయిఫాహారాను,మోజాను,
గాజేజులకు జనమ్నిచిచ్ంది. హారానుకు గాజేజుపుటాట్ డు. 47యెహద్ యి
కొడుకులు రెగెము,యోతాము, గేషాను, పెలెటు, ఏయిఫా, షయపు.

48 కాలేబు ఉంపుడుకతెత్ అయిన మయకా షెబెరుకీ, తిరహ్నాకీ
జనమ్నిచిచ్ంది. 49 ఆమెకి ఇంకా షయపు, షెవాను పుటాట్ రు. వీరిలో
షయపుకుమదమ్నాన్,షెవానుకు గిబీవాడుమకేబ్నాపుటాట్ రు. కాలేబు
కూతురి పేరు అకాస్.

50ఇక కాలేబు సంతానం ఎవరంటే, ఎఫాతా వలల్ అతనికిమొదట
హ రు పుటాట్ డు. హ రుకు శోబాలు, శలామ్, హారేపు పుటాట్ రు.
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51 వీళళ్లో శోబాలుకు కిరయ్తాయ్రీము, శలామ్కు బేతెల్హేము, హారేపుకు
బేతాగ్ దేరు పుటాట్ రు.

52 కిరయ్తాయ్రీము తండి అయిన శోబాలు వారసులు హారోయే,
ఇంకా మనుహోతీయులోల్ సగం మంది ఇతని వంశం వాళేళ్.
53 కిరయ్తాయ్రీముకు చెందిన తెగలు ఎవరంటే ఇతీయులూ,
పూతీయులూ, షుమామ్తీయులూ, మిషాయీయులు. వీరినుండి
జొరాతీయులూ, ఎషాయులీయులూ వచాచ్రు.

54 శలామ్కు సంబంధించిన తెగలు ఇవి, బేతెల్హేము,
నెటోపాతీయులూ, యోవాబు కుటుంబానికి సంబంధించిన
అతారోతీయులూ, మానహతీయులోల్ సగ భాగంగా ఉనన్
జారీయులూ. 55 యబేబ్జులో నివసించే లేఖికుల కుటుంబా న
తిరాతీయులూ, షిమాయ్తీయులూ, శూకోతీయులూ. వీళ ళ్ రేకాబు
కుటుంబాలకు పూరీవ్కు న హమాతుకు వారసులుగా కలిగిన
కేనీయులు.

3
దావీదు కుటుంబం
3:1-4; 2సమూ 3:2-5
3:5-8; 2సమూ 5:14-16; 1దిన 14:4-7

1దావీదుకుహెబోనులోపుటిట్న కొడుకులు వీళ ళ్: పెదద్కొడుకు పేరు
అమోన్ను. ఇతని తలిల్ అహీనోయము. ఈమెదియెజెయేలు పటట్ణం.
రెండవవాడుదానియేలు. ఇతనితలిల్ పేరు అబీగయీలు. ఈమెది

కరెమ్ల్ గామం.
2మూడవ వాడు అబాష్ లోము. ఇతని తలిల్ పేరు మయకా. ఈమె

గెషూరు దేశానికి రాజు తలమ్యి కూతురు.
నాలుగో వాడు అదోనీయా. ఇతని తలిల్ పేరు హగీగ్తు.
3అయిదోవాడు షెఫటయ్. ఇతని తలిల్ పేరు అబీటలు.
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ఆరోవాడు ఇతెయాము. ఇతనితలిల్ ఎగాల్ . 4ఈఆరుగురూఅతనికి
హెబోనులోపుటాట్ రు. ఇకక్డ దావీదు ఏడు సంవతస్రాల ఆరు నెలలు
పరిపాలించాడు.
యెరూషలేములో అతడు ము మూడు సంవతస్రాలు

పరిపాలించాడు.
5 యెరూషలేములో అతనికి అమీమ్యేలు కూతురు బతెష్బ వలల్

షిమాయ్, షోబాబు, నాతాను, సొలొమోను అనే నలుగురు కొడుకులు
పుటాట్ రు.

6 దావీదుకి కలిగిన మిగిలిన తొమిమ్దిమంది కొడుకుల పేరుల్
ఏమిటంటే, ఇభారు, ఎలీషామా, ఎలీపేలెటు, 7 నోగహ , నెపెగు,
యాఫీయ, 8ఎలీషామా, ఎలాయ్దా, ఎలీపేలెటు అనే వాళ ళ్.

9వీళళ్ంతాదావీదు కొడుకులు,అతనిఉంపుడుకతెత్ల వలల్ కలిగిన
సంతానం కాదు. వీళళ్ందరికీ సోదరితామారు.

సొలొమోను కుటుంబం
10సొలొమోను కొడుకు రెహబాము, రెహబాము కొడుకు అబీయా.

అబీయాకొడుకు ఆసా. ఆసా కొడుకు యెహోషాపాతు.
11యెహోషాపాతు కొడుకు యెహోరాము. యెహోరాము కొడుకు

అహజాయ్. అహజాయ్ కొడుకుయోవాషు.
12 యోవాషు కొడుకు అమజాయ్. అమజాయ్ కొడుకు అజరాయ్.

అజరాయ్ కొడుకుయోతాము.
13 యోతాము కొడుకు ఆహాజు. ఆహాజు కొడుకు హిజిక్యా.

హిజిక్యాకొడుకు మనషేష్ .
14మనషేష్ కొడుకు ఆమోను. ఆమోను కొడుకుయోషీయా.
15 యోషీయా కొడుకులెవరంటే పెదద్వాడు యోహానాను,

రెండోవాడు యెహోయాకీము, మూడోవాడు సిదిక్యా, నాలుగోవాడు
షలూల్ ము.

16యెహోయాకీము కొడుకు యెకొనాయ్. అతని కొడుకు సిదిక్యా
ఆఖరి రాజు.
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17యెకొనాయ్ కొడుకులు అసీరు, షయలీత్యేలు, 18మలీక్రాము,
పెదాయా, షెనజజ్రు,యెకమాయ్,హోషామా, నెదబాయ్.

19 పెదాయా కొడుకులు జెరుబాబ్బెలు, షిమీ. జెరుబాబ్బెలు
కొడుకులు మెషులాల్ ము,హననాయ్. వీళళ్ సోదరి షెలోమీతు.

20 అతనికి ఇంకో ఐదుగురు కొడుకులునాన్రు. వాళ ళ్ హషుబా,
ఓహెలు, బెరెకాయ్,హసదాయ్,యూషబెహ్సేద్.

21హననాయ్ వారసులు పెలటాయ్, యెషయా, రెఫాయా కొడుకులు,
అరాన్ను కొడుకులు, ఓబదాయ్ కొడుకులు, షెకనాయ్ కొడుకులు.

22 షెకనాయ్ కొడుకులోల్ షేమయా అనేవాడునాన్డు. షెమయాకు
ఆరుగురు కొడుకులునాన్రు. వాళెళ్వరంటే, హటూట్ షు, ఇగాలు,
బారియహ , నెయరాయ్,షాపాతు.

23 నెయరాయ్కు ముగుగ్ రు కొడుకులునాన్రు. వాళ ళ్ ఎలోయ్యే ,
హిజిక్యా, అజీకాము.

24 ఎలోయ్యే కి ఏడుగురు కొడుకులునాన్రు. వాళ ళ్ హోదవాయ్,
ఎలాయ్షీబు, పెలాయా, అకూక్బు,యోహానాను, దెలాయా, అనానీ.

4
యూదా వంశం

1 యూదా కొడుకులు పెరెసు, హెసోను, కరీమ్హ రు, శోబాలు
అనేవాళ ళ్. 2 శోబాలు కొడుకు పేరు రెవాయా. రెవాయాకి
యహతు పుటాట్ డు. యహతుకి అహ , లహదు పుటాట్ రు. వీళ ళ్
జొరాతీయుల తెగలమూల పురుషులు.

3 అబీయేతాము సంతానం యెజెయేలు, ఇషామ్, ఇదాబ్షు
అనేవాళ ళ్. వీళళ్ సోదరి పేరు హజెజ్లెలోప్ని.

4 ఇక పెనూయేలు గెదోరీయులకు మూలపురుషుడు. ఏజెరు
అనేవాడుహ షాయీయులకుమూలపురుషుడు. వీళళ్ంతాహ రు
కొడుకులు. హ రు ఎఫాతాకు పెదద్ కొడుకు, బేతెల్హేముకు తండి.
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5 అషూష్ రు తండి తెకోవ. ఇతనికి ఇదద్రు భారయ్లునాన్రు. వీరి
పేళ ళ్ హెలా, నయరా. 6 నయరా దావ్రా అతనికి అహ జాజ్ ము,
హెపెరు, తేమనీ,హాయహషారీపుటాట్ రు. వీళ ళ్ నయరా కొడుకులు.

7 హెలా కొడుకులెవరంటే జెరెతు, సోహరు, ఎతాన్ను, కోజు.
8వీరిలోకోజుదావ్రాఆనూబు,జోబేబా,హారుము కొడు న అహరేహ్లు
దావ్రా కలిగిన తెగల పజలూ వచాచ్రు.

9యబేబ్జు తన సోదరులందరి కంటే ఎకుక్వ గౌరవం పొందాడు.
అతని తలిల్ అతనికి యబేబ్జు అనే పేరు పెటిట్ంది. ఎందుకంటే
“యాతనలో నేను వీడికి జనమ్నిచాచ్ను” అని చెపిప్ంది. 10 ఈ
యబేబ్జు ఇశాయేలీయుల దేవుడికి ఇలా విజాఞ్ పన చేశాడు. “నువువ్
ననున్ కచిచ్తంగా ఆశీరవ్దించు. నా భూభాగానిన్ విశాలం చెయియ్. నీ
చేతిని నాకు తోడుగా ఉంచు. నేను వేదన పడకుండా దయతో ననున్
కీడు నుండి తపిప్ంచు.” దేవుడు అతని పారథ్న అంగీకరించి అతడు
అడిగినటేట్ అతనికి దయచేశాడు.

11 షూవహ సోదరు న కెలూబు కొడుకు పేరు మెహీరు. ఇతని
కొడుకు పేరు ఎషోను. 12 ఎషోను కొడుకులు బేతాఫా, పాసెయా,
తెహినాన్ అనే వాళ ళ్. ఈ తెహినాన్ ఈరాన్హాషుకు తండి. వీళ ళ్
రేకాకు చెందిన వాళ ళ్.

13 కనజు కొడుకుల పేరుల్ ఒతీన్యేలు శెరాయా. ఒతీన్యేలు
కొడుకులోల్ హతతు అనే ఒకడుండేవాడు. 14 మెయానొ కి ఒఫా
పుటాట్ డు. శెరాయా కొడుకు పేరు యోవాబు. ఇతడు నిపుణు న
చేతి వృతుత్ ల వాళళ్ లోయలో జీవించే వారికి మూలపురుషుడు. ఆ
లోయలోఉనన్ వాళళ్ంతా చేతిపనుల వాళేళ్.

15 యెఫునెన్ కొడు న కాలేబుకు ఈరు, ఏలా, నయం పుటాట్ రు.
ఏలాకొడుకులోల్ కనజుఅనేవాడునాన్డు. 16యెహలెల్లేలు కొడుకులు
జీఫు, జీఫా, తీరాయ్, అశరేయ్.
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17 ఎజా కొడుకులు యెతెరు, మెరెదు, ఏఫెరు, యాలోను.
ఐగుపీత్యురాలూ, ఫరో కూతురూ అయిన బితాయ్ దావ్రా మెరెదుకు
పుటిట్న కొడుకులు మిరాయ్ము, షమమ్యి, ఎషెట్మో, ఇషాబ్హ
అనేవాళ ళ్. ఈఇషాబ్హ ఎషేట్మోనువాళల్కి తండి. 18యూదురా న
అతని భారయ్ వలల్ అతనికి గెదోరుకు తండి అయిన యెరెదు, శోకోకు
తండి అయిన హెబెరు, జానోహకు తండి అయిన యెకూతీయేలు
పుటాట్ రు.

19 నహము సోదరీ హ దీయా భారాయ్ అయిన ఆమెకు పుటిట్న
కొడుకులోల్ ఒకడు గరీమ్ వాడు కెయిలాకు తండి. మరొకడు
మాయకాతీయు న ఎషేట్మో. 20 షీమోను కొడుకులు అమోన్ను,
రినాన్, బెనాహ్ నాను, తీలోనులు. ఇషీ కొడుకులు జోహేతు,
బెనోజ్ హేతులు.

21 యూదా కొడు న షేలహ కొడుకులు ఎవరంటే లేకాకు
తండి న ఏరు, మారేషాకు తండీ, బేత్ ఆషిబ్యాలో సనన్టి
వసాలు నేసే వారికి మూలపురుషు న లదాద్ యు, 22యోకిం, కోజేబా
సంతతి, యోవాషు సంతతి, మోయాబులో పసిదుధ్ బెతేల్హెంకు
తిరిగి వచిచ్న శారాపీయులూ.
ఇవనీన్ పూరవ్కాలంలోనే రాసి ఉనన్ సంగతులే. 23 వీళ ళ్ కుమమ్రి

వాళ ళ్. నెతాయీములోనూ, గెదేరలోనూ వీళ ళ్ నివసించారు. వీళ ళ్
రాజు కోసం పని చేయడానికి అకక్డ నివసించారు.

షిమోయ్ను వంశం
4:28-43;యెహో 19:2-10

24 షిమోయ్ను కొడుకులు వీళ ళ్. నెమూయేలు, యామీను,
యారీబు, జెరహ , షావూలు. 25 వీళళ్లో షావూలుకు షలూల్ ము
పుటాట్ డు. షలూల్ ముకు మిబాస్ము పుటాట్ డు. మిబాస్ముకు
మిషామ్ పుటాట్ డు. 26 మిషామ్ సంతతి వారెవరంటే అతని కొడుకు
హమూమ్యేలు, అతనిమనవడు జకూక్రు,మునిమనవడు షిమీ.
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27 షిమీకి పదహారు మంది కొడుకులూ, ఆరుగురు కూతుళ ళ్
పుటాట్ రు. కానీ అతని అనన్దముమ్లకు ఎకుక్వమంది సంతానం
కలుగలేదు. యూదా తెగ పజలు వృదిధ్ చెందినటుల్ వీళళ్ తెగలు వృదిధ్
చెందలేదు. 28వీళ ళ్బెయేరెష్బా,మోలాదా,హజరుష్ వలుఅనేఊళల్లో
నివసించారు.

29వీళ ళ్ ఇంకా బిలాహ్ , ఎజెము,తోలాదు, 30బెతూయేలు,హోరామ్,
సికల్గు 31 బేతమ్రాక్బోతు, హాజరూస్సా, బేతీబ్రీ, షరాయిము అనే
పాంతాలోల్ కూడా నివసించారు. దావీదు పరిపాలన మొదలయేయ్
వరకూ వీళ ళ్ ఈఊళల్లో నివసించారు.

32 వాళళ్ ఐదు ఊళ ళ్ ఏవంటే ఏతాము, అయీను, రిమోమ్ను,
తోకెను, ఆషాను. 33 వీటితో పాటు బయలు వరకూ ఉనన్ గామాలు
వాళళ్ వశంలో ఉండేవి. వీళ ళ్ నివాసం ఏరప్రుచుకునన్ పాంతాలు
ఇవి. వీళ ళ్ తమ వంశావళి వివరాలను భదం చేసుకునాన్రు.

34 వీళళ్ తెగల నాయకులు ఎవరంటే మెషోబాబు, యమేల్ కు,
అమజాయ్ కొడు న యోషా, 35 యోవేలు, అశీయేలు కొడు న
శెరాయాకు పుటిట్న యోషిబాయ్ కొడు న యెహ , 36 ఎలోయ్యే ,
యహకోబా, యెషోహాయా, అశాయా, అదీయేలు, యెశీమీయేలు,
బెనాయా, 37 షెమయాకు పుటిట్న షిమీ కొడు న యెదాయాకు
పుటిట్న అలోల్ ను కొడు న షిపి కొడు న జీజా అనేవాళ ళ్. 38 వీళళ్
కుటుంబాలనీన్ ఎంతో అభివృదిధ్ చెందాయి.

39వీళ ళ్తమదగగ్రఉనన్మందలకుమేతకోసం గెదోరుకు తూరుప్
దికుక్నఉనన్పలల్పుపాంతానికివెళాళ్రు. 40అకక్డవాళళ్కుపుషిట్గా,
విసాత్ రంగా మేత ఉనన్ పాంతం కనిపించింది. ఆ దేశం విశాలంగా,
పశాంతంగా,హాయిగాఉంది. అంతకుముందు అకక్డహాము వంశం
వాళ ళ్ నివసించారు. 41 ఆ వంశావళిలో పేరుల్ ఉనన్ వీరు యూదా
రాజు హిజిక్యా పరిపాలించిన రోజులోల్ అకక్డకు వెళాళ్రు. అకక్డ
హాము తెగల నివాసాల నా అకక్డే ఉనన్ మేయూనిము తెగల నా
దాడులు చేశారు. వాళళ్ను పూరిగా నాశనం చేసి ఆ పాంతానిన్
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ఆకమించుకునాన్రు. తమ మందలకు సరిపోయినంత మేత అకక్డ
ఉండటం వలల్ వాళ ళ్ అకక్డే సిథ్రపడాడ్ రు.

42 షిమోయ్ను తెగ నుండి ఐదు వందలమంది శేయీరు పరవ్త
పాంతాలకు వెళాళ్రు. వీళళ్కు ఇషీ కుమారు న పెలటాయ్,
నెయరాయ్, రెఫాయా, ఉజీజ్యేలు నాయకులుగా ఉనాన్రు. 43 వీళ ళ్
అమాలేకీయులోల్ మిగిలి ఉనన్ కాందిశీకులను హతమారిచ్ అకక్డే ఈ
రోజు వరకూ సిథ్ర నివాసం ఏరప్రచుకుని ఉనాన్రు.

5
రూబేను వంశం

1ఇశాయేలుకు పెదద్కొడు న రూబేను సంతానం గూరిచ్నవివరాలు.
ఇతడు పెదద్ కొడుకే గానీ అతని పథమ సంతానపు జనమ్హకుక్ను
అతని నుండి తీసివేసి ఇశాయేలుకు మరో కొడు న యోసేపు
కొడుకులకు బదలాయించడం జరిగింది. ఎందుకంటే రూబేను తన
తండి మంచానిన్ అపవితం చేశాడు. 2 తన సోదరులందరికంటే
యూదా పముఖుడు. యూదా వంశంలోనుండే పరిపాలకుడు
రానునాన్డు. అయినా పథమ సంతానపు జనమ్హకుక్ యోసేపు
పరమయింది. 3 ఇశాయేలుకు పెదద్ కొడుకుగా పుటిట్న రూబేను
కొడుకులు ఎవరంటే హనోకు, పలూల్ ,హెసోను, కరీమ్ అనే వారు.

4యోవేలు వారసుల వివరాలిలాఉనాన్యి.
యోవేలు కొడుకు షెమయా, షెమయాకొడుకు గోగు, గోగు కొడుకు

షిమీ, 5 షిమీ కొడుకు మీకా, మీకా కొడుకు రెవాయా, రెవాయా
కొడుకు బయలు, 6బయలుకొడుకు బెయేర. ఇతడు రూబేనీయులకు
నాయకుడు. అషూష్ రు రాజు తిగల్తిప్లేసెరు ఇతణిణ్ బందీగా చేసి
తీసుకు వెళాళ్డు.

7వాళళ్ వంశావళి లెకక్లోల్ ఉనన్ తమ కుటుంబాల పకారం అతని
సోదరులెవరంటే పధాని అయినయెహీయేలూ, జెకరాయ్, 8యోవేలు
కొడు న షెమ మనుమడూ ఆజాజు కొడుకూ అయిన బెల అనే
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వాళ ళ్. వీళ ళ్ అరోయేరు లోనూ, నెబో, బయలెమ్యోనుల వరకూ
నివాసం ఏరప్రచుకునాన్రు.

9 వాళళ్ పశువులు గిలాదు దేశంలో అతి విసాత్ రమయాయ్యి.
కాబటిట్ వాళ ళ్ తూరుప్న యూఫటీసు నది దగగ్రనుండి అరణయ్పు
సరిహదుద్ ల వరకూ నివాసాలు ఏరప్రచుకునాన్రు.

10సౌలు పరిపాలనా కాలంలో వాళ ళ్ హగీ జాతి వారితో యుదధ్ం
చేసి వాళళ్ను హతమారాచ్రు. గిలాదు తూరుప్ పు వరకూ ఉనన్
పాంతమంతా నివాసమునాన్రు.

గాదు వంశం
11 వాళళ్కెదురుగా ఉనన్ బాషాను దేశంలో సలేకా వరకూ గాదు

గోతం వాళ ళ్ నివసించారు. 12 వాళళ్ నాయకులు యోవేలు,
షాపాము అనేవాళ ళ్. వీళ ళ్ తమ తమ కుటుంబాల నాయకులు.
వీళళ్ తరువాత షాపాతు, యహ అనే వాళ ళ్ కూడా ఉనాన్రు.
వీళ ళ్ బాషానులో నివసించారు. 13వీళళ్ తండుల పు కుటుంబాల
బంధువులు మొతత్ం ఏడుగురునాన్రు. వాళ ళ్ మిఖాయేలు,
మెషులాల్ ము, షేబా,యో ,యకాను, జీయా, ఏబెరు అనే వాళ ళ్.

14 వీళ ళ్ హ రీ అనే వాడికి పుటిట్న అబీహాయిలు కొడుకులు.
ఈ హ రీ యరోయకీ, యారోయ గిలాదుకీ, గిలాదు మిఖాయేలుకీ,
మిఖాయేలు యెషీ కీ, యెషీ యహదోకీ, యహదో బూజుకీ
పుటాట్ రు.
15 గూనీకి పుటిట్న అబీద్యేలు కుమారుడు అహీ వాళళ్ తండుల
కుటుంబాలకు నాయకుడు.

16 వారు బాషానులోని గిలాదులోనూ, మిగిలిన ఊళల్లోనూ,
షారోను సరిహదుద్ ల వరకూ ఉనన్ పచచ్ని భూములోల్ నూ
నివాసమునాన్రు. 17 యూదా రాజు యోతాము కాలంలోనూ
ఇశాయేలు రాజుయరొబాము కాలంలోనూ వీళళ్ను వాళళ్ వంశావళి
లెకక్లోల్ నమోదు చేశారు.
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18 రూబేను గోతం, గాదు గోతం, మనషేష్ అరథ్ గోతం వాళళ్లోల్
బలెల్ం, కతిత్ పటట్గలిగిన వాళ ళ్, బాణాలు వేయడంలో నేరప్రులూ,
యుదధ్ం చేయడానికి సనన్దధ్ న వాళ ళ్మొతత్ం నల నాలుగు వేల
ఏడు వందల అర మంది ఉనాన్రు. 19 వీళ ళ్ హగీ జాతి వాళళ్
నా, యెతూరు వాళళ్ నా, నాపీషు వాళళ్ నా, నోదాబు వాళళ్ నా
దాడులు చేసారు.

20యుదధ్ంలో వాళళ్కు దేవుడు సహాయం చేశాడు. ఈ విధంగా
హగీ జాతి వాళ ళ్, వాళళ్తో ఉనన్ వాళళ్ంతా ఓడిపోయారు.
యుదధ్ంలో ఇశాయేలీయులు దేవునికి విజాఞ్ పన చేశారు. వాళ ళ్
తన న నమమ్కముంచారు గనక దేవుడు వాళళ్ పారథ్నను
అంగీకరించాడు. 21 కాబటిట్ ఇశాయేలీయులు జయించడానికి
దేవుడు సహాయం చేశాడు. వాళ ళ్ యా వేల ఒంటెలనూ, రెండు
లకష్ల యా వేల గొరెలనూ, రెండు వేల గాడిదలనూ, లకష్ మంది
మనుషులనూసావ్ధీనం చేసుకునాన్రు. 22దేవుడుయుదధ్ంలోవారికి
సహాయం చేశాడు గనుక వాళ ళ్ అనేక మందిని హతమారాచ్రు.
తరువాత కాలంలో చెరలోకి వెళేళ్ంత వరకూ రూబేను గోతం, గాదు
గోతం, మనషేష్ అరథ్గోతం వాళళ్ంతా హగీ జాతి వాళళ్ దేశంలోనే
నివాసం ఉనాన్రు.

మనషేష్ అరథ్గోతం
23 మనషేష్ అరథ్గోతం వాళ ళ్ ఆ బాషాను దేశంలో నివసించి

అభివృదిధ్ చెందారు. బాషాను నుండి బయలెహ్రోమ్ను వరకూ ఇంకా
హెరోమ్ను పరవ్తం అయిన శెనీరు వరకూ వాయ్పించారు. 24 వాళళ్
కుటుంబాలకు నాయకులు ఎవరంటే ఏఫెరు, ఇషీ, ఎలీయేలు,
అజీయేలు, యిరీమ్యా, హోదవాయ్, యహదీయేలు అనే వాళల్ . వీళ ళ్
రయ్వంతులు, బలవంతులు, పసిదుధ్ న వాళ ళ్. తమ తమ
కుటుంబాలకు నాయకులు.
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25 కానీ వాళ ళ్ తమ పూరీవ్కుల దేవుని తిరుగుబాటు చేశారు.
దేవుడు తమ కళెళ్దుట ఏ జాతుల తే నాశనం చేశాడో ఆ జాతుల
దేవుళళ్నుపూజించారు. 26కాబటిట్ ఇశాయేలీయులదేవుడుఅషూష్ రు
రాజుపూలు (అంటే అషూష్ రు రాజు తిగల్తిప్లేసెరు) ను రెచచ్గొటాట్ డు.
ఆరాజు రూబేను గోతం,గాదు గోతం,మనషేష్ అరథ్గోతంవాళళ్నందరీన్
బందీలుగా హాలహ కీ, హాబోరుకీ, హారాకుకీ, గోజాను నదీ పాంతాలకీ
పటుట్ కుని పోయాడు. ఈరోజుకీ వీళ ళ్ అకక్డ కనిపిసుత్ నాన్రు.

6
లేవి వంశం
6:54-80;యెహో 21:4-39

1 లేవి కొడుకులు గెరోష్ ను, కహాతు, మెరారీ. 2 కహాతు కొడుకులు
అమాము, ఇసాహ్ రు, హెబోను, ఉజీజ్యేలు అనే వాళ ళ్. 3 అమాము
కొడుకులు అహరోను, మోషే. కూతురు పేరు మిరాయ్ము. అహరోను
కొడుకులు నాదాబు, అబీహ , ఎలియాజరు,ఈతామారు.

4 ఎలియాజరుకు ఫీనెహాసు పుటాట్ డు. ఫీనెహాసుకు అబీషూవ
పుటాట్ డు. 5 అబీషూవకు బుకీక్ పుటాట్ డు. బుకీక్కి ఉజీజ్ పుటాట్ డు.
6ఉజీజ్కి జెరహాయ్ పుటాట్ డు. జెరహాయ్కి మెరాయోతు పుటాట్ డు.

7 మెరాయోతుకి అమరాయ్ పుటాట్ డు. అమరాయ్కి అహీటూబు
పుటాట్ డు. 8అహీటూబుకిసాదోకుపుటాట్ డు. సాదోకుకిఅహిమయసుస్
పుటాట్ డు. 9 అహిమయసుస్కి అజరాయ్ పుటాట్ డు. అజరాయ్కి
యోహానాను పుటాట్ డు.

10యోహానానుకి అజరాయ్పుటాట్ డు. ఈఅజరాయ్యెరూషలేములో
సొలొమోను కటిట్ంచిన మందిరంలో యాజకతవ్ం జరిగించాడు.
11 అజరాయ్కి అమరాయ్ పుటాట్ డు. అమరాయ్కి అహీటూబు పుటాట్ డు.
12అహీటూబుకి సాదోకు పుటాట్ డు. సాదోకుకి షలూల్ ము పుటాట్ డు.

13షలూల్ ముకిహిలీక్యాపుటాట్ డు. హిలీక్యాకిఅజరాయ్పుటాట్ డు.
14అజరాయ్కి శెరాయాపుటాట్ డు. శెరాయాకియెహోజాదాకు పుటాట్ డు.
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15యెహోవా నెబుకదెన్జరు దావ్రా యూదావాళళ్నూ యెరూషలేము
వాళళ్నూచెరలోకిబందీలుగాతీసుకు వెళిల్నపుప్డుఈయెహోజాదాకు
కూడా చెరలోకి వెళాళ్డు.

16 లేవి కుమారులు గెరోష్ ను, కహాతూ, మెరారీలు. 17 గెరోష్ ను
కొడుకులు లిబీన్, షిమీలు. 18 కహాతు కొడుకులు అమామూ,
ఇసాహ్ రూ,హెబోనూ, ఉజీజ్యేలూ అనేవాళ ళ్.

19 మెరారి కొడుకులు మహలీ, మూషి. పూరీవ్కుల వంశావళి
పకారం లేవీయుల కుటుంబాలు ఏవంటే, 20 గెరోష్ ను కొడుకు లిబీన్,
లిబీన్ కొడుకు యహతు,యహతు కొడుకు జిమామ్.

21 జిమామ్ కొడుకు యోవాహ , యోవాహ కొడుకు ఇదోద్ , ఇదోద్
కొడుకు జెరహ , జెరహ కొడుకు యెయతిరయి.

22 కహాతు కొడుకులోల్ ఒకడు అమీమ్నాదాబు. ఇతని కొడుకు
కోరహ , కోరహ కొడుకు అసీస్రు, 23 అసీస్రు కొడుకు ఎలాక్నా,
ఎలాక్నా కొడుకు ఎబాయ్సాపు, ఎబాయ్సాపు కొడుకు అసీస్రు,
24 అసీస్రు కొడుకు తాహెతు, తాహెతు కొడుకు ఊరియేలు,
ఊరియేలు కొడుకు ఉజిజ్యా, ఉజిజ్యా కొడుకు షావూలు.

25 ఎలాక్నా కొడుకులు అమా , అహీమోతు. 26 ఎలాక్నా
కొడుకులోల్ ఒకడు జో . జో కొడుకు నహతు, 27 నహతు కొడుకు
ఏలీయాబు, ఏలీయాబు కొడుకు యెరోహాము, యెరోహాము కొడుకు
ఎలాక్నా.

28 సమూయేలు కొడుకులు ఎవరంటే, పెదద్వాడు యోవేలు*,
మరొకడు అబీయాయు. 29 మెరారి కొడుకులోల్ ఒకడు మహలి.
మహలి కొడుకు లిబీన్. లిబీన్ కొడుకు షిమీ. షిమీ కొడుకు ఉజాజ్ .

30ఉజాజ్ కొడుకు షిమాయ్. షిమాయ్ కొడుకు హగీగ్యా.
హగీగ్యా కొడుకు అశాయా. 31 నిబంధన మందసానిన్

యెహోవా మందిరంలో ఉంచిన తరువాత మందిరంలో సంగీత
సేవ కోసం దావీదు నియమించిన వాళ ళ్ వీళేళ్. 32 సొలొమోను

* 6:28 6:28యోవేలు వషీని
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యెరూషలేములోయెహోవామందిరానిన్ నిరిమ్ంచే సమయంలో వీళ ళ్
పతయ్కష్ గుడారం ఆవరణలో సంగీత సేవ చేసూత్ ఉనాన్రు.

33 ఈ విధంగా వీళ ళ్ తమ కొడుకులతో కలసి పరిచరయ్
చేసినవాళ ళ్. కహాతీయుల కొడుకులోల్ గాయకు న హేమాను.
ఇతను సమూయేలు కొడు నయోవేలుకి పుటాట్ డు.

34 సమూయేలు ఎలాక్నాకి పుటాట్ డు. ఎలాక్నా యెరోహాముకి
పుటాట్ డు. యెరోహాము ఎలీయేలుకి పుటాట్ డు. ఎలీయేలు తోయహ కి
పుటాట్ డు.

35 తోయహ సూపుకి పుటాట్ డు. సూపు ఎలాక్నాకి పుటాట్ డు.
ఎలాక్నామహతుకి పుటాట్ డు.
మహతు అమా కి పుటాట్ డు. 36 అమా ఎలాక్నాకి పుటాట్ డు.

ఎలాక్నాయోవేలుకిపుటాట్ డు. యోవేలుఅజరాయ్కిపుటాట్ డు. అజరాయ్
జెఫనాయ్కి పుటాట్ డు.

37జెఫనాయ్ తాహతుకి పుటాట్ డు.
తాహతు అసీస్రుకి పుటాట్ డు.
అసీస్రు ఎబాయ్సాపుకి పుటాట్ డు.
ఎబాయ్సాపు కోరహ కి పుటాట్ డు.
38కోరహ ఇసాహ్ రుకి పుటాట్ డు.
ఇసాహ్ రు కహాతుకి పుటాట్ డు.
కహాతు లేవికి పుటాట్ డు.
లేవి ఇశాయేలుకి పుటాట్ డు.
39 హేమాను సహచరు న ఆసాపు కుడి పున నిలుచుని

ఉండేవాడు. ఈఆసాపు బెరకాయ్ కొడుకు.
బెరకాయ్ షిమాయ్ కొడుకు.
40షిమాయ్మిఖాయేలు కొడుకు.
మిఖాయేలు బయశేయాకొడుకు.
బయశేయామలీక్యాకొడుకు.
41మలీక్యాయెతీన్ కొడుకు.
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యెతీన్ జెరహ కొడుకు.
జెరహ అదాయాకొడుకు.
42అదాయాఏతాను కొడుకు.
ఏతాను జిమామ్ కొడుకు.
జిమామ్ షిమీ కొడుకు.
43షిమీయహతు కొడుకు.
యహతు గెరోష్ ను కొడుకు.
గెరోష్ ను లేవి కొడుకు.
44 హేమానుకి ఎడమ పున మెరారీయులు నిలుచుని

ఉండేవాళ ళ్. వాళళ్లో ఏతాను కీషీ కొడుకు.
కీషీ అబీద్ కొడుకు.
అబీద్ మలూల్ కు కొడుకు.
మలూల్ కు హషబాయ్ కొడుకు.
45హషబాయ్ అమజాయ్ కొడుకు.
అమజాయ్ హిలీక్యాకొడుకు.
46హిలీక్యాఅమీజ్ కొడుకు.
అమీజ్ బానీ కొడుకు.
బానీ షమెరు కొడుకు.
47షమెరు మహలి కొడుకు.
మహలిమూషి కొడుకు.
మూషిమెరారి కొడుకు.
మెరారి లేవి కొడుకు.
48 వీళళ్ సోదరు న ఇతర లేవీయులను దేవుని మందిరానికి

సంబంధించిన అనిన్ పనులకు నియమించారు.
అహరోనూ వంశం

49 అతి పరిశుదధ్ సథ్లానికి సంబంధించిన అనిన్ పనులూ
అహరోనూ, అతని సంతానం చేసూత్ ఉనాన్రు. వీళ ళ్ దహన
బలి అరప్ణని బలిపీఠం న అరిప్ంచేవాళ ళ్. అలాగే ధూపారప్ణని
బలిపీఠం న అరిప్ంచేవాళ ళ్. ఇశాయేలీయుల కోసం పాయశిచ్తత్ం
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చేయడానికి ఇదంతా దేవుని సేవకు న మోషే ఆజాఞ్ పించినటుల్ గా
జరిగేది.

50 అహరోను సంతానం ఎవరంటే, అహరోను కొడుకు
ఎలియాజరు.
ఎలియాజరు కొడుకు ఫీనెహాసు.
ఫీనెహాసు కొడుకు అబీషూవ.
51అబీషూవ కొడుకు బుకీక్.
బుకీక్ కొడుకు ఉజీజ్ .
ఉజీజ్ కొడుకు జెరహయ్.
52జెరహయ్ కొడుకు మెరాయోతు.
మెరాయోతు కొడుకు అమరాయ్.
అమరాయ్ కొడుకు అహీటూబు.
53అహీటూబు కొడుకు సాదోకు.
సాదోకు కొడుకు అహిమయసుస్.
54 అహరోను వారసులకు కేటాయించిన సథ్లాలు ఇవి. దీనికోసం

చీటీలు వేసినపుప్డు మొదటి చీటీ కహాతీయుల కుటుంబాల న
పడింది. 55దాని పకారం యూదా దేశంలోని హెబోనూ దాని చుటూట్
ఉనన్ పచిచ్క దానాలూ వారికి అపప్గించడం జరిగింది. 56అయితే
ఆ పటట్ణం చుటూట్ ఉనన్ పొలాలనూ దాని చుటుట్ పకక్ల గామాలనూ
యెఫునెన్ కొడుకు కాలేబుకి ఇచాచ్రు.

57 అహరోను వారసులకు వచిచ్న పటట్ణాలేవంటే, ఆశయ
పటట్ణ న హెబోను, లిబాన్ దాని పచిచ్క దానాలూ, యతీత్రూ,
ఎషేట్మో దాని పచిచ్క దానాలూ, 58 హీలేనూ, దాని పచిచ్క
దానాలూ, దెబీరూ దాని పచిచ్క దానాలూ.
59 అహరోను వారసులకు వీటితో పాటు ఆషానూ దాని పచిచ్క
దానాలూ, బేతెష్మెషూ దాని పచిచ్క దానాలూ కూడా దకాక్యి.

60 ఇంకా బెనాయ్మీను గోత పదేశాలోల్ నుండి గెబా దాని పచిచ్క
దానాలూ, అలెల్మెతు దాని పచిచ్క దానాలూ, అనాతోతూ, దాని
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పచిచ్క దానాలూ కూడా వీరికి వచాచ్యి. ఇలా కహాతీయుల
కుటుంబాలుమొతత్ం పదమూడు పటట్ణాలను పొందాయి.

61 కహాతు వారసులోల్ మిగిలిన వాళల్కు వారికి పడిన చీటీ పకారం
మనషేష్ అరథ్గోత పదేశాలోల్ నుండి పది పటట్ణాలు వచాచ్యి.

62 గెరోష్ ను వారసులకు వాళళ్ వివిధ తెగల పకారం పదమూడు
పటట్ణాలు వచాచ్యి. ఇవి ఇశాశ్ఖారూ, ఆషేరూ, నఫాత్ లీ, గోతాల
పదేశాల నుండీ బాషానులో ఉనన్ మనషేష్ అరథ్గోత పదేశాల నుండీ
ఇవవ్డం జరిగింది.

63మెరారీయులకు పడిన చీటీ పకారం వాళళ్ తెగలకు పనెన్ండు
పటట్ణాలు వచాచ్యి. ఈ పటట్ణాలను రూబేనూ, గాదూ,
జెబూలూనూ గోతాల పదేశాల నుండి ఇవవ్డం జరిగింది. 64 ఈ
విధంగా ఇశాయేలీయులు లేవీయులకు ఈ పటట్ణాలనూవాటిపచిచ్క
దానాలనూ ఇచాచ్రు. 65 వాళ ళ్ చీటీ వేసి, ముందు పేరొక్నన్

పటట్ణాలను యూదా, షిమోయ్నూ, బెనాయ్మీను గోత పదేశాల నుండి
వాటిని కేటాయించారు.

66 కహాతీయుల తెగలో కొందరికి ఎఫాయిము గోతానికి చెందిన
కొనిన్ పటట్ణాలను ఇచాచ్రు. 67 ఎఫాయిము పరవ్త పాంతంలోని
ఆశయ పటట్ణ న షెకెము, దాని పచిచ్క దానాలనూ,
గెజెరున దాని పచిచ్క దానాలనూ, 68 యొకెమ్యాము దాని
పచిచ్క దానాలనూ, బేత్ హోరోను దాని పచిచ్క దానాలనూ,
69అయాయ్లోను దాని పచిచ్క దానాలనూ, గతిమోమ్ను దాని పచిచ్క
దానాలనూ,వాళళ్కి ఇచాచ్రు. 70అలాగేమనషేష్ అరథ్గోత పదేశాల

నుండి ఆనేరు దాని పచిచ్క దానాలనూ బిలియాము దాని పచిచ్క
దానాలనూ, కహాతీయులకు ఇచాచ్రు. 71అలాగేమనషేష్ అరథ్గోతం

వాళళ్ నుండి గెరోష్ నీయులకు బాషానులో ఉనన్ గోలాను పాంతం,
దాని పచిచ్క దానాలూ, అషారోతూ దాని పచిచ్క దానాలూ,
72 ఇశాశ్ఖారు గోతం నుండి కెదెషూ, దాని పచిచ్క దానాలూ,
దాబెరతు, దాని పచిచ్క దానాలూ, 73 రామోతూ దాని పచిచ్క
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దానాలూ, ఆనేమూ దాని పచిచ్క దానాలూ, 74 ఆషేరుగోతం
నుండి మాషాలూ దాని పచిచ్క దానాలూ, అబోద్ నూ దాని పచిచ్క
దానాలూ, 75హ కోక్కూ దాని పచిచ్క దానాలూ, రెహోబూ దాని

పచిచ్క దానాలూ, 76నఫాత్ లి గోతం నుండి గలిలయలోఉనన్ కెదెషు
దాని పచిచ్క దానాలూ, హమోమ్నూ దాని పచిచ్క దానాలూ,
కిరయ్తాయిమూదాని పచిచ్క దానాలూ ఇచాచ్రు.

77 ఇంకా మిగిలిన లేవీయులోల్ మెరారీ వారసులకు జెబూలూను
గోతం నుండి రిమోమ్ను దాని పచిచ్క దానాలూ, తాబోరూ దాని
పచిచ్క దానాలూ ఇచాచ్రు. 78 ఇంకా వారికి యెరికోకి అవతల
పు యొరాద్ నుకి తూరుప్గా ఉండే రూబేను గోత పదేశాల నుండి
అరణయ్ంలోనిబేసెరుదాని పచిచ్క దానాలూ,యహజాదానిపచిచ్క
దానాలూ, 79 కెదేమోతూదానిపచిచ్క దానాలూ,మేఫాతూదాని

పచిచ్క దానాలూ ఇచాచ్రు. 80 అలాగే గాదు గోత పదేశాల నుండి
గిలాదులోని రామోతూ దాని పచిచ్క దానాలూ, మహనయీము
దాని పచిచ్క దానాలూ, 81హెషోబ్నూ దాని పచిచ్క దానాలూ,
యాజెరూదాని పచిచ్క దానాలూ ఇచాచ్రు.

7
ఇశాశ్ఖారు వంశం

1ఇశాశ్ఖారుకి నలుగురు కొడుకులునాన్రు. వాళ ళ్,తోలా,పువావ్,
యాషూబూ, షిమోనూ అనేవాళ ళ్. 2 తోలాకి ఉజీజ్ , రెఫాయా,
యెరీయేలూ, యహమ్యీ, యిబాశ్మూ, షెమూయేలూ పుటాట్ రు.
తోలా కొడుకు న వీళ ళ్ తమ పూరీవ్కుల కుటుంబాలకు పెదద్లు.
వీళ ళ్ బలిషుట్ లు. రయ్వంతులు. దావీదు పరిపాలించిన కాలంలో
వీళళ్ సంఖయ్ ఇర రెండు వేల ఆరు వందలు. 3ఉజీజ్ కొడుకులోల్ ఒకడి
పేరు ఇజహయా. ఇజహయా కొడుకుల పేరుల్ , మిఖాయేలు ఓబదాయ్,
యోవేలూ, ఇషీష్యా అనేవాళ ళ్. వీళ ళ్ ఐదు గురూ తమ తెగల
నాయకులు.
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4వాళళ్కి అనేకమంది భారయ్లూ, పిలల్లూ ఉనాన్రు. అందుచేత
వాళళ్ వంశావళి లెకక్ల పకారం వాళళ్ వంశాల నుండి నయ్ంలో
ము ఆరు వేల మంది ఉనాన్రు. 5 ఇశాశ్ఖారు వంశాలోల్
వాళళ్ బంధువుల నుండి తమ వంశావళి లెకక్ల పకారం యుదధ్ం
చేయగలిగిన వాళ ళ్ ఎన ఏడువేలమంది ఉనాన్రు.

బెనాయ్మీను వంశం
6 బెనాయ్మీనుకు ముగుగ్ రు కొడుకులు ఉనాన్రు. వాళ ళ్

బెలా, బేకరు, యెదీయవేలూ అనేవాళ ళ్. 7 బెలకు ఐదుగురు
కొడుకులునాన్రు. వాళ ళ్, ఎసోబ్నూ, ఉజీజ్ , ఉజీజ్యేలూ,
యెరీమోతూ,ఈరీఅనేవాళ ళ్. వీళ ళ్తమపూరీవ్కుల కుటుంబాలకు
నాయకులు. వాళళ్ వంశావళి లెకక్ల పకారం వీళళ్లో ఇర రెండు
వేల ము నలుగ్ రు యుదధ్ం చేసే వాళ ళ్నాన్రు.

8బేకరు కొడుకులు జెమీరా, యోవాషు, ఎలీయెజెరు, ఎలోయ్యే ,
ఒమీ, యెరీమోతు, అబీయా, అనాతోతు, ఆలెమెతు అనేవాళ ళ్.
వీళళ్ంతా బేకరు కొడుకులు. 9 తమ వంశావళి లెకక్ల పకారం
వీళళ్లో ఇర వేల రెండు వందలమంది కుటుంబ నాయకులునాన్రు.
వీళళ్ంతా శూరులు. 10 యెదీయవేలు కొడుకులోల్ ఒకడు బిలాహ్ ను.
బిలాహ్ ను కొడుకులు యూషు, బెనాయ్మీను, ఏహ దు, కెనయనా,
జేతాను, తరీష్షు, అహీషహరు.

11 యెదీయవేలు కొడుకు న వీళళ్ంతా తమ పూరీవ్కుల
కుటుంబాలకు నాయకులు. వీళళ్లో యుదాధ్ నికి వెళళ్గలిగిన
శూరులు పదిహేను వేల రెండు వందలమంది ఉనాన్రు. 12ఈరుకి
షుపీప్ము, హ పీప్ము అనే ఇదద్రు కొడుకులునాన్రు. అహేరు
కొడుకులోల్ హ షీము ఉనాన్డు.

నఫాత్ లీ వంశం
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13బిలాహ్ కొడుకు నఫాత్ లీ. నఫాత్ లీ కొడుకులుయహజియేలు, గూనీ,
యేసెరు, షిలేల్ము అనేవాళ ళ్.

14 మనషేష్ కొడుకులోల్ అశీయేలు అనే వాడునాన్డు. వాడు
అతని ఉంపుడుగతెత్ వలల్ పుటాట్ డు. ఈ ఉంపుడుగతెత్ ఒక
అరామీయురాలు. ఈమే గిలాదుకి నాయకు న మాకీరుకి కూడా
జనమ్నిచిచ్ంది. 15 మాకీరు హ పీప్ము, షుపీప్ముల సోదరిని పెళిళ్
చేసుకునాన్డు. ఆమె సోదరి పేరు మయకా. మనషేష్ రెండో కొడుకు
పేరు సెలోపెహాదు. ఈ సెలోపెహాదుకి కూతుళ ళ్ మాతమే పుటాట్ రు.
16 మాకీరు భారయ్ మయకాకి ఒక కొడుకు పుటాట్ డు. అతని పేరు
పెరెషు. ఇతని సోదరుడి పేరు షెరెషు. షెరెషు కొడుకులు ఊలాము,
రాకెము.

17ఊలాము కొడుకు బెదాను. వీరంతా మనషేష్ కొడుకు మాకీరుకి
పుటిట్న గిలాదు సంతానం. 18మాకీరు సోదరి అయినహమోమ్లెకెతు.
ఈ మెకు ఇషోదు, అబీయెజెరు, మహలాలు పుటాట్ రు. 19 షెమీదా
కొడుకులు అహెయాను, షెకెము, లికీ, అనీయాము.

ఎఫాయిము వంశం
20 ఎఫాయిము సంతానం వివరాలు ఇవి. ఎఫాయిము కొడుకు

షూతలహ . షూతలహ కొడుకు బెరెదు. బెరెదు కొడుకు తాహతు.
తాహతు కొడుకు ఎలాదా. ఎలాదా కొడుకు తాహతు. 21తాహతు
కొడుకు జాబాదు. ఇతనికి షూతలహ , ఏజెరూ, ఎలాయ్దూ
అనేవాళ ళ్ పుటాట్ రు. వాళ ళ్ అకక్డ సాథ్ నికు న గాతు పజల
పశువులను దొంగతనం చేయడానికి వెళాళ్రు. దాంతో గాతు పజలు
వాళళ్ను పటుట్ కుని చంపివేశారు. 22వాళళ్ తండి న ఎఫాయిము
చాలారోజులుదుఃఖించాడు. అపుప్డుఅతనిసోదరులువచిచ్అతణిణ్
పరామరిశ్ంచారు.

23తరువాతఅతడుతనభారయ్ను కూడగాఆమెగరభ్ంధరించిఒక
కొడుకిక్జనమ్నిచిచ్ంది. తనఇంటోల్ కలిగినవిషాదానిన్బటిట్ ఎఫాయిము
తన కొడుకిక్ బెరీయా అనే పేరు పెటాట్ డు. 24 అతని కుమారె
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పేరు షెయెరా. ఈమె ఉతత్ర బేత్ హోరోను, ద ణ బేత్ హోరోను,
ఉజెజ్న్ షెయెరా పటట్ణాలను నిరిమ్ంచింది. 25 వాని కొడుకులు
రెపహ , రెషెపులు. రెపహ కొడుకు తెలహ , తెలహ కొడుకు
తహను, 26 తహను కొడుకు లదాద్ ను, లదాద్ ను కొడుకు అమీహ దు,
అమీహ దు కొడుకు ఎలీషామా, 27 ఎలీషామా కొడుకు నూను,
నూను కొడుకు యెహోషువ.

28 వాళ ళ్ సావ్సథ్ ంగా పొందిన వారి నివాస సథ్లాలు ఏవంటే,
బేతేలూ దాని చుటూట్ ఉనన్ గామాలు. ఇంకా తూరుప్ పు ఉనన్
నహరానూ, పడమటి పుఉనన్ గెజెరు,దానిచుటూట్ ఉనన్ గామాలు,
షెకెము, దాని చుటూట్ ఉనన్ గామాలు, గాజా, దాని చుటూట్ ఉనన్
గామాల వరకూ వారి నివాస సథ్లాలు వాయ్పించాయి. 29 అలాగే
మనషీష్యుల సరిహదుద్ పాంతాలోల్ ని బేతెష్యాను, దాని గామాలు,
తానాకు, దాని గామాలు, మెగిదోద్ , దాని గామాలు, దోరు, దాని
గామాలు వాళళ్కునాన్యి. ఇశాయేలు కొడు న యోసేపు వారసులు
ఈఊళళ్లోనే నివాసమునాన్రు.

ఆషేరు వంశం
30 ఆషేరు కొడుకులు ఎవరంటే ఇమాన్, ఇషావ్, ఇషీవ్, బెరీయా

అనేవాళ ళ్. వీళళ్ సోదరి పేరు శెరహ . 31 బెరీయా కొడుకులు
హెబెరూ, మలీక్యేలూ. మలీక్యేలు కొడుకు బిరాజ్ యీతు.
32హెబెరు కొడుకులుయపేల్టు,షోమేరూ,హోతాములు. వీళళ్సోదరి
పేరు షూయా.

33 యపేల్టు కొడుకులు ఎవరంటే పాసకు, బింహాలు, అషావ్తు.
వీళ ళ్ యపేల్టు కొడుకులు. 34అతని సోదరు న షోమేరుకు అహీ,
రోగా, యెహ బాబ్, అరాము అనే కొడుకులునాన్రు. 35 అతని
సోదరు న హేలెముకు జోపహ , ఇమాన్, షెలెశు, ఆమాలు అనే
కొడుకులునాన్రు.
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36 జోపహ కొడుకులు సూయా, హరెన్పెరు, షూయాలు, బేరీ,
ఇమా, 37బేసెరు,హోదు,షమామ్,షిలాష్ ,ఇతాను,బెయేరుఅనేవాళ ళ్.
38ఎతెరు కొడుకులు యెఫునెన్, పిసాప్, అరా.

39 ఉలాల్ కొడుకులు ఆరహ , హనిన్యేలు, రిజెయాలు.
40వీళళ్ంతాఆషేరు సంతానం. వీళ ళ్తమపూరీవ్కుల కుటుంబాలకు
నాయకులుగా ఉనాన్రు. వీళ ళ్ పఖాయ్తి చెందిన శూరులుగానూ,
నాయకులోల్ పముఖులుగానూ ఉనాన్రు. ఈ వంశానికి చెందిన
వాళళ్లో ఇర ఆరు వేలమందియుదాధ్ నికి వెళల్దగిన వాళ ళ్నాన్రు.

8
బెనాయ్మీను వంశం
8:28-38; 1దిన 9:34-44

1 బెనాయ్మీను కొడుకులోల్ పెదద్వాడు బెల, రెండో వాడు అషేబ్లు,
2మూడోవాడు అహరహ ,నాలోగ్ వాడు నోహా, అయిదోవాడు రాపా.

3 వీళళ్లో బెలకు అదాద్ రు, గెరా, అబీహ దు, 4 అబీషూవ,
నయమాను,అహోయహ , 5గెరా, షెపూపాను,హ రాముపుటాట్ రు.

6ఏహ దుకు పుటిట్న వాళ ళ్ గెబలో నివాసమునన్ వివిధ తెగలకు
నాయకులుగా ఉనాన్రు. వీళ ళ్ బలవంతంగా మనహతుకు తరలి
వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. 7 ఏహ దు కొడుకులు నయమాను, అహీయా,
గెరా. చివరివాడు గెరా మహానతుకు తరలి వెళత్ నన్ వాళల్కు
నాయకతవ్ం వహించాడు. ఇతను ఉజాజ్ , ఆహిహ దులకు తండి.

8 షహరయీము మోయాబు దేశంలో తన భారయ్లు హ షీము,
బయరా అనే వాళళ్ని వదిలి వేసిన తరువాత అతనికి పిలల్లు
కలిగారు. 9 అతని మరో భారయ్ అయిన హోదెషు దావ్రా అతనికి
యోబాబు, జిబాయ్, మేషా, మలాక్ము, 10 యెపూజు, షాకాయ్,
మిరామ్లు పుటాట్ రు. వీళ ళ్ అతని కొడుకులు. వీళ ళ్ తమ తెగలకు
నాయకులుగా ఉనాన్రు. 11 హ షీము అనే తన భారయ్ దావ్రా
అతనికి అపప్టికే అహీటూబు, ఎలప్యలు అనే కొడుకులు ఉనాన్రు.
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12 ఎలప్యలు కొడుకులు ఏబెరు, మిషాము, షెమెదు. షెమెదు
ఓనోనూ, లోదునూ వాటితో పాటు వాటి చుటూట్ ఉనన్ గామాలనూ
కటిట్ంచాడు. 13ఇంకా బెరీయా, షెమాఅయాయ్లోనులో నివసించారు.
వీళ ళ్ తమ వంశ నాయకులు. వీళ ళ్ గాతు నివాసులను అకక్ డి
నుంచి వెళళ్గొటాట్ రు.

14 బెరీయా కొడుకులు అహోయ్, షాషకు, యెరేమోతు, 15 జెబదాయ్,
అరాదు, ఏదెరు, 16మిఖాయేలు, ఇషాప్,యోహా.

17ఎలప్యలు కొడుకులు జెబదాయ్, మెషులాల్ ము, హిజికీ, హెబెరు,
18ఇషెమ్ , ఇజీల్యా,యోబాబు.

19 షిమీ కొడుకులు యాకీము, జిఖీ, జబిద్ , 20 ఎలీయే , జిలెల్ ,
ఎలీయేలు, 21అదాయా, బెరాయా, షిమాతు.

22షాషకు కొడుకులు ఇషాప్ను, ఏబెరు, ఎలీయేలు, 23 అబోద్ ను,
జిఖీ, హానాను, 24హననాయ్, ఏలాము, అంతోతీయా, 25 ఇపెదయా,
పెనూయేలు.

26 ఇక యెరోహాము కొడుకులు షంషె , షెహరాయ్, అతలాయ్,
27యహరెషాయ్, ఏలీయాయ్, జిఖీ.

28 వీళళ్ంతా తమ తమ వంశాలకు నాయకులు. వీళ ళ్
యెరూషలేములో నివసిసూత్ పముఖులయాయ్రు.

29 గిబియోనుకి తండి అయిన యహియేలు గిబియోనులో
నివసించాడు. ఇతని భారయ్ పేరు మయకా. 30 ఇతని పెదద్కొడుకు
పేరు అబోద్ ను. మిగిలిన కొడుకులు సూరు, కీషు, బయలు, నాదాబు,
31 గెదోరు, అహోయ్, జెకెరు.

32మికోల్తుకు షిమాయ్ను పుటాట్ డు. వీళ ళ్ కూడాయెరూషలేములో
తమ బంధువులకు సమీపంగా నివసించారు.

33నేరుకి కీషు పుటాట్ డు.
కీషుకి సౌలు పుటాట్ డు.
సౌలుకు యోనాతాను, మలీక్షూవ, అబీనాదాబు, ఎషబ్యలు

పుటాట్ రు.
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34 యోనాతాను కొడుకు మెరీబబ్యలు. మెరీబబ్యలుకు మీకా
పుటాట్ డు.

35 మీకా కొడుకులు పీతోను, మెలెకు, తరేయా, ఆహాజు అనే
వాళ ళ్.

36ఆహాజుకుయెహోయాదాపుటాట్ డు.
యెహోయాదాకొడుకులు ఆలెమెతు, అజామ్వెతు, జిమీ.
జిమీకిమోజాపుటాట్ డు.
37మోజాకి బినాయ్ పుటాట్ డు. బినాయ్ కొడుకు రాపా. రాపా కొడుకు

ఎలాశా. ఎలాశా కొడుకు ఆజేలు.
38ఆజేలుకి ఆరుగురు కొడుకులు. వాళళ్ పేరుల్ అజీకాము,బోకెరు,

ఇషామ్యేలు, షెయరాయ్, ఓబదాయ్, హానాను. వీళళ్ంతా ఆజేలు
కొడుకులు.

39ఆజేలు సోదరుడు ఏషెకు. ఇతనికి ముగుగ్ రు కొడుకులునాన్రు.
వీళళ్లో ఊలాము పెదద్వాడు. రెండోవాడు యెహ షు. మూడోవాడు
ఎలీపేలెటు.

40ఊలాముకొడుకులు విలువిదయ్లోపావీణయ్ంపొందిన శూరులు.
వీళళ్కు నూటయా మంది కొడుకులూ,మనవళ ళ్ ఉనాన్రు.
వీళళ్ంతా బెనాయ్మీను గోతం వాళ ళ్.

9
యెరూషలేములో నివాసం ఉంటునన్ పజలు
9:1-17; నెహె 11:3-19

1ఈ విధంగా ఇశాయేలీయులందరి పేరూల్ తమ వంశాల పకారం
ఇశాయేలు రాజుల గంథంలో నమోదయాయ్యి. యూదావాళ ళ్ చేసిన
పాపం కారణంగా వాళ ళ్ బబులోనుకి బందీలుగా కునిపోబడాడ్ రు.
2 తరువాత మొదటగా కొందరు ఇశాయేలీయులూ, యాజకులూ,
లేవీయులూ, దేవాలయ సేవకులూ తమ సొంత పటట్ణాలోల్ తిరిగి
నివాసం ఏరప్రచుకునాన్రు. 3 అలాగే కొందరు యూదావాళ ళ్,
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బెనాయ్మీనీయులూ, ఎఫాయిము, మనషేష్ గోతాలకు చెందిన వాళ ళ్
యెరూషలేములో నివాసమునాన్రు.

4 ఈ విధంగా నివాసం ఏరప్రచుకునన్ వాళళ్లో ఊ యూ
ఉనాన్డు.
ఊ యూఅమీహ దు కొడుకు.
అమీహ దు ఒమీ కొడుకు.
ఒమీ ఇమీ కొడుకు.
ఇమీబానీ కొడుకు.
బానీ పెరెసు వంశం వాడు.
పెరెసుయూదా కొడుకు.
5 షిలోనీ వాళళ్లో పెదద్వాడు ఆశాయా, అతని సంతానమూ,

6 జెరహ సంతతి వాళళ్లో యెవుయేలు, అతని సోదరు న ఆరు
వందల తొం మందీ ఉనాన్రు.

7 ఇంకా బెనాయ్మీనీయులోల్ సెనూయా కొడుకు హోదవాయ్కి పుటిట్న
మెషులాల్ ము కొడు న సలూల్ , 8యెరోహాము కొడు న ఇబెన్యా, మికి
పుటిట్న ఉజీజ్కి పుటిట్న ఏలా, ఇబీన్యా కొడు న రగూవేలుకి పుటిట్న
షెఫటాయ్ కొడు న మెషులాల్ మూ ఉనాన్రు.

9వీళ ళ్వీళళ్సోదరులూ కలసివంశావళిలెకక్లోల్ తొమిమ్దివందల
యా ఆరు మంది అయాయ్రు. వీళళ్ంతా తమ తమ వంశాలకు
నాయకులుగా ఉనాన్రు.

10యాజకులోల్ యెదాయా, యెహోయారీబు, యాకీను ఉనాన్రు.
11 అలాగే నివాసం ఏరప్రచుకునన్ వాళళ్లో అజరాయ్ ఉనాన్డు. ఈ
అజరాయ్ హిలీక్యా కొడుకు. హిలీక్యా మెషులాల్ ము కొడుకు.
మెషులాల్ ము సాదోకు కొడుకు. సాదోకు మెరాయోతు కొడుకు.
మెరాయోతు దేవుని మందిరంలో అధిపతిగా ఉనన్ అహీటూబు
కొడుకు.

12 అలాగే నివాసం ఏరప్రచుకునన్ వాళళ్లో అదాయా ఉనాన్డు.
అదాయాయెరోహాము కొడుకు.
యెరోహాము పషూరు కొడుకు.
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పసూరు మలీక్యాకొడుకు.
ఇంకా అదీయేలు కొడుకు మ కూడా ఉనాన్డు.
అదీయేలుయహజేరా కొడుకు.
యహజేరామెషులాల్ ము కొడుకు.
మెషులాల్ ము మెషిలేల్మీతు కొడుకు.
మెషిలేల్మీతు ఇమెమ్రు కొడుకు.
13 వీరితో పాటు వీరి వంశానికి నాయకులుగా ఉనన్ ఒక వెయీయ్

ఏడు వందల అర మంది ఉనాన్రు. వీళళ్ంతా దేవుని మందిరానికి
సంబంధించిన సేవలోల్ ఎంతో సమరుధ్ లు.

14ఇక లేవీయులోల్ షెమయాఉనాన్డు.
షెమయాహషూష్ బు కొడుకు.
హషూష్ బు అజీకాము కొడుకు.
అజీకాము హషబాయ్ కొడుకు.
హషబాయ్మెరారి వంశం వాడు.
15 బకబ్కక్రూ, హెరెషూ, గాలాలూ, వీరితో పాటు మతత్నాయ్

ఉనాన్డు.
మతత్నాయ్ మీకా కొడుకు.
మీకా జిఖీ కొడుకు.
జిఖీ ఆసాపు కొడుకు.
16ఇంకా ఓబదాయ్ ఉనాన్డు.
ఈ ఓబదాయ్ షెమయాకొడుకు.
షెమయాగాలాలు కొడుకు.
గాలాలుయెదూతోను కొడుకు.
నెటోపాతీయులగామాలోల్ నివసించిన ఎలాక్నామనుమడూఆసా

కొడుకూ అయిన బెరెకాయ్ ఉనాన్డు.
17 ఇక షలూల్ ము, అకూక్బు, టలోమ్ను, అహీమాను, వీళళ్

బంధువులూ దావ్రపాలకులుగా ఉనాన్రు. వీళళ్కి షలూల్ ము
నాయకుడు. 18 లేవీ గోతానికి చెందిన వీళ ళ్ తూరుప్ పు ఉండే
రాజదావ్రానికి కాపలాకాసేవాళ ళ్. 19కోరహ కొడు న ఎబాయ్సాపుకి
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పుటిట్న కోరే కొడు న షలూల్ ము అతని బంధువులూ, అతని తండి
తెగకు చెందిన కోరహీయులూ మందిర సేవలో గుడారానికి కాపలాగా
ఉండేవాళ ళ్. వాళళ్ పూరీవ్కులు యెహోవా మందిర దావ్రాలకు
కావలి కాసూత్ ఉండేవాళ ళ్.

20 గతంలో ఎలియాజరు కొడు న ఫీనెహాసు వాళళ్ అధికారిగా
ఉనాన్డు. యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉనాన్డు. 21 మెషెలెమాయ్
కొడు న జెకరాయ్ మందిర పవేశ దావ్రానికి కాపలాగాఉనాన్డు.

22 ఇలా దావ్రాల దగగ్ర కాపలా కాయడానికి ఏరాప్ న వాళ ళ్
మొతత్ం రెండువందల పనెన్ండు మంది. వీళళ్ పేరుల్ తమ తమ
గామాల వరుసలో వంశావళిలో నమోదు అయాయ్యి. వీళ ళ్
విశవ్సనీయులూ, ఆధారపడదగగ్ వాళ ళ్ కాబటిట్ దావీదూ, దీరఘ్దరిశ్
అయిన సమూయేలూ వీరిని నియమించారు. 23 వాళ ళ్ వాళళ్
కొడుకులూయెహోవామందిరదావ్రాల దగగ్ర,అంటే పతయ్కష్ గుడారం
దావ్రాల దగగ్ర కాపలా కాశారు. 24 ఇలా కాపలా కాసేవారు గుడారం
నాలుగు దికుక్లోల్ తూరుప్ పునా,పడమర పునా,ఉతత్రం పునా,
ద ణం పునా నిలుచునాన్రు.

25 గామాలనుండి వాళళ్ బంధువులు వాళళ్ కమంలో ఏడు
రోజులకోసారి వాళళ్ దగగ్రికి వచిచ్ సహాయం చేసేవాళ ళ్. 26అయితే
లేవీయు న నలుగురు పముఖ దావ్రపాలకులు మిగిలిన వాళళ్
అజమాయిషీచేసేవాళ ళ్ఉనాన్రు. దేవునిమందిరంలోనిగదులనూ,
ఖజానాలనూ భదపరచే బాధయ్త వాళళ్దే. 27 వాళ ళ్ దేవుని
మందిరానికి కావలివారు కాబటిట్ రాతంతా మేలుకుని కాపలా
కాయడం, ఉదయానేన్ మందిరపుదావ్రాలు తెరవడం వాళళ్ విధి.

28 వాళళ్లోల్ కొంతమంది మందిరంలో సేవకు ఉపయోగించే
సామగిని కనిపెటుట్ కుని ఉండాలి. వాటిని బయటకు తీసుకు
వెళత్ నన్పుప్డూ, లోపలికి తెసుత్ నన్పుప్డూ వాళ ళ్ వాటిని లెకిక్సాత్ రు.
29మిగిలిన సామగినీ, పరిశుదధ్ సథ్లం లో పాతలనూ జాగతత్ పరిచే
బాధయ్త మరి కొందరి ఉంటుంది. సనన్ని పిండి, దా రసం, నూనె,
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సాంబాణి, ఇతర పరిమళ సామగి వంటి సరుకులను వీళ ళ్ జాగతత్
చేసాత్ రు.

30 యాజకుల కొడుకులోల్ కొందరు సుగంధదవాయ్లను, పరిమళ
లానీన్ తయారు చేసాత్ రు. 31అరప్ణల కోసం రొటెట్ను తయారుచేసే
బాధయ్త లేవీయు న మతిత్తాయ్ది. ఇతను కోరహ సంతతికి చెందిన
షలూల్ ముకి పెదద్ కొడుకు. 32 వాళళ్ బంధువు న కహాతీయులోల్
కొందరికిపతివిశాంతిదినానసనిన్ధిరొటెట్లు సిదధ్పరిచేబాధయ్తఉంది.

33 గాయకులూ లేవీయుల వంశ నాయకులూ పని లేనపుప్డు
మందిరం గదులోల్ నివాసముంటారు. ఎందుకంటే వీళ ళ్ రాతీ పగలూ
తేడా లేకుండా సేవ చేయాలి. 34 వీళ ళ్ తమ వంశావళి జాబితా
పకారం లేవీ గోతంలో నాయకులుగా, పెదద్లుగా ఉనన్వాళ ళ్. వీళ ళ్
యెరూషలేములో నివాసమునాన్రు.

సౌలు కుటుంబం
9:34-44; 1దిన 8:28-38

35 గిబియోను తండియెహీయేలు. ఇతను గిబియోను పటట్ణంలో
నివాసమునాన్డు. ఇతనిభారయ్ పేరు మయకా.

36 ఇతని పెదద్కొడుకు అబోద్ ను. తరువాత సూరు, కీషు, బయలు,
నేరు, నాదాబు, 37 గెదోరు, అహోయ్, జెకరాయ్, మికోల్తు అనేవాళ ళ్
పుటాట్ రు.

38 మికోల్తుకు షిమాయ్ను పుటాట్ డు. వీళ ళ్ యెరూషలేములో
నివాసముండే తమ బంధువులకు సమీపంగా ఉండే ఇళల్లోనే
నివసించారు.

39 నేరుకి కీషు పుటాట్ డు. కీషుకి సౌలు పుటాట్ డు. సౌలుకి
యోనాతాను,మలీక్షూవ, అబీనాదాబు, ఎషబ్యలు పుటాట్ రు.

40 యోనాతాను కొడుకు మెరీబబ్యలు. మెరీబబ్యలుకి మీకా
పుటాట్ డు.

41 మీకా కొడుకులు పీతోను, మెలెకు, తరేయా, ఆహాజు
అనేవాళ ళ్.
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42 ఆహాజుకి యరా పుటాట్ డు. యరాకి ఆలెమెతు, అజామ్వెతు,
జిమీపుటాట్ రు. జిమీకిమోజాపుటాట్ డు.

43మోజాకు బినాయ్ పుటాట్ డు. బినాయ్ కొడుకు రెఫాయా. రెఫాయా
కొడుకు ఎలాశా. ఎలాశా కొడుకు ఆజేలు.

44ఆజేలుకి అజీకాము, బోకెరు, ఇషామ్యేలు, షెయరాయ్, ఓబదాయ్,
హానాను అనే పేరుల్ నన్ ఆరుగురు కొడుకులునాన్రు. వీళ ళ్ ఆజేలు
కొడుకులు.

10
గిలోబ్వ పరవ్తం మీదసౌలు మరణం
10:1-12; 1సమూ 31:1-13; 2సమూ 1:4-12

1 ఫిలిషీయులు ఇశాయేలీయులతో యుదధ్ం చేశారు.
ఇశాయేలీయులందరూ పారిపోయారు. ఫిలిషీయులు వాళళ్ను
గిలోబ్వ పరవ్తం మీద హతమారాచ్రు. 2 ఫిలిషీయులు సౌలునీ
అతని కొడుకులనూ వెంటపడి తరిమారు. వాళ ళ్ సౌలు కొడుకులు
యోనాతానునీ, అబీనాదాబునీ,మలీక్షూవనీ చంపేశారు.

3సౌలుకి వయ్తిరేకంగా యుదధ్ం తీవ ంది. బాణాలు వేసే వాళ ళ్
అతణిణ్ చూశారు. అతని గురిపెటిట్ బాణాలు వేసారు. సౌలుకు తీవ
గాయాలయాయ్డు.

4 అపుప్డు సౌలు తన ఆయుధాలు మోసేవాడితో “నీ కతిత్తో
ననున్ పొడిచెయియ్. లేకుంటే ఈ సునన్తి లేని వాళ ళ్ వచిచ్ ననున్
అవమానిసాత్ రు” అనాన్డు. వాడు అలా చేయడానికి ఒపుప్కోలేదు.
ఎందుకంటేవాడుచాలాభయపడాడ్ డు. దాంతోసౌలు తన కతిత్ నేలకు
ఆనించి దానిమీద పడాడ్ డు.

5సౌలు చనిపోయాడనిఆయుధాలుమోసేవాడికి అరథ్ం అయింది.
దాంతో వాడు కూడా తన కతిత్ పటుట్ కుని దాని న పడాడ్ డు. వాడూ
చనిపోయాడు. 6ఈ విధంగా సౌలూ, అతని ముగుగ్ రు కొడుకులతో
పాటు అతని కుటుంబ సభుయ్లందరూ చనిపోయారు. 7 తమ
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వాళ ళ్ యుదధ్ంలో నుండి పారిపోయారనీ, సౌలూ అతని కొడుకులూ
చనిపోయారనీ లోయలో ఉనన్ ఇశాయేలు పజలకు తెలిసింది.
అపుప్డు వాళళ్ంతా తమ పటట్ణాలు వదిలిపారిపోయారు.

8తరువాత రోజుచనిపోయినవారి బటట్లనూ ఇతర వసుత్ వులనూ
దోచుకోడానికి ఫిలిషీయులు వచాచ్రు. అపుప్డే వాళ ళ్ సౌలు,
అతని కుమారులూ గిలోబ్వ పరవ్తం చనిపోయి పడి ఉండటం
చూశారు. 9వాళ ళ్ సౌలు కవచానిన్తీసుకునాన్రు. అతని తలనూ,
ఆయుధాలనూ తీసుకువెళాళ్రు. తమ విగహాల మధాయ్, పజల
మధాయ్ ఈ వారను చాటించడానికి మనుషులను పంపారు. 10 తమ
దేవుని గుడిలో అతని ఆయుధాలను ఉంచారు. అతని తలను
దాగోను గుడికి వేలాడదీశారు.

11 ఫిలిషీయులు సౌలుకి చేసింది యాబేషిగ్లాదు నివాసులకు
తెలిసింది. 12అపుప్డు వాళళ్లో శూరు న వాళళ్ంతా అకక్డికి వెళిళ్
సౌలు శరీరానీన్, అతని కొడుకుల శరీరాలనూ యాబేషుకి తీసుకు
వచాచ్రు. వాళళ్ ఎముకలను యాబేషులోనే ఉనన్ సింధూరం చెటుట్
కింద పాతిపెటాట్ రు. ఏడు రోజులు వాళళ్ కోసం ఉపవాసం ఉనాన్రు.

13సౌలుయెహోవాకువిరోధంగాదోహంచేసాడుకాబటిట్ ఈవిధంగా
చనిపోయాడు. అతడు యెహోవా ఆజఞ్లు పాటించలేదు. ఆతమ్లతో
సంభాషించే మనిషి దగగ్రికి సలహా కోసం వెళాళ్డు. 14మారగ్నిరేద్శం
కోసంఅతడుయెహోవాదగగ్రికి వెళళ్లేదు. అందుకేయెహోవాఅతనిన్
చంపి రాజాయ్నిన్యెషష్యి కొడు న దావీదు వశం చేశాడు.

11
దావీదు ఇశాయేలు పజలందరికి రాజు
11:1-3; 2సమూ 5:1-3
11:4-9; 2సమూ 5:6-10

1 ఇదంతా అయాయ్క ఇశాయేలు పజలందరూ హెబోనులో
ఉనన్ దావీదు దగగ్రికి వచాచ్రు. “ఇలా చూడు, మేము నీకు
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రకమాంసాలాల్ ంటి వాళళ్ం. నీ సొంత బంధువులం. 2 ఇటీవల
సౌలు మా రాజుగా ఉనన్పుప్డు నువువ్ ఇశాయేలు నాయ్లను
నడిపిసూత్ ఉనాన్వు. నీ దేవు న యెహోవా నీతో ‘నా పజ న
ఇశాయేలీయులకు నీవు కాపరిగా ఉంటావు. వారిమీద అధిపతిగా
ఉండి పరిపాలన చేసాత్ వు’ అని చెపాప్డు కదా” అని దావీదుతో
అనాన్రు.

3ఇలా ఇశాయేలు పజల పెదద్లంతాహెబోనులోఉనన్ రాజుదగగ్రికి
వచాచ్రు. అపుప్డు రా న దావీదు హెబోనులో యెహోవా సనిన్ధిలో
వారితో నిబంధన చేశాడు. వారంతా కలసి ఇశాయేలు పజలందరి
రాజుగా దావీదుకి అభిషేకం చేశారు. ఈ విధంగా సమూయేలు

పకటించినయెహోవామాట నెరవేరింది.
యెరూషలేమును దావీదు ఆకమించడం
11:4-9; 2సమూ 5:6-10

4 ఆ తరువాత దావీదూ, ఇశాయేలు పజలంతా యెరూషలేము
అనే పేరునన్ యెబూసుకి వెళాళ్రు. అపప్టికి ఆ దేశంలో సాథ్ నికు న
యెబూసీయులు నివసిసుత్ నాన్రు. 5 యెబూసులో నివసించే
సాథ్ నికులు దావీదుతో “నువువ్ ఇకక్డికి రాలేవు” అనాన్రు. కాని
దావీదు అకక్డి సీయోను కోటని ఆకమించాడు. ఈ సీయోనునే
“దావీదు పటట్ణం” అంటారు.

6దానికిముందు దావీదు “ఎవరుమొదటయెబూసీయుల దాడి
చేసాత్ డో అతడే నాయ్ధిపతి అవుతాడు” అని పకటించాడు. దాంతో
సెరూయా కొడు నయోవాబు అందరి కనాన్ ముందుగా వారి దాడి
చేశాడు. కాబటిట్ యోవాబునే నాయ్ధిపతిగా నియమించారు.

7 తరువాత దావీదు ఆ కోటలోనే నివసించాడు. కాబటిట్
దానికి “దావీదు పటట్ణం” అనే పేరు కలిగింది. 8 దావీదు
ఆ పటట్ణానిన్ పునరిన్రిమ్ంచాడు. మిలోల్ నుండి పాకారం వరకూ
పటిషట్ పరిచాడు. పటట్ణంలో మిగిలిన పాంతాలను యోవాబు
పటిషట్పరిచాడు. 9 దావీదు అంతకంతకూ ఘనత పొందుతూ
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ఉనాన్డు. ఎందుకంటే నాయ్లకు అధిపతిఅయినయెహోవాఅతనికి
తోడుగా ఉనాన్డు.

దావీదు శూరులు
11:10-41; 2సమూ 23:8-39

10 ఇశాయేలు పజల విషయంలో యెహోవా మాటకు లోబడి
ఇశాయేలు పజలందరితో కలసి దావీదుని రాజుగా చేసినవాళ ళ్,
దావీదుతో కూడా శూరులుగా, బలవంతులుగా నిలిచిన వాళ ళ్,
నాయకులుగా ఉనన్వాళ ళ్ వీళేళ్. 11దావీదు దగగ్ర శేషుఠ్ లుగా ఉనన్
ఆ శూరుల జాబితాలోము మంది ఉనాన్రు. వారిలో పముఖుడు
ఒక హకోమ్నీ వాడి కొడు న యాషాబాము. ఇతను ఒక యుదధ్ంలో
కేవలం తన ఈటెతోమూడు వందలమందిని చంపాడు.

12 ఇతని తరువాత పేరు అహోహీయు న దోదో కొడు న
ఎలియాజరుది. ఇతడు ముగుగ్ రు బలవంతులుగా పేరు పొందిన
వారిలో ఒకడు. 13 ఇతడు పసద్మీమ్ములో ఫిలిషీయులతో జరిగిన
యుదధ్ంలోదావీదుతో కూడాఉనాన్డు. అకక్డ ఒక బారీల్ చేను ఉంది.
మిగిలిన నయ్ం ఫిలిషీయులను చూసి పారిపోయారు. 14 అయితే
వీళ ళ్ ఆ చేని మధయ్లో నిలిచి ఫిలిషీయులను అడుడ్ కుని వారిని
హతమారాచ్రు. యెహోవా వారిని ర ంచి వాళల్కు గొపప్ విజయం
అనుగహించాడు.

15 ఆ ము మంది శూరులోల్ పముఖు న ఈ ముగుగ్ రూ
అదులాల్ ము అనేరాతి గుహలోఉనన్దావీదు దగగ్రికి వచాచ్రు. ఫిలిషీ
నయ్ం రెఫాయీము లోయలో మజిలీ చేశారు. 16 ఆ సమయంలో
దావీదు తన సాథ్ వరం అయిన గుహలో ఉండగా ఫిలిషీ నయ్ం
బేతెల్హేములో మకాం చేశారు. 17దావీదు బేతెల్హేము నీటి కోసం ఆశ
పడాడ్ డు. “బేతెల్హేములోని బావిలో నీళ ళ్ నాకెవరు తెసాత్ రు? ఆ
ఊరి దావ్రం దగగ్ర ఉనన్ బావి నీళ ళ్ నా దాహం తీరచ్డానికి నాకెవరు
తెసాత్ రు?” అనాన్డు.
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18 కాబటిట్ ఆ ముగుగ్ రు బలవంతులూ ఫిలిషీ నయ్ంలోకి
చొరబడాడ్ రు. వారి మధయ్లో నుండి వెళిళ్ ఆ ఊరి దావ్రం దగగ్ర
బావిలోని నీళ ళ్ తోడుకుని వాటిని దావీదుకు తెచిచ్ ఇచాచ్రు. కానీ
దావీదు ఆ నీళ ళ్ తాగేందుకు నిరాకరించాడు. వాటిని యెహోవాకు
అరప్ణగా పారబోసాడు. 19 తరువాత ఇలా అనాన్డు “నేను ఈ
నీళ ళ్ తాగకుండానా దేవుడు ననున్ కాపాడుతాడు గాక. వీళ ళ్ తమ
పాణాలకు తెగించి తెచిచ్నఈ నీళ ళ్ వాళళ్ రకం లాంటిది. దానిన్నేను
ఎలా తాగగలను?” అనాన్డు. ఈ ముగుగ్ రు బలవంతులు ఇలాంటి
కారాయ్లు చేశారు.

20 యోవాబు సోదరు న అబీ ముగుగ్ రికీ నాయకుడు. ఒక
యుదధ్ంలో ఇతడు మూడు వందల మందిని కేవలం తన ఈటెతో
హతమారాచ్డు. అలా ఆ ముగుగ్ రితో పాటు తరచుగా ఇతని పేరు
కూడా వినిపించేది. 21 ముగుగ్ రిలో ఇతనికి ఎకుక్వ గౌరవం, కీరీ
కలిగాయి. అయితే అతనికి కలిగిన కీరి పేరు మోసిన ఆ ముగుగ్ రు
నికుల కీరికి సాటి కాలేదు.
22 ఇంకా కబెస్యేలు ఊరివాడు యెహోయాదా కొడుకు బెనాయా

ఎంతో బలవంతుడు. తన పరాకమ కారాయ్ల వలల్ ఇతడు ఎంతో
పసిదిధ్కెకాక్డు. ఇతడు మోయాబు వాడు అరీయేలు కొడుకులిదద్రీన్
చంపాడు. ఇంకా ఇతడు మంచు పడే కాలంలో ఒక బిలంలోకి దిగి
అకక్డ ఒక సింహానిన్ చంపివేశాడు. 23 ఒకసారి ఇతను ఏడునన్ర
అడుగుల ఎతుత్ నన్ ఒక ఐగుపీత్యునిన్చంపాడు. ఆ ఐగుపీత్యుడి
చేతిలోసాలెవాడిదండెఅంతపెదద్ ఈటెఉంది. బెనాయావాడిమీదికి
ఒక కర పటుట్ కుని వెళాళ్డు. ఆ ఈటెను ఐగుపీత్యుడి చేతిలోనుండి
లాకుక్ని దానితోనేవాణిణ్ చంపివేశాడు.

24ఇలాంటిఘనకారాయ్లు చేసినయెహోయాదాకొడు న బెనాయా
పేరు ఆ ముగుగ్ రు బలవంతుల పేరల్లో చేరాచ్రు. 25ము మంది
నికులోల్ అతణిణ్ గొపప్వాడిగా ఎంచారు, కానీ పేరు మోసిన ఆ
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ముగుగ్ రు వీరులకుసాటికాలేదు. కానీదావీదు ఇతణిణ్ అంగ రకష్కుల
అధిపతిగా నియమించాడు.

26 ఆ యోధులు ఎవరంటే యోవాబు తముమ్డు అశాహేలు,
బేతెల్హేము ఊరివాడు దోదో కొడు న ఎలాహ్ నాను, 27హరోరీయు న
షమోమ్తు, పెలోనీయు న హేలెసుస్, 28 తెకోవీయు న ఇకేక్షు
కొడు న ఈరా, అనేన్తోతీయు న అబీయెజెరు, 29హ షాతీయు న
సిబెబ్ , అహోహీయు న ఈ , 30 నెటోపాతీయు న మహ ,
నెటోపాతీయు నబయనాకొడుకుహేలెదు, 31బెనాయ్మీను సంతతికి
చెందిన గిబియా ఊరివాడు రీ కొడుకు ఈతయి, పిరాతోనీయుడు
బెనాయా, 32 గాయషు లోయకు చెందిన హ , అరాబ్తీయు న
అబీయేలు, 33 బహరూమీయుడు అజామ్వెతు, షయలోబ్నీయు న
ఎలాయ్హాబ్, 34 గిజోనీయు న హాషేము కొడుకులూ, హరారీయు న
షాగే కొడు న యోనాతాను, 35 హరారీయు న శాకారు కొడు న
అహీయాము, ఊరు కొడుకు ఎలీపాలు, 36 మెకేరాతీయు న
హెపెరు, పెలోనీయు న అహీయా, 37 కరెమ్లీయు న హెజో,
ఎజబ్యి కొడు న నయ , 38 నాతాను సోదరు న యోవేలు,
హగీయు న మిబాహ్ రు, 39 అమోమ్నీయు న జెలెకు, సెరూయా
కొడు నయోవాబు ఆయుధాలుమోసేవాడూ బెరోతీయుడూ అయిన
నహ , 40ఇతీయు నఈరా, ఇతీయు నగారేబు, 41హితీత్యు న
ఊరియా, అహల్యి కొడు న జాబాదు, 42 రూబేనీయు న షీజా
కొడుకూ, రూబేనీయులకు నాయకుడూ అయిన అదీనా, అతని
తోటి వా న ము మందీ, 43 మయకా కొడు న హానాను,
మితీన్యు న యెహోషాపాతు, 44 ఆషెరాతీయు న ఉజీజ్యా,
అరొయేరీయు నహోతాను కొడుకులు షామాయెహీయేలు, 45షిమీ
కొడు న యెదీయవేలు, అతని సోదరుడూ, తిజీయుడూ అయిన
యోహా, 46 మహవీయు న ఎలీయేలు, ఎలన్యము కొడుకు న
యెరీ యోషవాయ్, మోయాబు వాడు ఇతామ్, 47 ఎలీయేలు, ఓబేదు,
మెజోబాయాఊరివాడుయహశీయేలు అనే వాళ ళ్.
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12
దావీదు సహాయకులు

1కీషు కొడు నసౌలుకు భయపడిదావీదు ఇంకాదాగిఉనన్పుప్డు,
సౌలుబంధువు నబెనాయ్మీనీయులోల్ పరాకమవంతులు కొంతమంది
దావీదుకు యుదధ్ంలో సాయం చెయయ్డానికి అతని దగగ్రికి సికల్గుకు
వచాచ్రు. 2 వీళ ళ్ బాణాలు ధరించి, కుడి ఎడమ చేతులతో,
వడిసెలతో రాళల్ రువవ్డంలో, బాణాలు వేయడంలో సామరధ్ ం
ఉనన్వాళ ళ్.

3వాళెల్వరంటే, గిబియావాడు షెమాయాకొడుకు న అహీయెజెరు,
ఇతడు అధిపతి. ఇతని తరువాతి వాడు యోవాషు, అజామ్వెతు
కొడుకు నయెజీయేలు, పెలెటు, బెరాకా,అనెతోతీయు నయెహ ,
4 ము మందిలో పరాకమశాలి, ము మందికి పెదద్ ఇషమ్యా
అనే గిబియోనీయుడు, యిరీమ్యా, యహజీయేలు, యోహానాను,
గెదేరాతీయు న యోజాబాదు, 5 ఎలూ , యెరీమోతు, బెయలాయ్,
షెమరాయ్, హరీపీయు న షెఫటయా, 6 కోరహీయులు ఎలాక్నా,
యెషీష్యా,అజరేలు,యోహెజెరు,యాషాబాము, 7గెదోరుఊరివాడు
యెరోహాము కొడుకులుయోహేలా, జెబదాయ్ అనేవాళ ళ్.

8 ఇంకా, గాదీయులోల్ పరాకమవంతులు కొంతమంది అరణయ్ంలో
దాగి ఉనన్ దావీదు దగగ్ర చేరారు. వీళ ళ్ డాలు, ఈటె తో యుదధ్ం
చేయడంలో పవీణులు. వీళ ళ్ సింహం ముఖంలాంటి ముఖం
ఉనన్వాళ ళ్. కొండలోల్ ఉండే జింకలంత వేగంగా పరుగెతత్ గలిగిన
వాళ ళ్.

9 వాళెల్వరంటే, మొదటివాడు ఏజెరు, రెండోవాడు ఓబదాయ్,
మూడోవాడు ఏలీయాబు, 10 నాలోగ్ వాడు మిషమ్నాన్, ఐదోవాడు
యిరీమ్యా, 11 ఆరోవాడు అతత్యి, ఏడోవాడు ఎలీయేలు,
12 ఎనిమిదోవాడు యోహానాను, తొమిమ్దోవాడు ఎలాజ్ బాదు,
13పదోవాడుయిరీమ్యా, పదకొండోవాడు మకబ్నన్యి.
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14 గాదీయు న వీళ ళ్ నాయ్నికి అధిపతులుగా ఉనాన్రు.
వాళళ్లోల్ అతి అలుప్ నవాడు, వందమందికి అధిపతి,
అతయ్ధికు నవాడు వెయియ్మందికి అధిపతి, 15 యొరాద్ ను గటుట్ ల
మీదుగాపొరిల్పారేమొదటినెలలో,దానిన్దాటివెళిల్ తూరుప్లోయలోల్ ,
పడమటిలోయలోల్ ఉనన్వాళళ్ందరీన్ తరిమివేసినవాళ ళ్ వీళేళ్.

16 ఇంకా బెనాయ్మీనీయులోల్ కొంతమంది, యూదావాళళ్లోల్
కొంతమంది, దావీదు దాగి ఉనన్ సథ్లానికి వచాచ్రు. 17 దావీదు
బయలేద్రి వాళల్కు ఎదురు వెళిల్ వాళల్తో “మీరు సమాధానంతో నాకు
సాయం చెయయ్డానికి నా దగగ్రికి వచిచ్ ఉంటే, నా హృదయం మీతో
కలుసుత్ ంది. అలా కాకుండా నావలల్ మీకు అపకారమేమీ కలుగలేదని
తెలిసినా, ననున్ శతువుల చేతికి అపప్గించాలని మీరు వచిచ్ ఉంటే,
మన పూరీవ్కుల దేవుడు దీనిన్ చూసి మిమమ్లిన్ గదిద్ంచు గాక”
అనాన్డు.

18అపుప్డుము మందికిఅధిప నఅమా ఆతమ్వశంలోఉండి
“దావీదూ, మేము నీవాళళ్ం, యెషష్యి కొడుకా, మేము నీ ప న
ఉనాన్ం. నీకు సమాధానం కలుగుగాక, సమాధానం కలుగుగాక,
నీ సహకారులకు కూడా సమాధానం కలుగుగాక, నీ దేవుడే నీకు
సహాయం చేసుత్ నాన్డు” అని పలికినపుప్డు, దావీదు వాళళ్ను
చేరుచ్కుని వాళళ్ను తన దండుకు అధిపతులుగా చేశాడు.

19మనషేష్వాళ ళ్ కూడా కొంతమంది వచిచ్ దావీదు ప న చేరారు.
దావీదు ఫిలిషీయులతో కలిసి సౌలుమీద యుదధ్ం చెయయ్డానికి
వెళిళ్నపుప్డు, వాళ ళ్ వచిచ్ దావీదుతో కలిశారు. కాని, వాళ ళ్
దావీదుతో కలిసి ఫిలిషీయులకు సాయం చెయయ్లేదు. ఎందుకంటే
దావీదు తన యజమాని అయిన సౌలు ప న చేరిపోయి, వాళల్కు
పాణహాని చేసాత్ డని తమలో తాము చరిచ్ంచి, ఫిలిషీయుల
అధికారులు దావీదును పంపివేశారు.

20 అపుప్డు అతడు సికల్గుకు తిరిగి వెళత్ ఉనన్పుప్డు
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మనషేష్ వారు అదాన్ యోజాబాదు, యెదీయవేలు, మిఖాయేలు,
యోజాబాదు, ఎలీహ , జిలెల్ అనే వేలమందిమీద అధిపతులు
దావీదు ప న చేరారు.

21 వాళళ్ందరూ పరాకమశాలులూ, నాయ్ధిపతులు. ఆ
తిరుగులాడే దండులను హతం చెయయ్డానికి వాళ ళ్ దావీదుకు
సాయం చేశారు. 22దావీదు నయ్ం దేవుని నయ్ంలామహా నయ్ంగా
అవుతూ, పతిరోజూఅతనికిసాయం చేసేవాళ ళ్ అతని దగగ్రికి వచిచ్
చేరుతూ ఉనాన్రు.

హెబోనులోదావీదును కలుసుకొనన్వారు
23యెహోవానోటిమాట పకారం సౌలు రాజాయ్నిన్ దావీదు పుకు

తిపాప్లనన్ పయతన్ంలో యుదాధ్ నికి ఆయుధాలు ధరించి అతని
దగగ్రికి హెబోనుకు వచిచ్న అధిపతుల లెకక్ ఇలా ఉంది. 24యూదా
వాళళ్లోల్ డాలు,ఈటెపటుట్ కునియుదాధ్ నికి సిదధ్పడినవాళ ళ్ఆరువేల
ఎనిమిది వందలమంది. 25 షిమోయ్నీయులోల్ యుదాధ్ నికి తగిన
శూరులు ఏడువేల వందమంది.

26 లేవీయులోల్ అలాంటివాళ ళ్ నాలుగువేల ఆరువందలమంది.
27అహరోను సంతతివాళల్కు అధిపతియెహోయాదా. అతనితోపాటు
ఉనన్వాళ ళ్ మూడువేల ఏడు వందలమంది. 28 పరాకమవంతు న
సాదోకు అనే యువకునితో పాటు అతని తండి యింటి వా న
అధిపతులు ఇర ఇదద్రు.

29 సౌలు సంబంధు న బెనాయ్మీనీయులు మూడు వేలమంది.
అపప్టి వరకూ వాళళ్లోల్ చాలామంది సౌలు ఇంటిని కాపాడుతూ
ఉనన్వాళ ళ్. 30 తమ పూరీవ్కుల యింటివాళళ్లోల్ పేరుపొందిన
పరాకమశాలులు ఎఫాయిమీయులోల్ ఇర వేల ఎనిమిదివందల
మంది. 31మనషేష్ అరథ్ గోతంవారిలోదావీదునురాజుగాచెయయ్డానికి
వచిచ్న వాళ ళ్ పదెద్నిమిది వేలమంది.
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32ఇశాశ్ఖారీయులోల్ సమయోచితజాఞ్ నం ఉండి, ఇశాయేలీయులు
ఏం చెయాయ్లో అది తెలిసిన అధిపతులు రెండువందల
మంది. వీళళ్ సంబంధులందరూ వీళళ్ ఆజఞ్కు బదుధ్ ఉనాన్రు.
33 జెబూలూనీయులోల్ అనిన్రకాల యుదధ్ ఆయుధాలు ధరించి
యుదాధ్ నికి వెళళ్గలిగిన వాళ ళ్, యుదధ్ పుణయ్ం కలిగిన వాళ ళ్,
దావీదు పటల్ నమమ్కంగా సావ్మిభకి కలిగి యుదధ్ం చెయయ్ గలవాళ ళ్
యా వేలమంది.

34 నఫాత్ లీయులోల్ వెయియ్మంది అధిపతులూ, వాళల్తోపాటు
డాలు, ఈటె పటుట్ కొనన్వాళ ళ్ ము ఏడువేలమంది.
35దానీయులోల్ యుదాధ్ నికి సిదధ్ంగా ఉనన్వాళ ళ్ ఇర ఎనిమిదివేల
ఆరువందలమంది.

36 ఆషేరీయులోల్ యుదధ్ పావీణయ్ం కలిగి, యుదాధ్ నికి సిదధ్ంగా
ఉనన్వాళ ళ్ నల వేలమంది. 37 ఇంకా యొరాద్ ను నది అవతల
ఉండే రూబేనీయులోల్ గాదీయులోల్ మనషేష్వాళళ్లోల్ సగంమంది,అనిన్
రకాల ఆయుధాలు ధరించిన యుదధ్శూరు న ఈ యోధులందరూ
హృదయంలోదావీదును ఇశాయేలు మీద రాజుగా నియమించాలనన్
కోరిక కలిగి ఉండి ఆయుధాలు ధరించి హెబోనుకు వచాచ్రు.

38ఇశాయేలులోమిగిలినవాళళ్ందరూ ఏకమనసుస్తోదావీదును
రాజుగా చేసుకోవాలని కోరుకునాన్రు. 39వాళళ్ సహోదరులు వాళళ్
కోసం భోజనపదారాధ్ లు సిదధ్ం చేసినపుప్డు, వాళ ళ్ దావీదుతో కలిసి
అకక్డ మూడు రోజులుండి అనన్పానాలు పుచుచ్కుంటూ ఉనాన్రు.

40 ఇశాయేలీయులకు సంతోషం కలిగింది. ఇశాశ్ఖారు,
జెబూలూను, నఫాత్ లి పొలిమేరల వరకూ వారి సంబంధులు
గాడిదల మీద, ఒంటెల మీద, కంచర గాడిదల మీద, ఎదుద్ ల మీద
ఆహారం, పిండి వంటలు, అంజూర పళళ్ ముదద్లు, ఎండిన దాకష్పళళ్
గెలలు, దా మధురసం, నూనె, గొరెలు, పశువులు, విసాత్ రంగా
తీసుకొచాచ్రు.
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13
దేవునిమందసానిన్ ఓబేదెదోము ఇంటికీ తీసుకువెళళ్డం
13:1-14; 2సమూ 6:1-11

1 దావీదు వేలమంది మీద అధిపతులుగా ఉనన్వాళళ్తోను,
వందలమంది మీద అధిపతులుగా ఉనన్ వాళళ్తోను,
అధిపతులందరితోను ఆలోచన చేసి, సమావేశంగా కూడుకునన్
ఇశాయేలీయులందరితో, 2 “ఈ ఆలోచన మీ దృషిట్లో అనుకూలంగా
ఉంటే, ఇది మన దేవు న యెహోవా వలన కలిగినదే ఐతే,
ఇశాయేలీయులనివాసపదేశాలనిన్టోల్ మిగిలిఉనన్మనసహోదరులు
తమ పటట్ణాలోల్ , పలెల్లోల్ కాపురం ఉనన్ యాజకులు, లేవీయులు,
మనతో కలిసేలా వాళళ్ దగగ్రికి వారాహరులను పంపి, 3మన దేవుని
మందసం మళీళ్ మన దగగ్రికి తీసుకొదాద్ ం రండి. సౌలు రోజులోల్
దాని దగగ్ర మనం ఆయన చితాత్ నిన్ అడగలేదు” అనాన్డు. 4 ఈ
పని సమావేశం అయిన అందరి దృషిట్లో అనుకూలం అయింది గనక
పజలందరూ ఆ విధంగా చెయయ్డానికి అంగీకరించారు.

5 దేవుని మందసానిన్ కిరయ్తాయ్రీము నుంచి తీసుకు రావడానికి
దావీదు ఐగుపులోని షీహోరు నది మొదలుకుని హమాతు
పొలిమేర వరకూ ఉండే ఇశాయేలీయులందరినీ సమావేశపరిచాడు.
6 కెరూబుల మధయ్ నివాసం చేసే దేవు న యెహోవా పేరు పెటిట్న
ఆయన మందసానిన్ యూదాలో ఉండే కిరయ్తాయ్రీము అనే బాలా
నుంచి తీసుకు రావడానికి అతనూ, ఇశాయేలీయులందరూ అకక్డికి
వెళాళ్రు.

7 వాళ ళ్ దేవుని మందసానిన్ ఒక కొతత్ బండి మీద ఎకిక్ంచి,
అబీనాదాబు ఇంటి నుంచి తీసుకువచాచ్రు. ఉజాజ్ ,అహోయ్ అనేవారు
బండినితోలారు. 8దావీదూ,ఇశాయేలీయులందరూతమపూరణ్శకితో
దేవునిసనిన్ధిలోపాటలుపాడుతూ,తీగవాయిదాయ్లు,తంబురాలు,
కంచు తాళాలను వాయిసూత్ బాకాలు ఊదుతూ ఉనాన్రు.



1 దినవృతాత్ ంతాలు 13:9 xlvi 1 దినవృతాత్ ంతాలు 14:7

9 వాళ ళ్ కీదోను కళళ్ం దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు పశువులకు కాలు
జారినందువలల్ మందసానిన్ పటుట్ కోవాలనిఉజాజ్ చెయియ్చాపినపుప్డు
10 యెహోవా కోపం అతని మీద రగిలింది. అతడు తన చెయియ్
మందసం దగగ్రికి చాపినపుప్డు ఆయన అతనిన్ దెబబ్ కొటాట్ డు.
అతడు అకక్డే దేవుని సనిన్ధిలో చనిపోయాడు. 11 యెహోవా
ఉజాజ్ ను హతం చెయయ్డం చూసి దావీదుకు కోపం వచిచ్ంది. ఆ
కారణంగా ఆ సథ్లానికి ఈ రోజు వరకూ పెరెజ్ ఉజాజ్ అని పేరు.

12 ఆ రోజున దావీదు దేవుని విషయంలో భయపడి “దేవుని
మందసానిన్ నా దగగ్రికి నేను ఎలా తీసుకు పోతాను?” అనాన్డు.
13కాబటిట్ దావీదు, మందసానిన్ దావీదు పటట్ణానికి తీసుకుపోకుండా
గితీత్యు న ఓబేదెదోము ఇంటోల్ కి దానిన్ తీసుకువెళాళ్డు. 14 దేవుని
మందసం ఓబేదెదోము ఇంటోల్ అతని కుటుంబంతో మూడు నెలలు
ఉంది. యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివాళళ్ను, అతని ఆసిత్ అంతటినీ
ఆశీరవ్దించాడు.

14
యెరూషలేములోదావీదు
14:1-7; 2సమూ 5:11-16; 1దిన 3:5-8

1 తూరు రాజు హీరాము దావీదు దగగ్రికి మనుషులను పంపాడు.
దేవదారు మానులను, వడంగి వాళళ్ను, తాపీ పనివారిని పంపాడు.
వారుఅతనికిఒకఇలుల్ కటాట్ రు. 2తనపజ నఇశాయేలీయులకోసం
యెహోవాఅతని రాజాయ్నిన్ ఉనన్త సిథ్తికి తెచాచ్డనీ, ఆయన తనను
ఇశాయేలీయులమీద రాజుగా సిథ్రపరిచాడనీదావీదు గహించాడు.

3 తరువాత, యెరూషలేములో దావీదు మరి కొంతమంది
సీలను పెళిల్ చేసుకుని ఇంకా కొడుకులనూ కూతుళళ్నూ కనాన్డు.
4 యెరూషలేములో అతనికి పుటిట్న కొడుకుల పేరుల్ , షమూమ్య,
షోబాబు, నాతాను, సొలొమోను, 5 ఇభారు, ఏలీషూవ, ఎలాప్లెటు,
6నోగహ , నెపెగు,యాఫీయ, 7ఎలీషామా, బెయెలెయ్దా, ఎలీపేలెటు.
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దావీదు ఫిలిషీయులను ఓడించడం
14:8-17; 2సమూ 5:17-25

8 దావీదుకు ఇశాయేలీయులందరి మీద రాజుగా అభిషేకం
అయియ్ందని విని, ఫిలిషీయులందరూదావీదును వెతికి పటుట్ కోడానికి
బయలుదేరారు. దావీదు ఆ సంగతి విని, వాళళ్ని ఎదురోక్డానికి
వెళాళ్డు. 9ఫిలిషీయులు వచిచ్ రెఫాయీములలోయలోఉనన్ పజల
మీదదాడి చేశారు.

10 “ఫిలిషీయుల మీద నేను దాడి చేసేత్ నువువ్ వాళళ్ మీద నాకు
జయం ఇసాత్ వా?” అని దావీదు దేవుణిణ్ అడిగాడు. యెహోవా
“వెళ ళ్, నేను వాళళ్ను నీకు అపప్గిసాత్ ను” అనాన్డు. 11 వాళ ళ్
బయలెప్రాజీముకు వచిచ్నపుప్డు దావీదు అకక్డ వాళళ్ను హతం
చేసి “ఉధృత న వరద పవాహపు తాకిడిలా దేవుడు నాచేత నా
శతువులను నాశనం చేయించాడు” అనాన్డు. దానిన్బటిట్ ఆ సథ్లానికి
బయలెప్రాజీము అనే పేరు వచిచ్ంది. 12 ఫిలిషీయులు తమ
దేవుళళ్ను అకక్డే విడిచిపారిపోయారు. వాటనిన్టినీతగలబెటట్మని
దావీదు ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.

13 ఫిలిషీయులు మరొకసారి ఆ లోయ మీదికి దాడి చేశారు.
14దావీదు మళీళ్ దేవుని దగగ్ర మనవి చేశాడు. అందుకు దేవుడు
“నువువ్ముందు నుంచి కాకుండా, వెనుక నుంచివాళళ్ చుటూట్ తిరిగి
వెళిల్, కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా ఉండు.

15కంబళిచెటల్ చిటారుకొమమ్లోల్ కాళళ్చపుప్డు నీకు వినిపించగానే
బయలుదేరివాళళ్మీదదాడిచెయియ్. ఆచపుప్డు వినిపించినపుప్డు
ఫిలిషీయుల సేనను హతం చెయయ్డానికి దేవుడు నీకు ముందుగా
బయలుదేరి వెళాళ్డని తెలుసుకో” అని చెపాప్డు. 16 దేవుడు
తనకు చెపిప్నటేట్ దావీదు చేశాడు. ఇశాయేలీయులు ఫిలిషీయుల
నాయ్నిన్ గిబియోను మొదలుకుని గెజెరు వరకూ తరిమి హతం
చేశారు. 17 కాబటిట్ దావీదు కీరి ఇశాయేలీయుల పాంతాలనిన్టోల్
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పసిదిధ్ అయింది. యెహోవా అనయ్జనులందరికీ అతడంటే భయం
కలిగించాడు.

15
మందసానిన్యెరూషలేముకు తిరిగి తీసుకురావడం
15:25-16:3; 2సమూ 6:12-19

1దావీదు తన కోసం దావీదు పటట్ణంలో ఇళ ళ్ కటిట్ంచుకునాన్డు.
దేవుని మందసం కోసం ఒక సథ్లానిన్ సిదధ్పరచి, అకక్డ ఒక
గుడారం వేయించాడు. 2 అపుప్డు దావీదు “మందసానిన్
మోయడానికీ నితయ్ం ఆయనకు సేవ చెయయ్డానికీ యెహోవా
లేవీయులను ఏరప్రచుకునాన్డు, వాళ ళ్ తపప్ ఇంక ఎవవ్రూ దేవుని
మందసానిన్ మోయకూడదు” అని ఆజాఞ్ పించాడు. 3 అపుప్డు
దావీదు తాను యెహోవా మందసం కోసం సిదధ్ం చేసిన సథ్లానికి
దానిన్ తీసుకురావడానికి ఇశాయేలీయులందరినీ యెరూషలేములో
సమావేశపరిచాడు.

4 అహరోను సంతతి వారిని, లేవీయులను, 5 కహాతు సంతతిలో
నుండి వారి నాయకు న ఊరీయేలును, అతని బంధువులోల్ నూట
ఇర మందిని, 6 మెరారీయులోల్ వారి నాయకు న అశాయాను,
అతనిబంధువులోల్ రెండువందల ఇర మందిని, 7గెరోష్ ను సంతతిలో
వారి నాయకు న యోవేలును, అతని బంధువులోల్ నూట ము
మందిని, 8 ఎలీషాపాను సంతతిలో వారి నాయకు న షెమయాను,
అతని బంధువులోల్ రెండువందలమందిని, 9హెబోను సంతతివారికి
అధిపతి అయిన ఎలీయేలును, అతని బంధువులోల్ ఎన మందిని,
10ఉజీజ్యేలు సంతతిలోవారినాయకు న అమీమ్నాదాబును,అతని
బంధువులోల్ నూట పనెన్ండు మందిని దావీదు సమావేశపరిచాడు.

11 అపుప్డు దావీదు యాజకు న సాదోకును, అబాయ్తారును,
లేవీయు నఊరియేలు,అశాయా,యోవేలు, షెమయా, ఎలీయేలు,
అమీమ్నాదాబు అనే వాళళ్తో 12 “లేవీయుల పూరీవ్కుల వంశాలకు
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మీరుపెదద్లుగాఉనాన్రు. 13ఇంతకుముందుమీరు ఇశాయేలీయుల
దేవుడు యెహోవా మందసానిన్ మోయకపోవడం చేత, ఆయన
దగగ్ర విచారణ చేయక పోవడం చేత, ఆయన మనలో నాశనం
కలగజేశాడు. కాబటిట్ ఇపుప్డు మీరు, మీవాళ ళ్, మిమమ్లిన్ మీరు
పతిషట్ చేసుకుని, నేను ఆ మందసానికి సిదధ్ం చేసిన సథ్లానికి దానిన్
తీసుకురావాలి” అనాన్డు. 14 అపుప్డు యాజకులు, లేవీయులు,
ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా మందసానిన్ తీసుకురావడానికి
తమను తాము పతిషట్ చేసుకునాన్రు. 15 తరువాత లేవీయులు
యెహోవా చెపిప్న మాటను బటిట్ మోషే ఆజాఞ్ పించినటుట్ దేవుని
మందసానిన్ దానిమోత కరలతో తమ భుజాలమీదికి ఎతుత్ కునాన్రు.

16 అపుప్డు దావీదు “మీరు మీ బంధువు న వాదయ్కారులను
పిలిచి, సవ్రమండలాలు, తీగ వాదాయ్లు, కంచు తాళాలతో ఉనన్
వాదాయ్లతో, గంభీర శబధ్ంతో, సంతోషంతో గొంతెతిత్ పాడేలా ఏరాప్టు
చెయయ్ండి” అని లేవీయుల నాయకులకు ఆజాఞ్ పించాడు. 17కాబటిట్
లేవీయులు, యోవేలు కొడుకు హేమాను, అతని బంధువులోల్ బెరెకాయ్
కొడుకు ఆసాపు, తమ బంధువు న మెరారీయులోల్ కూషాయాహ
కొడుకు ఏతాను, 18 వీళళ్తోపాటు రెండవ వరుసగా ఉనన్ తమ
బంధువు న జెకరాయ్, బేన్, యహజీయేలు, షెమీరామోతు,
యెహీయేలు, ఉనీన్, ఏలీయాబు, బెనాయా, మయశేయా,
మతిత్తాయ్, ఎలీపేల్హ , మికేన్యాహ అనే వాళళ్ను, దావ్రపాలకు న
ఓబేదెదోము,యెహీయేలు అనేవాళళ్ను నియమించారు.

19 వాదయ్కారు న హేమాను, ఆసాపు, ఏతాను పంచలోహాల
తాళాలువాయించడానికినిరణ్యంఅయింది. 20జెకరాయ్,అజీయేలు,
షెమీరామోతు, యెహీయేలు, ఉనీన్, ఏలీయాబు, మయశేయా,
బెనాయా అనే వాళ ళ్ హెచుచ్ సవ్రం కలిగిన సవ్రమండలాలు
వాయించాలని నిరణ్యం అయింది. 21 ఇంకా, మతిత్తాయ్, ఎలీపేల్హ ,
మికేన్యాహ , ఓబేదెదోము, యెహీయేలు, అజజాయ్హ అనే వాళ ళ్
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రాగం ఎతత్డానికీ, తీగ వాయిదాయ్లు వాయించడానికీ నిరణ్యం
అయింది.

22 లేవీయులకు అధిపతి అయిన కెననాయ్ సంగీతం నిరవ్హణలో
పవీణుడు గనుక అతడు దానిన్ జరిగించాడు. 23 బెరెకాయ్,
ఎలాక్నా మందసానికి ముందు నడిచే సంరకష్కులుగా, 24 షెబనాయ్,
యెహోషాపాతు, నెతనేలు, అమా , జెకరాయ్, బెనాయా, ఎలీయెజెరు
అనే యాజకులను దేవుని మందసానికి ముందు బాకాలు ఊదే
వారిగా, ఓబేదెదోము,యెహీయావెనుక పున ఉండే సంరకష్కులుగా
నియమించారు.

25దావీదు, ఇశాయేలీయుల పెదద్లు, సహసాధిపతులు యెహోవా
నిబంధన మందసానిన్ ఓబేదెదోము ఇంటోల్ నుంచి తీసుకు రావడానికి
ఉతాస్హంతో వెళాళ్రు. 26 యెహోవా నిబంధన మందసం మోసే
లేవీయులకు దేవుడు సహాయంచేయగా,వాళ ళ్ ఏడు కోడెలను ఏడు
గొరె పొటేట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచారు.

27 దావీదు, మందసం మోసే లేవీయులందరూ, సంగీతం
నిరవ్హించే కెననాయ్ సనన్ని నారతో నేసిన వసాలు వేసుకునాన్రు.
దావీదు సనన్ని నారతో నేసిన ఏఫోదును ధరించాడు.
28 ఇశాయేలీయులందరూ ఆరాభ్టం చేసూత్ కొముమ్లు, బాకాలు
ఊదుతూ, కంచు తాళాలు కొడుతూ, సవ్రమండలాలు, తీగ
వాదాయ్లు వాయిసూత్ యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ తీసుకు
వచాచ్రు.

29 కాని, యెహోవా నిబంధన మందసం దావీదు పటట్ణంలోకి
వచిచ్నపుప్డు, సౌలు కూతురు మీకాలు కిటికీలో నుంచి చూసి
రా న దావీదు నాటయ్ం చేసూత్ సంబరం చేసుకోవడం గమనించి, తన
మనసుస్లో అతనిన్ అసహియ్ంచుకుంది.

16
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దావీదు కృతజఞ్త పాట
16:8-22; కీర 105:1-15
16:23-33; కీర 96:1-13
16:34-36; కీర 106:1, 47-48

1ఈ విధంగావాళ ళ్ దేవునిమందసానిన్ తీసుకొచిచ్,దావీదు దాని
కోసం వేయించిన గుడారం మధయ్లో దానిన్ ఉంచి, దేవుని సనిన్ధిలో
దహన బలులు, సమాధాన బలులు అరిప్ంచారు. 2 దహన బలులు,
సమాధానబలులుదావీదుఅరిప్ంచడంముగించినతరువాతఅతడు
యెహోవా పేరట పజలను దీవించాడు. 3 పురుషు నా, సీ నా
ఇశాయేలీయులందరిలో ఒకొక్కక్రికీ ఒక రొటెట్ , ఒక మాంసపు ముదద్ ,
ఒక ఎండిన దాకష్పళళ్ గుతిత్ని పంచిపెటాట్ డు.

4 అతడు యెహోవా మందసం ముందు సేవ చేసూత్ ,
ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవాను ఘనపరచడానికీ, కృతజఞ్త
చెలిల్ంచడానికీ, ఆయనకు సోత్ తాలు చెలిల్ంచడానికీ లేవీయులోల్
కొందరిని నియమించాడు.

5 వాళళ్లోల్ అధిపతి అయిన ఆసాపు, అతని తరువాతి వాడు
జెకరాయ్, యెహీయేలు, షెమీరామోతు, యెహీయేలు, మతిత్తాయ్,
ఏలీయాబు, బెనాయా, ఓబేదెదోము, యెహీయేలు అనే వాళ ళ్
సవ్రమండలాలు, తీగ వాదాయ్లు వాయించడానికి నిరణ్యంయామకం
జరిగింది. ఆసాపు కంచు తాళాలు వాయించేవాడు. 6 బెనాయా,
యహజీయేలు అనే యాజకులు ఎపుప్డూ దేవుని నిబంధన
మందసం ముందు బాకాలు ఊదడానికి నియామకం అయాయ్రు.

7ఆ రోజు దావీదుమొదటిగా ఆసాపునూ, అతని బంధువులనూ,
యెహోవాను సుత్ తిసూత్ కృతజఞ్త అరిప్ంచడానికి ఈ పాట పాడాలని
నియమించాడు.
8యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచండి.
ఆయన పేరును పకటన చెయయ్ండి.
ఆయన కారాయ్లను పజలోల్ తెలియజెయయ్ండి.
9ఆయనను గూరిచ్ పాడండి.
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ఆయనను కీరించండి.
ఆయన అదుభ్త కియలనిన్టిని గూరిచ్ సంభాషణ చేయండి.
10ఆయన పరిశుదధ్ నామానిన్ బటిట్ అతిశయించండి.
యెహోవాను కోరుకునే వాళ ళ్ హృదయంలో సంతోషిసాత్ రు గాక.
11యెహోవాను ఆశయించండి. ఆయన బలానిన్ ఆశయించండి.
ఆయన సనిన్ధిని నితయ్ం వెదకండి.
12ఆయనదాసు న ఇశాయేలు వంశసుథ్ లారా,
ఆయన ఏరప్రచుకొనన్యాకోబు సంతతివారలారా,
13ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్ కారాయ్లను జాఞ్ పకం చేసుకోండి.
ఆయన సూచక కియలను ఆయన నోట పలికిన తీరుప్లను జాఞ్ పకం

చేసుకోండి.
14ఆయనమన దేవుడుయెహోవా.
ఆయన తీరుప్లు లోకమంతటా జరుగుతునాన్యి.
15ఆయన తను చేసిన నిబంధనను
తాను పలికిన ఆజఞ్లను వెయియ్ తరాలు జాఞ్ పకం ఉంచుకుంటాడు.
16ఆయన అబాహాముతో చేసిన నిబంధనను
ఇసాస్కుతో చేసిన పమాణానిన్ మనసుస్కు తెచుచ్కుంటాడు.
17యాకోబుకు కటట్డగా ఇశాయేలుకు నితయ్ నిబంధనగా
ఆయన సిథ్రపరిచింది దీనినే.

18 ఆయన మాట ఇచాచ్డు. “నేను కనాను భూమిని మీకు
వారసతవ్ంగా ఇసాత్ ను.”

19మీరు లెకక్కు కొదిద్ మందిగా ఉనన్పుప్డే, అలప్ సంఖాయ్కులుగా,
దేశంలో పరాయివారుగా ఉనన్పుడే ఇలా చెపాప్ను.
20 వాళ ళ్ జనం నుంచి జనానికి, రాజయ్ం నుంచి రాజాయ్నికి

తిరుగుతునన్పుప్డు,
21ఆయన ఎవరినీ వాళల్కు హాని చేయనివవ్లేదు.
వారి నిమితత్ం రాజులను గదిద్ంచాడు. 22 నేను అభిషేకించిన

వాళళ్ను ముటట్వదద్నీ,నా పవకలకు కీడు చేయవదద్నీ చెపాప్డు.
23సరవ్లోక నివాసులారా,యెహోవాను సనున్తించండి
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పతిరోజూఆయన రకష్ణను పకటించండి.
24అనయ్జనులోల్ ఆయనమహిమను పచురించండి.

సమసత్ జనాలోల్ ఆయన ఆశచ్రయ్కారాయ్లను పచురించండి.
25యెహోవామహాఘనత వహించినవాడు.

ఆయన ఎంతో సుత్ తి పొందదగినవాడు.
సమసత్ దేవుళళ్కంటే ఆయనపూజారుహ్ డు.

26జాతుల దేవుళళ్నీన్ వటిట్ విగహాలే.
యెహోవాఆకాశ శాలాయ్నిన్ సృషిట్ంచినవాడు.

27ఘనతా పభావాలు ఆయన సనిన్ధిలో ఉనాన్యి.
బలం, సంతోషం ఆయన దగగ్ర ఉనాన్యి.

28జనాల వంశాలాల్ రా,యెహోవాకు చెలిల్ంచండి.
మహిమను బలానీన్యెహోవాకు ఆపాదించండి.

29యెహోవానామానికి తగినమహిమను ఆయనకు చెలిల్ంచండి.
వేదాయ్లు చేత పటుట్ కుని ఆయన సనిన్ధిలో చేరండి.
పవితత అనే ఆభరణాలు ధరించుకుని
ఆయనముందు సాగిలపడండి.

30భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిలో వణకండి.
అపుప్డు భూలోకం కదలకుండా ఉంటుంది.
అపుప్డది సిథ్రంగా ఉంటుంది.

31యెహోవాఏలుతునాన్డని జనాలోల్ చాటించండి.
ఆకాశాలు ఆనందించు గాక.
భూమి సంతోషించు గాక

32సముదం,దాని సంపూరణ్తఘోషిసుత్ ంది గాక.
పొలాలు వాటిలోఉనన్ సమసత్ం సంతోషిసాత్ యిగాక.
యెహోవావసుత్ నాన్డు.

33భూజనులకు తీరుప్ చెపప్డానికియెహోవావసుత్ నాన్డు.
వనవృ లు ఆయన సనిన్ధిలో ఆనందంతో కేకలు వేసాత్ యి.

34యెహోవామంచివాడు, ఆయన కృప శాశవ్తంగా ఉంటుంది.
ఆయనను సుత్ తించండి.
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35దేవామా రకష్కా,మమమ్లిన్ ర ంచు.
మమమ్లిన్ సమకూరుచ్.

36మేము నీ పరిశుదధ్ నామానికి కృతజఞ్తాసుత్ తులు చెలిల్ంచేలా
నినున్ సుత్ తిసూత్ అతిశయించేలా
అనయ్జనుల వశంలో నుంచి మమమ్లిన్ విడిపించు
అని ఆయనున్ బతిమాలుకోండి.
ఇశాయేలీయులకు దేవుడుయెహోవా
యుగాలనిన్టోల్ సోత్ తం పొందుతాడు గాక.

ఈ విధంగా వాళ ళ్ పాడినపుప్డు పజలందరూ ఆమేన్ అని చెపిప్
యెహోవాను సుత్ తించారు.

37 అపుప్డు మందసం ముందు నితయ్మూ జరగవలసిన
అనుదిన సేవ జరిగించడానికి దావీదు అకక్డ యెహోవా
నిబంధన మందసం దగగ్ర ఆసాపునూ అతని బంధువులనూ
నియమించాడు. ఓబేదెదోమునూ, వాళళ్ బంధువు న అర
ఎనిమిదిమందినీ, 38 యెదూతూను కొడుకు ఓబేదెదోమునూ,
హోసానూ దావ్రపాలకులుగా నియమించాడు. 39 గిబియోనులోని
ఉనన్త సథ్లం లో ఉనన్ యెహోవా గుడారం మీద, అకక్డ ఉనన్
బలిపీఠం మీద, యెహోవా ఇశాయేలీయులకు ఆజాఞ్ పించిన
ధరమ్విధులోల్ రాసి ఉనన్ పకారం, 40 ఉదయం, సాయంతాలోల్
పతిరోజూ నితయ్ న దహనబలిని ఆయనకు అరిప్ంచడానికి
అకక్డ అతడు యాజకు న సాదోకును, అతని బంధువు న
యాజకులను నియమించాడు. 41 యెహోవా కృప నితయ్మూ
ఉంటుందని ఆయనను సుత్ తించడానికి వీళళ్తోపాటు హేమానునూ,
యెదూతూనునూ, పేరల్ కమంలో ఉదాహరించిన మరి కొందరిని
నియమించాడు.

42బాకాలుఊదడానికి, కంచుతాళాలనువాయించడానికి, దేవుని
గూరిచ్ పాడదగిన పాటలను వాదాయ్లతో వినిపించడానికి వీళళ్లోల్
ఉండే హేమానునూ, యెదూతూనునూ అతడు నియమించాడు.
ఇంకా యెదూతూను కొడుకులను అతడు దావ్రపాలకులుగా
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నియమించాడు. 43 తరువాత పజలందరూ తమతమ ఇళళ్కు
వెళిల్పోయారు. దావీదు తన ఇంటివాళళ్ను దీవించడానికి వాళళ్
దగగ్రికి వెళాళ్డు.

17
దావీదుతో దేవుని ఒడంబడిక
17:1-15; 2సమూ 7:1-17

1 దావీదు తన ఇంటికి వెళిల్ సేదదీరిన తరువాత పవక అయిన
నాతానును పిలిపించి అతనితో “నేను దేవదారుకలపతో కటిట్న
భవనంలో నివసిసుత్ నాన్ను. కాని, యెహోవా నిబంధన మందసం
మాతం ఒక గుడారంలో ఉంది” అని చెపాప్డు. 2అపుప్డు నాతాను
“దేవుడు నీకు తోడుగా ఉనాన్డు. నీ హృదయంలో ఉనన్దంతా
చెయియ్” అనిదావీదుతో అనాన్డు.

3 ఆ రాతి దేవుని వాకుక్ నాతానుకు పతయ్కష్ ఇలా అనాన్డు,
4 “నువువ్ వెళిల్ నా సేవకు న దావీదుతో ఇలా చెపుప్. యెహోవా
చెపేప్దేమంటే, నా నివాసం కోసం ఒక ఆలయానిన్ నువువ్
కటిట్ంచకూడదు. 5 ఇశాయేలీయులను రపిప్ంచిన రోజు నుంచి ఈ
రోజు వరకూ నేను ఒక ఇంటోల్ నివాసం చెయయ్కుండా, డేరాలో, పతయ్కష్
గుడారంలో నివాసం చేశాను. 6 నేను ఇశాయేలీయులందరి మధయ్లో
సంచారం చేసిన కాలంలో, మీరు నాకోసం దేవదారు మానులతో
ఆలయం ఎందుకు కటట్లేదు? అని నా పజలను కాయడానికి నేను
ఆజాఞ్ పించిన ఇశాయేలీయుల నాయ్యాధిపతులోల్ ఎవరితో నా నేను
ఒకక్మా నాఅనాన్నా?

7 కాబటిట్ నువువ్ నా సేవకు న దావీదుతో ఏం చెపాప్లంటే,
నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఇలా చెబుతునాన్డు, గొరెల
వెంట తిరుగుతునన్ నినున్ గొరెల మంద నుంచి తీసుకు, నా పజ న
ఇశాయేలీయుల మీద అధిపతిగా చేశాను. 8 నువువ్ వెళిల్న
పతిచోటా నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవాళళ్ను నీ ముందు
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నిలవకుండా నిరూమ్లం చేశాను. లోకంలోఘనులకు ఉనన్ పేరులాంటి
పేరు నీకు ఉండేలా చేసాత్ ను.

9ఇంకానేనునాపజ నఇశాయేలీయులకోసంఒకసథ్లంఏరాప్టు
చేసి, వాళళ్ను అకక్డ నాటుతాను. వాళ ళ్ ఇంక తిరుగులాడకుండా
తమ సాథ్ నంలో కాపురం ఉంటారు. పూరవ్ం జరిగినటూట్ , నా పజ న
ఇశాయేలీయుల మీద నేను నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించిన
కాలం మొదలుకుని జరుగుతూ వచిచ్నటూట్ , దుషుట్ లు వాళళ్ను
ఇక బాధ పెటట్రు. 10 నీ పగవాళళ్ందరినీ నేను అణచివేసాత్ ను.
అంతమాతమేకాదు,యెహోవా న నేను నీ తరువాత నీ సంతానమే
పరిపాలిసుత్ ందని నీకు తెలియజేశాను.

11 నీ జీవితకాలం ముగిసి నీ పూరీవ్కుల దగగ్రికి నువువ్ చేరే
సమయానికి, నీ తరువాత నీ కొడుకుల వలల్ కలిగే నీ సంతానానిన్
లేపుతాను. వాళళ్లోల్ ఒకరి దావ్రా నేను రాజయ్ సాథ్ పనచేసి అతని
రాజాయ్నిన్ సిథ్రపరుసాత్ ను. 12అతడు నాకు ఒక మందిరం కటిట్సాత్ డు.
అతని సింహాసనానిన్ నేను శాశవ్త నదిగా చేసాత్ ను.

13 నేను అతనికి తండిగా ఉంటాను. అతడు నాకు కొడుకుగా
ఉంటాడు. నీమీదపరిపాలించినసౌలు దగగ్రనుండితీసివేసినటుట్ గా
అతని దగగ్రనుండి నా నిబంధన విశావ్సయ్త తీసివేయను. 14 నా
మందిరంలో, నా రాజయ్ంలో, నేను నితయ్ం అతనిన్ సిథ్రపరుసాత్ ను,
అతని సింహాసనం ఎనన్టికీ సిథ్రంగా ఉంటుంది అని అతనికి
తెలియచెయియ్.”

15నాతానుతనకు పతయ్కష్ంఅయినయీమాటలనిన్టినీదావీదుకు
తెలియజేశాడు.

దావీదు పారథ్న
17:16-27; 2సమూ 7:18-29

16రా నదావీదుయెహోవాసనిన్ధిలోకూరుచ్నిఈవిధంగామనవి
చేశాడు. “దేవా యెహోవా, నువువ్ ననున్ ఇలాటి ఉనన్త సిథ్తికి
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తేవడానికి నేను ఎంతటివాణిణ్? నా కుటుంబం ఏమాతం? 17 దేవా,
ఇది నీ దృషిట్లో చినన్ విషయమే. దేవా యెహోవా, నువువ్ దూర
భవిషతుత్ లో ఉండబోయే నీ సేవకుని సంతతినిగూరిచ్ చెపిప్, ముందు
తరాలను నాకు చూపించావు. 18 నీ దాసు న నాకు కలుగబోయే
ఘనతను గూరిచ్ దావీదు అనే నీదాసుడ న నేను నీతో ఇంకా ఏమని
మనవి చెయయ్ను? నువువ్ నీ దాసునికి పతేయ్క గురింపు ఇచాచ్వు.

19 యెహోవా, నీ దాసుని నిమితత్మే నీ చితత్పకారం ఈ మహా
ఘనత కలుగుతుందని నువువ్ తెలియచేశావు. అతని నిమితత్మే
నువువ్ ఈ గొపప్ కారయ్ం చేశావు. 20 యెహోవా, మేము మా
చెవులతో వినన్దంతా నిజం. నీలాంటివాడు ఎవవ్డూ లేడు. నువువ్
తపప్ ఇంక ఏ దేవుడూ లేడు. 21 నీ పజ న ఇశాయేలీయులాల్ ంటి
జాతి భూలోకంలో ఏది? ఐగుపులోనుంచి నువువ్ విమోచించిన
నీ పజల ముందు నిలబడనివవ్కుండా నువువ్ అనేక జాతులను
తోలివేసినందువలల్ మహా భీకర న పేరు తెచుచ్కొనాన్వు. వాళ ళ్ నీ
సొంత పజలయేయ్లా వాళళ్ను విమోచించడానికి దేవుడ న నువువ్
బయలుదేరావు.

22నీ పజ న ఇశాయేలీయులు నితయ్ం నీకు పజలయేయ్లా నువువ్
ఆ విధంగా చేశావు. యెహోవా న నువువ్ వాళల్కు దేవుడివయాయ్వు.
23యెహోవా, ఇపుప్డు నీ దాసుని గూరీచ్, అతని సంతతిని గూరీచ్
నువువ్ చెపిప్నమాట నితయ్ం సిథ్రమౌతుంది గాక. 24 ఇశాయేలీయుల
దేవుడు నాయ్లకు అధిపతి అయిన యెహోవా ఇశాయేలీయులకు
దేవు ఉనాన్డని నీ పేరుకు ఎనన్టికీ ఘనత వచేచ్లా నువువ్ చెపిప్న
మాట నిశచ్యంగా సిథ్రమౌతుంది గాక. ఇంకా, నీ దాసు న దావీదు
సంతతి నీ సనిన్ధిలో సిథ్రపడు గాక.

25 దేవా, నీకు సంతానం ఇసాత్ నని నీ దాసునికి నువువ్
తెలియచేశావు గనుక నీ సనిన్ధిలో వినన్పం చెయయ్డానికి నీ
దాసునికి రయ్ం కలిగింది. 26యెహోవా, నువువ్ దేవుడ ఉండి, నీ
దాసునికి ఈ మేలు దయచేసాత్ నని చెపాప్వు. 27 ఇపుప్డు నీ దాసుని
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సంతతి నితయ్ం నీ సనిన్ధిలో ఉండేలా దానిన్ ఆశీరవ్దించడానికి
నీకు ఇషట్ం అయింది. యెహోవా, నువువ్ ఆశీరవ్దిసేత్ అది ఎపప్టికీ
ఆశీరావ్దంగానే ఉంటుంది.”

18
దావీదు విజయాలు
18:1-13; 2సమూ 8:1-14
18:14-17; 2సమూ 8:15-18

1 ఇది జరిగిన తరువాత దావీదు ఫిలిషీయుల మీద దాడి చేసి
వాళళ్ను జయించాడు. గాతు పటట్ణానిన్, దాని గామాలను,
ఫిలిషీయుల ఆధీనంలోనుంచి లాగేసుకునాన్డు. 2 తరువాత
అతడుమోయాబీయులను జయించగావాళ ళ్ దావీదుకు కపప్ం కటిట్
దాసోహమయాయ్రు.

3తరువాత,సోబారాజుహదరెజెరుయూఫటీసు నది వరకూ తన
అధికారం సాథ్ పించడానికి బయలు దేరగా హమాతు దగగ్ర దావీదు
అతనిన్ ఓడించాడు. 4 అతని దగగ్ర నుంచి వెయియ్ రథాలను,
ఏడువేల గురపు రౌతులను, ఇర వేల మంది నికులను సావ్ధీనం
చేసుకునాన్డు. దావీదు వాటిలో వంద రథాలకు సరిపడిన గురాలు
ఉంచుకుని,మిగిలినవాటికి చీలమండ నరాలు తెగవేయించాడు.

5 సోబా రాజు హదరెజెరుకు సాయం చెయాయ్లని దమసుక్లోని
అరామీయులు వచిచ్నపుప్డు, దావీదువారిలో ఇర రెండు
వేలమందిని హతం చేశాడు. 6 తరువాత దావీదు సిరియా
సంబంధ నదమసుక్లోకావలి నాయ్నిన్ఉంచాడు. అరామీయులు
దావీదుకు కపప్ం కటిట్ దాసోహమనాన్రు. ఈ పకారం దావీదు వెళిల్న
పతి చోటాయెహోవాఅతనికి సహాయం చేసూత్ వచాచ్డు.

7దావీదు ఇంకా,హదరెజెరు సేవకులు సావ్ధీనంలోఉనన్ బంగారు
డాళల్ను యెరూషలేముకు తీసుకొచాచ్డు. 8 హదరెజెరు పటట్ణాలు
టిబహ్తు నుంచీ కూను నుంచీ దావీదు లెకక్ లేనంత ఇతత్డిని
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తీసుకొచాచ్డు. తరువాతి కాలంలో సొలొమోను దీనితోనే ఇతత్డి
సముదానిన్, సత్ంభాలను, ఇతత్డి వసుత్ వులను చేయించాడు.

9దావీదు సోబా రాజుహదరెజెరు నయ్ం అంతటినీ ఓడించాడనన్
వార హమాతు రాజు తోహ కు వినబడింది. 10 హదరెజెరుకూ
తోహ కూ మధయ్ విరోధం ఉంది కాబటిట్ రా న దావీదు హదద్
ఎజెరుతో యుదధ్ం చేసి అతనిన్ ఓడించినందుకు, దావీదు మం
తెలుసుకోడానికీ, అతనితో శుభవచనాలు పలకడానికీ, బంగారంతో,
వెండితో, ఇతత్డితో చేసిన అనేక రకా న పాతలు ఇచిచ్, తోహ
తన కొడుకు హదోరమును అతని దగగ్రికి పంపించాడు. 11 ఈ
వసుత్ వులను కూడా రా న దావీదు, తాను ఎదోమీయుల దగగ్ర
నుంచి, మోయాబీయుల దగగ్ర నుంచి, అమోమ్నీయుల దగగ్ర నుంచి,
ఫిలిషీయుల దగగ్ర నుంచి, అమాలేకీయుల దగగ్ర నుంచి తీసుకొనన్
వెండి బంగారాలతోపాటుగాయెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచాడు.

12 ఇంకా సెరూయాకొడుకు అబీ ఉపుప్ లోయలో ఎదోమీయులోల్
పదెద్నిమిదివేలమందినిహతంచేశాడు. 13దావీదుఎదోములోకావలి
నాయ్నిన్ ఉంచాడు. ఎదోమీయులందరూ అతనికి దాసులయాయ్రు.
దావీదు వెళిల్న పతిచోటాయెహోవాఅతనిన్ ర ంచాడు.

14ఈ విధంగా దావీదు ఇశాయేలీయులందరి మీద రాజుగా ఉండి
తన పజలందరికీ నీతినాయ్యాలు జరిగించాడు. 15సెరూయాకొడుకు
యోవాబు నాయ్ధిపతి. అహీలూదు కొడుకుయెహోషాపాతురాజయ్పు
దసాత్ వేజుల లేఖరి. 16 అహీటూబు కొడుకు సాదోకూ, అబాయ్తారు
కొడుకు అబీమెలెకూ యాజకులు. షవాశ్ శాసి. 17 యెహోయాదా
కొడుకు బెనాయా కెరేతీయులకూ, పెలేతీయులకూ అధిపతి. ఇంకా,
దావీదు కొడుకులు రాజుకు సహాయకులు*.

19
* 18:17 18:17 సహాయకులుయాజకులు
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దావీదు, అమోమ్నీయుల
19:1-19; 2సమూ 10:1-19

1 ఇది జరిగిన తరువాత అమోమ్నీయుల రాజు నాహాషు చనిపోగా
అతని కొడుకు అతని సాథ్ నంలో రాజయాయ్డు. 2 అపుప్డు దావీదు
“హానూను తండి నాహాషు నా పటల్ దయ చూపించాడు కాబటిట్
నేను అతని కొడుకు పటల్ దయ చూపిసాత్ ను” అనుకుని, అతని
తండి నిమితత్ం అతనిన్ పరామరిశ్ంచడానికి దూతలను పంపాడు.
దావీదు సేవకులు హానూనును పరామరిశ్ంచడానికి అమోమ్ను దేశానికి
వచిచ్నపుప్డు, 3 అమోమ్నీయుల అధిపతులు హానూనుతో “నినున్
పరామరిశ్ంచడానికినీదగగ్రికిదావీదు దూతలను పంపడంనీతండిని
ఘనపరచడానికే అనుకుంటునాన్వా? దేశానిన్ జాగతత్గా గమనించి,
దానిన్నాశనంచెయయ్డానికేఅతనిసేవకులు నీదగగ్రికి వచాచ్రు”అని
చెపాప్రు.

4హానూను దావీదు సేవకులను పటుట్ కుని,వాళళ్ జుటుట్ గొరిగించి,
వాళళ్ బటట్లు మొల కంటే కిందకు దిగకుండా సగానికి కతిత్రించి
వాళళ్ను పంపేశాడు. 5 ఆ మనుషులు ఇంటికి వసూత్ ఉనన్పుప్డు
కొందరు వచిచ్ వాళళ్ను గూరిచ్న వార దావీదుకు తెలియజేశారు.
వాళ ళ్ ఎంతో సిగుగ్ పా ఉనాన్రు గనుక రాజు వాళల్కు ఎదురుగా
మనుషులను పంపి “మీ గడాడ్ లు పెరిగే వరకూ మీరు యెరికోలో
ఉండి, తరువాత రండి” అని సందేశం పంపాడు.

6 అమోమ్నీయులు తమ పటల్ దావీదుకు అసహయ్ం కలిగేలా
చేసుకునాన్ం అని గహించారు. హానూనూ, అమోమ్నీయులూ రెండు
వేల మణుగుల వెండి ఇచిచ్ అరామన్హరయీము నుంచి, ఆరాము
మయకానుంచి,సోబానుంచి, రథాలను, గురపురౌతులను కిరాయికి
తెచుచ్కునాన్రు. 7కిరాయిచెలిల్ంచిమయకారాజును,అతని నాయ్నీన్
ము రెండువేల రథాలను కుదురుచ్కునాన్రు. వీళ ళ్ వచిచ్ మేదెబా
ఎదుట దిగారు. అమోమ్నీయులు తమ పటట్ణాలోల్ నుంచి యుదధ్ం
చెయయ్డానికి వచాచ్రు.
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8 దావీదు ఈ సంగతి విని యోవాబునూ, నయ్ంలో ఉనన్
పరాకమశాలులుఅందరినీపంపాడు. 9అమోమ్నీయులు బయలుదేరి
పటట్ణపు దావ్రం దగగ్ర యుదధ్పంకులు తీరాచ్రు. వచిచ్న రాజులు
పతేయ్కంగా బయట ఉనన్ భూమిలో యుదాధ్ నికి సిదధ్ంగా నిలిచారు.
10తాను రెండు నాయ్ల మధయ్లో చికిక్ ఉండడం చూసి, యోవాబు
ఇశాయేలీయులోల్ ఉనన్ శేషుఠ్ లోల్ పరాకమశాలులను సిదధ్ం చేసుకుని,
అరామీయులకు ఎదురుగా వాళళ్ను బారులు తీరిచ్, 11 మిగిలిన
నాయ్నిన్ తన సోదరుడు అబీ కి అపప్గించి, అమోమ్నీయులకు
ఎదురుగా మొహరింప జేశాడు. 12 “అరామీయుల బలగాలను
ఎదిరించి నేను నిలబడలేకపోతే, నువువ్ నాకు సాయం చెయాయ్లి.
అమోమ్నీయుల బలానికి నువువ్ నిలబడలేకపోతే, నేను నీకు సాయం
చేసాత్ ను. 13 రయ్ంగా ఉండు. మనం మన పజల నిమితత్మూ మన
దేవుని పటట్ణాల నిమితత్మూ శౌరయ్ం చూపుదాం. యెహోవా తన
దృషిట్లో ఏదిమంచిదో అది చేసాత్ డు గాక” అనాన్డు.

14 ఆ విధంగా యోవాబు అతనితో కూడ ఉనన్ నయ్మూ,
అరామీయులతో యుదధ్ం చేయడానికి కదిలినపుప్డు, వాళ ళ్ అతని
ముందు నిలవలేక వెనకిక్ తిరిగి పారిపోయారు. 15 అరామీయులు
పారిపోవడంఅమోమ్నీయులు చూసినపుప్డువాళ ళ్ కూడాయోవాబు
సోదరుడు అబీ ఎదుట నిలవలేక వెనకిక్ తిరిగి పటట్ణంలోకి
పారిపోయారు. యోవాబుయెరూషలేముకు తిరిగి వచాచ్డు.

16 తాము ఇశాయేలీయుల చేతిలో ఓడిపోయామని
అరామీయులు గహించి దూతలను పంపి, నది అవతల ఉనన్
అరామీయులను పిలిపించుకునాన్రు. హదరెజెరు నాయ్ధిపతి
షోపకు వాళల్కు నాయకుడయాయ్డు. 17 దావీదు ఆ సంగతి
తెలుసుకుని ఇశాయేలీయులందరినీ సమకూరిచ్ యొరాద్ ను
దాటి, వాళల్కు ఎదురుగా నాయ్లను సిదధ్ం చేశాడు. దావీదు
అరామీయులకు ఎదురుగా నాయ్లను బారులు తీరిచ్ యుదధ్ం
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చేశాడు.
18అరామీయులు ఇశాయేలీయులముందు నిలవలేక, వెనుదిరిగి

పారిపోయారు. దావీదు అరామీయులోల్ ఏడువేల రథికులనూ,
నల వేల మంది నికులనూ హతం చేసి వారి సేనాని షోపకును
చంపాడు. 19 తాము ఇశాయేలీయుల చేతిలో ఓడిపోయామని
హదరెజెరు సేవకులు గహించి దావీదుతో సంధి చేసుకుని అతనికి
దాసోహమయాయ్రు. అపప్టినుంచి అరామీయులు అమోమ్నీయులకు
సాయం చెయయ్డానికి అంగీకరించ లేదు.

20
రబాబ్ను ఓడించడం
20:1-3; 2సమూ 11:1; 12:29-31

1 తరువాతి సంవతస్రం రాజులు సాధారణంగా యుదాధ్ నికి
బయలుదేరే కాలంలో యోవాబు నయ్ంలో శూరు న వాళళ్ను
సమకూరిచ్, అమోమ్నీయుల దేశానిన్ ధవ్ంసం చేసి, రబాబ్ పటట్ణానిన్
ముటట్డించాడు. దావీదు యెరూషలేములోనే ఉండగా, యోవాబు
రబాబ్ను ఓడించి పజలను హతం చేశాడు. 2దావీదు వచిచ్, వాళళ్
రాజు తల మీద ఉనన్ కిరీటం తీసుకునాన్డు. దాని బరువు 34
కిలోగాములు. అందులో విలు న రతాన్లు పొదిగి ఉనాన్యి. దానిన్
దావీదు ధరించాడు. ఇంకా అతడు ఎంతో విసాత్ ర న కొలల్సొముమ్
ఆ పటట్ణంలో నుంచి తీసుకుపోయాడు. 3 దాని పజలను అతడు
బయటకు తీసుకొచిచ్, వాళళ్తో రంపాలతో, ఇనుప పనిముటల్తో,
గొడడ్ళల్తో బలవంతంగా పని చేయించాడు. ఈ విధంగా అతడు
అమోమ్నీయుల పటట్ణాలనిన్టికీ చేశాడు. తరువాత దావీదూ,
నయ్మూ,యెరూషలేముకు తిరిగి వచాచ్రు.

ఫిలిషీయులతోయుదధ్ం
2:4-8; 2సమూ 21:15-22
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4 అటు తరువాత గెజెరులో ఉనన్ ఫిలిషీయులతో యుదధ్ం
జరిగినపుప్డుహ షాతీయు నసిబెబ్ రెఫాయీయులసంతతివాడు
సిపప్యి అనే ఒకణిణ్ హతం చేశాడు. అందువలల్ ఫిలిషీయులు
లొంగిపోయారు. 5 మళీళ్ ఫిలిషీయులతో యుదధ్ం జరిగినపుప్డు
యాయీరు కొడుకు ఎలాహ్ నాను, గితీత్యు న గొలాయ్తు సహోదరు న
లహీమ్ని చంపాడు. అతని ఈటె నేతపని చేసేవాడి అడడ్కర అంత
పెదద్ది.

6 మళీళ్ గాతులో యుదధ్ం జరిగింది. చాలా పొడవుగాగా ఉనన్
వాడొకడు అకక్డ ఉనాన్డు. అతని చేతులకూ కాళళ్కు, ఆరేసి
చొపుప్న ఇర నాలుగు వేళ ళ్ ఉనాన్యి. అతడు రెఫాయీయుల
సంతతికి చెందిన వాడు. 7 అతడు ఇశాయేలీయులను దూషించగా
దావీదు సోదరుడు షిమాయ్కు పుటిట్నయోనాతాను అతనిన్ చంపాడు.
8గాతులో ఉనన్ రెఫాయీయుల సంతతి వా న వీరు దావీదు చేత,
అతని సేవకుల చేతహతమయాయ్రు.

21
దావీదు చేసిన జనసంఖయ్
21:1-26; 2సమూ 24:1-25

1 తరువాత సాతాను ఇశాయేలుకు విరోధంగా లేచి,
ఇశాయేలీయులను లెకక్పెటట్డానికి దావీదును పేరేపించాడు.
2 అపుప్డు దావీదు యోవాబుకూ పజల అధిపతులకూ “మీరు వెళిల్
బెయేరెష్బా నుండి దాను వరకూ ఉనన్ ఇశాయేలీయులను లెకక్పెటిట్ ,
జనసంఖయ్ నాకు తెలియజేయండి” అని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 3అందుకు
యోవాబు “రాజా నా పభూ, యెహోవా తన పజలను ఇపుప్డునన్
వారికంటే వందరెటుల్ ఎకుక్వమందిగా చేసాత్ డు గాక. వాళళ్ందరూ నా
పభువుకు దాసులు కారా? నా పభువుకు ఈ వివరం ఎందుకు? దీనికి
కారణం ఏంటి? ఇది జరిగితే ఇశాయేలీయులకు శికష్ కలుగుతుంది”
అనాన్డు.
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4కాని, యోవాబు మాట చెలల్ లేదు. రాజుమాటే చెలిల్ంది కాబటిట్
యోవాబు ఇశాయేలు దేశమంతటాతిరిగియెరూషలేముకు వచాచ్డు.
5 ఇశాయేలీయులందరిలో యుదధ్ం చెయయ్గలిగిన వాళ ళ్ పదకొండు
లకష్లమంది. యూదావాళళ్లోల్ యుదధ్ం చెయయ్గలిగినవాళ ళ్నాలుగు
లకష్ల డె వేలమందిగా లెకక్కు వచాచ్రు.

6 రాజు మాట యోవాబుకు అసహయ్ంగా అనిపించింది కాబటిట్
అతడు లేవి, బెనాయ్మీను గోతం వాళళ్ను ఆ లెకక్లో చేరచ్లేదు.
7 ఈ పని దేవుని దృషిట్కి పతికూలంగా ఉనన్ కారణం చేత ఆయన
ఇశాయేలీయులను బాధపెటాట్ డు. 8దావీదు “నేను ఈ పని చేసి పెదద్
పాపం చేశాను. నేను చాలా అవివేకంగా పవరించాను. ఇపుప్డు నీ
దాసుని దోషం తీసివెయియ్” అని దేవునికిమొరపెటాట్ డు.

9 దావీదుకు పవక అయిన గాదుతో యెహోవా “నువువ్ వెళిల్
దావీదుతో ఇలా చెపుప్, 10 యెహోవా చెపేప్దేమంటే, మూడు
విషయాలు నేను నీముందు ఉంచుతునాన్ను. వాటిలో ఒక దానిన్
నువువ్ కోరుకో. దానిన్ నీకు చేసాత్ ను” అనాన్డు.

11కాబటిట్ ,గాదు దావీదు దగగ్రికి వచిచ్, 12 “మూడు సంవతస్రాలు
కరువు కలగడం, లేదా మూడు నెలలపాటు నీ శతువులు కతిత్
దూసి నినున్ తరిమితే నువువ్ వాళళ్ ముందు నిలవలేక ఓటమి
పాలవవ్డం, లేదా, మూడు రోజులపాటు దేశంలో యెహోవా ఖడగ్ ం,
అంటే తెగులు వచిచ్ యెహోవా దూత ఇశాయేలీయుల దేశమంతటా
నాశనం కలగజేయడం.
ఈ మూడింటోల్ నువువ్ ఒకదానిన్ కోరుకోమని యెహోవా

చెబుతునాన్డు. కాబటిట్ , ననున్ పంపిన ఆయనకు నేను ఏం
జవాబివావ్లోదాని విషయం ఆలోచించు” అనాన్డు.

13 అందుకు దావీదు “నేను చాలా ఇరుకులో చికుక్కుపోయాను.
యెహోవామహా కృప గలవాడు, నేను మనుషుల చేతిలో పడకుండా
ఆయన చేతిలోనే పడతాను” అని గాదుతో అనాన్డు. 14 కాబటిట్ ,
యెహోవా ఇశాయేలీయుల మీదికి తెగులు పంపగా ఇశాయేలీయులోల్
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డె వేలమంది చనిపోయారు. 15 యెరూషలేమును నాశనం
చెయయ్డానికి దేవుడు ఒక దూతను పంపాడు. అతడు నాశనం
చెయయ్బోతునన్పుప్డు యెహోవా చూసి, ఆ కీడు విషయంలో
బాధపడి, నాశనం చేసే దూతతో “చాలు, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ వెనకిక్
తీసుకో” అని చెపప్గా ఆ దూత యెబూసీయు న ఒరాన్ను కళళ్ం
దగగ్ర నిలబడాడ్ డు.

16 దావీదు తేరిచూడగా, భూమాయ్కాశాల మధయ్లో నిలిచి,
వరలోనుంచి తీసిన కతిత్ చేత పటుట్ కుని దానిన్ యెరూషలేము మీద
చాపిన యెహోవా దూత కనబడాడ్ డు. అపుప్డు దావీదూ, పెదద్లూ,
గోనెపటట్లు కటుట్ కుని, సాషాట్ ంగపడాడ్ రు. 17 దావీదు “పజలను
లెకక్పెటట్మని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాణిణ్ నేనే కదా? పాపం చేసి చెడుతనం
జరిగించినవాణిణ్ నేనే కదా? గొరెలాల్ ంటి వీళేళ్ం చేశారు? యెహోవా,నా
దేవా, బాధపెటేట్ నీ చెయియ్ నీ పజల మీద ఉండకుండాా నా మీద, నా
తండి ఇంటివారిమీద ఉండనియియ్” అని దేవునికి మనవి చేశాడు.

18 “యెబూసీయు న ఒరాన్ను కళల్ంలోయెహోవాకు ఒక బలిపీఠం
కటిట్ంచడానికి దావీదును అకక్డికి వెళళ్మని చెపుప్” అని యెహోవా
దూత గాదుకు చెపాప్డు. 19 యెహోవా పేరట గాదు చెపిప్న
మాట పకారం దావీదు వెళాళ్డు. 20 అపుప్డు ఒరాన్ను గోదుమలు
నూరుచ్తునాన్డు. అతడు వెనకుక్ తిరిగి దూతను చూసి అతడు,
అతనితోపాటు ఉనన్ అతని నలుగురు కొడుకులూ దాకుక్నాన్రు.

21 దావీదు ఒరాన్ను దగగ్రికి రాగా అతడు దావీదును చూసి,
కళళ్ంలోనుంచి బయటకు వచిచ్, తల నేల వరకూ వంచి దావీదుకు
నమసాక్రం చేశాడు. 22అపుప్డు దావీదు ఒరాన్నుతో “ఈ తెగులు
పజలను విడిచిపోయేలా ఈ కళళ్ం ఉనన్ చోట నేను యెహోవాకు
ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచడానికి తగిన ఖరీదుకు దానిన్ నాకు అముమ్”
అనాన్డు.

23ఒరాన్ను “రా ననాపభువుదానిన్ తీసుకుని తన దృషిట్లో ఏది
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మంచిదో అది చేసాత్ డు గాక. ఇదిగో, దహనబలుల కోసం ఎదుద్ లు,
కటెట్ల కోసంధానయ్ం నూరేచ్ పరికరాలు, వేదయ్ం కోసం గోదుమ పిండి,
అనీన్ నేను ఇసాత్ ను” అని దావీదుతో అనాన్డు. 24 అపుప్డు రా న
దావీదు “అలా కాదు, నేను నీ సొతుత్ ను ఊరికే తీసుకు యెహోవాకు
దహనబలులు అరిప్ంచను, నాయ్య న వెల ఇచిచ్ తీసుకుంటాను”
అని ఒరాన్నుతో చెపిప్, 25 ఆ సథ్లం కోసం ఆరువందల తులాల
బంగారం అతనికి ఇచాచ్డు. 26 తరువాత దావీదు యెహోవాకు
అకక్డ ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచి, దహనబలులు, సమాధానబలులు
అరిప్ంచియెహోవాకుమొర పెటట్గా ఆయన ఆకాశంలో నుంచి దహన
బలిపీఠం మీదికి అగిన్తో అతనికి జవాబిచాచ్డు. 27 యెహోవా
దూతకు ఆజాఞ్ పించినపుప్డు అతడు తన ఖడాగ్ నిన్ మళీళ్ వరలో
పెటేట్శాడు.

28 యెబూసీయు న ఒరాన్ను కళల్ంలో యెహోవా తనకు
జవాబిచాచ్డని దావీదు చూసి అకక్డే బలి అరిప్ంచాడు. 29మోషే
అరణయ్ంలో చేయించిన యెహోవా నివాసపు గుడారం, దహన
బలిపీఠం ఆ కాలంలో గిబియోనులో ఉనన్ ఒక కొండ మీద ఉనాన్యి.
30అయితే, దావీదుయెహోవా దూత పటుట్ కొనన్ కతిత్కి భయపడిదారి
చూపమని దేవుణిణ్ అడగడానికి ఆ సథ్లానికి వెళళ్లేకపోయాడు.

22
1 దావీదు “దేవు న యెహోవా నివాసం ఉనన్ సథ్లం ఇదే.

ఇశాయేలీయులు అరిప్ంచే దహనబలులకు సాథ్ నం ఇదే” అని
చెపాప్డు.

దేవునిమందిరం కటిట్ంచడానికి సిదధ్పాటుల్
2 తరువాత దావీదు, ఇశాయేలీయుల దేశంలో ఉనన్ అనయ్జాతి

వాళళ్ను సమకూరచ్మని ఆజఞ్ ఇచిచ్, దేవుని మందిరం కటిట్ంచడానికి
రాళల్ చెకేక్వారుగా వారిని నియమించాడు. 3 వాకిలి తలుపులకు



1 దినవృతాత్ ంతాలు 22:4 lxvii 1 దినవృతాత్ ంతాలు 22:11

కావలసిన మేకులకు, బందులకు భారీగా ఇనుమును, తూయడానికి
వీలులేనంత ఇతత్డిని, 4 లెకక్లేననిన్ దేవదారు మానులను
దావీదు సంపాదించాడు. సీదోనీయులూ, తూరీయులూ దావీదుకు
విసాత్ ర న దేవదారుమానులను తీసుకు వసూత్ ఉనాన్రు.

5 దావీదు “నా కొడుకు సొలొమోనుది అనుభవం లేని లేత
వయసుస్. యెహోవా కోసం కటట్బోయే మందిరం దాని కీరిని
బటిట్ , అందానిన్ బటిట్ , అనిన్ దేశాలోల్ పసిదిధ్ చెందినది, చాలా
భవోపేతంగా ఉండాలి. కాబటిట్ , దానికి కావలసిన సరంజామా
అంతటినీ సిదధ్పరుసాత్ ను” అని చెపిప్, అతడు తన మరణానికి
ముందు విసాత్ రంగాసామగిని సమకూరాచ్డు.

6 తరువాత అతడు తన కొడుకు సొలొమోనును పిలిపించి,
ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవాకు ఒకమందిరం కటాట్ లని అతనికి
ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. 7 దావీదు సొలొమోనుతో “నా కుమారా, నేను నా
దేవు న యెహోవా నామ ఘనత కోసం ఒక మందిరం కటిట్ంచాలని
నా హృదయంలో నిశచ్యం చేసుకొనన్పుప్డు, 8 యెహోవా వాకుక్
నాకు పతయ్కష్ , నువువ్ చాలా రకపాతం, చాలా యుదాధ్ లు చేసిన
వాడివి, నువువ్ నా పేరట మందిరం కటిట్ంచకూడదు, నా దృషిట్లో
నువువ్ విసాత్ రంగా రకం చిందించావు.

9 నీకు పుటట్బోయే ఒక కొడుకు శాంతిపరుడు. చుటూట్ ఉండే
అతని శతువులందరిని నేను తోలివేసి అతనికి శాంతిసమాధానాలు
కలగజేసాత్ ను. ఆ కారణంగా అతనికి సొలొమోను అను పేరు
ఉంటుంది. అతనికాలంలో ఇశాయేలీయులకు శాంతి సమాధానాలు,
విశాంతి దయచేసాత్ ను. 10 అతడు నా పేరట ఒక మందిరం
కటిట్సాత్ డు, అతడు నాకు కొడుకుగా ఉంటాడు. నేనతనికి తండిగా
ఉంటాను, ఇశాయేలీయుల మీద అతని రాజయ్ సింహాసనానిన్ నితయ్ం
సిథ్రపరుసాత్ ను, అనాన్డు.

11 నా కుమారా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉంటాడు గాక.
నువువ్ వరిధ్లిల్ నీ దేవుడు యెహోవా నీ గురించి చెపిప్న పకారం
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ఆయనకు మందిరం కటిట్సాత్ వు. 12 నీ దేవుడు యెహోవా
ధరమ్శాసానిన్ అనుసరించేలా యెహోవా నీకు వివేకమూ తెలివీ
ఇచిచ్, ఇశాయేలీయుల మీద నీకు అధికారం దయచేసాత్ డు గాక.
13 యెహోవా ఇశాయేలీయులను గూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల
పకారంగా, ఆయన తీరిచ్న తీరుప్ల పకారంగా, లోబడడానికి జాగతత్
పడితే నీవు వృదిధ్ పొందుతావు. రయ్ం తెచుచ్కుని బలంగా ఉండు.
భయపడొదుద్ , దిగులు పడొదుద్ . 14చూడు, నేనుచాలాబాధతీసుకుని
యెహోవా మందిరం కోసం మూడు వేల నాలుగు వందల యా
టనున్ల బంగారం, ము నాలుగు వేల ఐదు వందల టనున్ల
వెండీ, తూయడానికి వీలు కానంత విసాత్ ర న ఇతత్డీ, ఇనుమూ
సమకూరాచ్ను. మానులను, రాళల్ను తెచిచ్ పెటాట్ ను. దీని కనాన్
మరింత ఎకుక్వగా నువువ్ సమకూరుసాత్ వు గాక.

15 ఇంకా, పని చేయగలిగిన ఎందరో శిలప్కారులూ తాపీ
పనివాళ ళ్ వడంగులు, నిపుణు న పనివాళ ళ్ నీ దగగ్ర ఉనాన్రు.
16లెకక్కు మించిన బంగారం, వెండి, ఇతత్డి, ఇనుము నీదగగ్ర ఉంది.
కాబటిట్ నువువ్ పనికి పూనుకో, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉంటాడు”
అనాన్డు.

17 దావీదు తన కొడుకు సొలొమోనుకు సాయం చెయాయ్లని
ఇశాయేలీయులఅధిపతులందరికీఆజాఞ్ పించాడు. 18అతడువారితో
“మీ దేవుడు యెహోవామీతో ఉనాన్డు గదా? మీ సరిహదుడ్ లంతటా
ఆయనమీకుశాంతినిచాచ్డు గదా? దేశనివాసులనుఆయననావశం
చేశాడు. యెహోవా భయం వలల్, ఆయన పజల భయం వలల్ దేశం
సావ్ధీనం అయింది.

19 కాబటిట్ , హృదయపూరవ్కంగా మీ దేవుడు యెహోవాను
కోరుకోడానికి మీ మనసుస్లు దృఢపరచుకుని, ఆయన నిబంధన
మందసానిన్, దేవునికి పతిషిఠ్త న ఉపకరణాలను, ఆయన పేరు
కోసం కటేట్ ఆ మందిరంలోకి చేరచ్డానికి మీరు పూనుకుని దేవు న
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యెహోవాపరిశుదధ్ సథ్లానిన్ కటట్ండి” అనాన్డు.

23
యాజకులు, లేవీయులు సమావేశం

1 దావీదు సంవతస్రాలు నిండిన వృదుధ్ డయాయ్డు. కాబటిట్
అతడు తన కొడుకు సొలొమోనును ఇశాయేలీయుల మీద రాజుగా
నియమించాడు. 2ఇంకాఅతడు ఇశాయేలీయులనాయకులందరినీ,
యాజకులనూ, లేవీయులనూ సమావేశపరచాడు. 3 అపుప్డు
లేవీయులు ము సంవతస్రాలుమొదలుకుని అంతకు వయసుస్
ఉనన్వాళళ్నులెకక్లోచేరాచ్రు. వాళళ్సంఖయ్ము ఎనిమిదివేలు.

4 వాళళ్లోల్ ఇర నాలుగు వేలమంది యెహోవా మందిరం పని
పరయ్వే ంచే వారుగా, ఆరు వేల మంది అధికారులుగా నాయ్యం
తీరేచ్వారుగా ఉనాన్రు. 5 నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా
నియమితులయాయ్రు. మరో నాలుగు వేలమందిని దావీదు
చేయించిన వాయిదాయ్లతో యెహోవాను సుత్ తించేవాళ ళ్గా
నియమించారు. 6 వారిని దావీదు గెరోష్ నీయులు, కహాతీయులు,
మెరారీయులు, అనే లేవీయుల గుంపులుగా దావీదు భాగించాడు.

7 గెరోష్ నీయులోల్ లదాద్ ను, షిమీ అనే వాళ ళ్ ఉనాన్రు. లదాద్ ను
కొడుకులు ముగుగ్ రు.

8వాళ ళ్యెహీయేలు, జేతాము,యోవేలు.
9 షిమీ కొడుకులు ముగుగ్ రు. వాళ ళ్ షెలోమీతు, హజీయేలు,

హారాను. వీళ ళ్ లదాద్ ను వంశానికి నాయకులు.
10 యహతు, జీనా, యూషు, బెరీయా అనే నలుగురూ షిమీ

కొడుకులు.
11యహతు పెదద్వాడు, జీనా రెండోవాడు. యూషుకూ బెరీయాకూ

కొడుకులు ఎకుక్వమంది లేరు గనుక తమపూరీవ్కులయింటివారిలో
వారిని ఒకక్ వంశంగా లెకిక్ంచారు.
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12 కహాతు కొడుకులు నలుగురు. వాళ ళ్ అమాము, ఇసాహ్ రు,
హెబోను, ఉజీజ్యేలు.

13అమాము కొడుకులు అహరోను, మోషే. అహరోనునూ, అతని
కొడుకులనూ నితయ్ం అతి పరిశుదధ్ వసుత్ వులను పతిషిఠ్ ంచడానికీ,
యెహోవా సనిన్ధిలో ధూపం వెయయ్డానికీ, ఆయన సేవ
జరిగించడానికీ, ఆయన పేరునుబటిట్ పజలను దీవించడానికీ
పతేయ్కించారు. 14 వసేవకుడుమోషే సంతతిని లేవి గోతం వాళళ్లోల్
లెకిక్ంచారు.

15మోషేకొడుకులు గెరోష్ము, ఎలీయెజెరు.
16 గెరోష్ము కొడుకులోల్ షెబూయేలు పెదద్వాడు.
17 ఎలీయెజెరుకు సంతానం రెహబాయ్. అతనికి ఇంకెవవ్రూ

కొడుకులు లేరు. అయితే రెహబాయ్కు చాలామంది కొడుకులునాన్రు.
18ఇసాహ్ రు కొడుకులోల్ షెలోమీతు పెదద్వాడు.
19హెబోను కొడుకులోల్ యెరీయాపెదద్వాడు, అమరాయ్ రెండోవాడు,

యహజీయేలు మూడోవాడు,యెకెమ్యాము నాలుగోవాడు.
20ఉజీజ్యేలు కొడుకులోల్ మీకా పెదద్వాడు,యెషీయారెండోవాడు.
21 మెరారి కొడుకులు మహలి, మూషి. మహలి కొడుకులు

ఎలియాజరు, కీషు.
22 ఎలియాజరు చనిపోయినపుప్డు అతనికి కూతుళ ళ్ ఉనాన్రు

గాని కొడుకులు లేరు. కీషు కొడుకులూ,వాళళ్ సహోదరులూవాళళ్ను
పెళిల్ చేసుకునాన్రు.

23 మూషి కొడుకులు ముగుగ్ రు. వాళ ళ్ మహలి, ఏదెరు,
యెరీమోతు.

లేవీయుల విధులు
24 వీళ ళ్ తమ పూరివ్కుల వంశాల పకారం లేవీయులుగా

లెకిక్ంచారు. పూరీవ్కుల ఇళళ్కు పెదద్ న వీళ ళ్ ఇర సంవతస్రాలు
మొదలుకుని అంతకు వయసుస్ గలవారు తమ తమ పేరల్ లెకక్
పకారం ఒకొక్కక్రుగా లెకక్కు వచిచ్, యెహోవా మందిరపు సేవ పని
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చేసేవారయాయ్రు. 25 అపుప్డు దావీదు “ఇశాయేలీయుల దేవుడు
యెహోవా తన పజలకు నెమమ్ది దయచేశాడు గనుక వాళ ళ్ నితయ్ం
యెరూషలేములో నివాసం చేసాత్ రు. 26లేవీయులు కూడా ఇకమీదట
గుడారా నా, దాని సేవకొర న ఉపకారణాల నామోసే పని లేదు”
అని చెపాప్డు.

27 దావీదు ఇచిచ్న చివరి ఆజఞ్ను బటిట్ లేవీయులోల్ ఇర
సంవతస్రాలు మొదలుకుని అంతకు వయసుస్ ఉనన్వాళ ళ్
లెకక్లోకి వచాచ్రు. 28 వీళ ళ్ అహరోను సంతతివాళళ్ చేతి కింద
పనిచెయాయ్లి. వాళళ్ వశంలో ఉనన్ యెహోవా మందిర సేవ కోసం
శాలలోల్ , గదులోల్ ఉంచినపతిషిఠ్తవసుత్ వులుఅనీన్ శుదిధ్ చెయయ్డానికీ,
దేవునిమందిర సేవ కొర న పనిని పరయ్వే ంచడానికీవారు ఉనాన్రు.
29సనిన్ధిరొటెట్లు, వేదయ్ంకోసంకావలసినమెతత్నిపిండి,పులియని
అపప్డం, పెనంలో కాలిచ్న దానీన్, నూనెలో వేయించిన దానీన్,
నానారకా న పరిమాణాల, కొలతల చొపుప్న సిదధ్పరచడం వారి
పని.

30 పతిరోజూ ఉదయ సాయంకాలాలోల్ యెహోవాను గూరిచ్న
సుత్ తి పాటలు పాడడానికీ కొందరు ఉనాన్రు. విశాంతి దినాలోల్ ,
అమావాసయ్లోల్ , పండగలోల్ , యెహోవాకు దహనబలులను
అరిప్ంచాలిస్న సమయాలనిన్టోల్ లెకక్ పకారం తమ వంతు
పకారం నితయ్ం యెహోవా సనిన్ధిలో సేవ జరిగించడానికి వారిని
నియమించారు. 31 సమాజపు గుడారానిన్, పరిశుదధ్ సథ్లానిన్
కాపాడడం, 32యెహోవామందిరపు సేవతో సంబంధం ఉనన్ పనులోల్
తమ సహోదరు న అహరోను సంతతి వాళల్కు సాయం చెయయ్డం,
వాళల్కు నియమించిన పని.

24
యాజకుల విభజన
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1 అహరోను సంతానం విభజన ఎలా ఉందంటే, అహరోను
కొడుకులు నాదాబు, అబీహ , ఎలియాజరు, ఈతామారు.
2 నాదాబు, అబీహ , సంతానం లేకుండానే తమ తండి కంటే
ముందుగా చనిపోయారు గనుక ఎలియాజరు, ఈతామారు
యాజకతవ్ం జరుపుతూ వచాచ్రు. 3 దావీదు ఎలియాజరు
సంతానంలో సాదోకును, ఈతామారు సంతానంలో అహీమెలెకును
ఏరాప్టు చేసి,వారి జనం లెకక్ను బటిట్ పని నియమించాడు.

4 వాళళ్ను ఏరాప్టు చెయయ్డంలో ఈతామారు సంతానంలోని
పెదద్లకంటే ఎలియాజరు సంతానంలోని పెదద్లు ఎకుక్వగా
కనిపించారు గనుక ఎలియాజరు సంతానంలో పదహారుగురు
తమ పూరీవ్కుల ఇంటివాళల్ను పెదద్లుగానూ, ఈతామారు
సంతానంలో ఎనిమిదిమంది తమ తమ పూరీవ్కుల ఇంటివాళల్ను
పెదద్లుగానూ నియమించడం జరిగింది. 5ఎలియాజరు సంతానంలో
ఉనన్వాళ ళ్,ఈతామారుసంతానంలోకొందరూదేవునికిపతిషిఠ్తు న
అధికారులుగా ఉనాన్రు గనుక పరిశుదధ్ సథ్లానికి అధికారులుగా
ఉండడానికి చీటుల్ వేసి వంతులు పంచుకునాన్రు.

6 లేవీయులోల్ శాసిగా ఉనన్ నెతనేలు కొడుకు షెమయా, ఈ
జాబితా రాశాడు. రాజు, అధికారులు, యాజకుడు సాదోకు,
అబాయ్తారు కొడుకు అహీమెలెకు, యాజకులు, లేవీయులు,
పూరీవ్కుల ఇంటిపెదద్లు, వీళళ్ందరి సమకష్ంలో వాళళ్ పేరుల్ రాశాడు.
ఒకొక్కక్ పాతలోనుంచి ఒక పూరీవ్కుని వంశం చీటీ తీసినపుప్డు,
ఒకటి ఎలియాజరు పేరట, తరువాత ఇంకొకటి ఈతామారు పేరట
తీశారు.

7 మొదటి చీటి యెహోయారీబుకు, రెండోది యెదాయాకు,
8 మూడోది హారీముకు, నాలుగోది శెయొరీముకు, 9 అయిదోది
మలీక్యాకు, ఆరోది మీయామినుకు, 10 ఏడోది హకోక్జుకు,
ఎనిమిదోది అబీయాకు, 11 తొమిమ్దోది యేషూవకు, పదోది
షెకనాయ్కు, పదకొండోది ఎలాయ్షీబుకు, 12 పండెండోది యాకీముకు,
13 పదమూడోది హ పాప్కు, పదనాలుగోది యెషెబాబుకు,
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14 పదిహేనోది బిలాగ్ కు, పదహారోది ఇమేమ్రుకు, 15 పదిహేడోది
హెజీరుకు, పదెద్నిమిదోది హపిప్సేస్సుకు, 16 పంతొమిమ్దోది
పెతహయాకు, ఇర యవది యెహెజేక్లుకు, 17 ఇర ఒకటోది
యాకీనుకు, ఇర రెండోది గామూలుకు, 18 ఇర మూడోది
దెలాయాయ్కు, ఇర నాలుగోదిమయజాయ్కు పడాడ్ యి.

19 ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా వాళళ్ పితరు న
అహరోనుకు ఆజాఞ్ పించిన పకారంగా వాళ ళ్ తమ పదధ్తి పకారం
యెహోవా మందిరంలో పవేశించి చెయయ్వలసిన సేవాధరమ్ం ఈ
విధంగా ఏరాప్టు అయింది.

20 మిగిలిన లేవీ సంతానం ఎవరంటే, అమాము సంతానంలో
షూబాయేలు, షూబాయేలు సంతానంలో యెహెదాయ్హ ,
21 రెహబాయ్ ఇంటోల్ అంటే రెహబాయ్ సంతానంలో పెదద్వాడు ఇషీష్యా,
22 ఇసాహ్ రీయులోల్ షెలోమోతు, షెలోమోతు సంతానంలో యహతు,
23హెబోను సంతానంలో పెదద్వాడు యెరీయా, రెండోవాడు అమరాయ్,
మూడోవాడుయహజీయేలు,నాలుగోవాడుయెకెమ్యాములు.

24 ఉజీజ్యేలు సంతానంలో మీకా, మీకా సంతానంలో షామీరు,
25 ఇషీష్యా సంతానంలో జెకరాయ్, 26మెరారీ సంతానంలో మహలి,
మూషి అనేవాళ ళ్,యహజీయాహ సంతానంలో బెనో.

27యహజీయాహ వలన మెరారికి కలిగిన కొడుకులు ఎవరంటే,
బెనో,షోహము, జకూక్రు, ఇబీ.

28మహలికి ఎలియాజరు పుటాట్ డు, ఇతనికి కొడుకులు లేరు.
29 కీషు సంతతివారిలోయెరహెమ్యేలు ఉనాన్డు.
30మూషి కొడుకులు మహలి, ఏదెరు, యెరీమోతు. వీళ ళ్ తమ

కుటుంబ లెకక్లోల్ ఉనన్ లేవీయులు.
31రా న దావీదు ఎదుటా, యాజకు న సాదోకు, అహీమెలెకుల

ఎదుటా వీరంతా చీటుల్ వేశారు. వంశంలో పెదద్ కొడుకుల కుటుంబాల
వారు, చినన్ కొడుకుల కుటుంబాలవారితో కలిసి చీటుల్ వేసుకునాన్రు.
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వీరంతా తమ సహోదరు న అహరోను సంతానం చేసినటేట్ చీటుల్
వేసుకునాన్రు.

25
సంగీతకారుల నియామకం

1దావీదు, మందిరం పనుల కోసం ఏరప్రచిన అధిపతులూ కలిసి,
ఆసాపు, హేమాను, యెదూతూను అనేవాళళ్ కొడుకులోల్ కొందరిని
సేవ నిమితత్ం పతేయ్కపరచి, సితారాలను, సవ్రమండలాలను, కంచు
తాళాలను వాయిసూత్ పవచించేలా నియమించారు. ఈ సేవా
వృతిత్ని బటిట్ ఏరాప్ న వాళళ్ సంఖయ్ ఎంతంటే, 2ఆసాపు కొడుకులోల్
రాజాజఞ్పకారం పవచిసూత్ , ఆసాపు చేతికింద ఉండేవాళ ళ్ జకూక్రు,
యోసేపు, నెతనాయ్, అషరేయ్లా, అనేవాళ ళ్.

3యెదూతూను సంబంధులోల్ సుత్ తిపాటలుపాడుతూయెహోవాను
సుత్ తించడానికి తీగవాయిదయ్ం వాయిసూత్ పవచించే తమ తండి
యెదూతూను చేతికింద ఉండేవాళ ళ్ గెదలాయ్, జెరీ, యెషయా,
హషబాయ్,మతిత్తాయ్ అనే ఆరుగురు.

4 హేమాను సంబంధులోల్ హేమాను కొడుకులు బకీక్యాహ ,
మతత్నాయ్, ఉజీజ్యేలు, షెబూయేలు, యెరీమోతు, హననాయ్, హనానీ,
ఎలీయాయ్తా, గిదద్లీత్, రోమమియెజెరు, యొషెబ్కాషా, మలోల్ తి,
హోతీరు,మహజీయోతు అనేవాళ ళ్.

5 వీళళ్ందరూ దేవుని వాకుక్ విషయంలో రాజుకు పవక అయిన
హేమాను కొడుకులు. హేమానును గొపప్ చెయయ్డానికి దేవుడు
హేమానుకు పదాన్లుగు మంది కొడుకులను, ముగుగ్ రు కూతుళళ్ను
అనుగహించాడు.

6 వీళళ్ందరూ ఆసాపుకూ, యెదూతూనుకూ, హేమానుకూ, రాజు
చేసిన కటట్డ పకారం యెహోవా ఇంటోల్ తాళాలు, సవ్రమండలాలు,
తీగ వాయిదాయ్లు వాయిసూత్ , పాటలు పాడుతూ, తమ తండి చేతి
కింద దేవునిమందిరం సేవ జరిగిసూత్ ఉనాన్రు.
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7యెహోవాకు పాటలు పాడడంలో నేరుప్ గల తమ సహోదరులతో
పాటు ఉనన్ పవీణు న వాదయ్కారుల లెకక్ రెండు వందల ఎన
ఎనిమిది. 8 తాము చేసే సేవ విషయంలో చినన్ అనీ, పెదద్ అనీ,
గురువనీ శిషుయ్డనీ భేదం లేకుండా వంతుల కోసం చీటుల్ వేశారు.

9మొదటి చీటి ఆసాపు వంశంలో ఉనన్ యోసేపు పేరట పడింది,
రెండోది గెదలాయ్ పేరట పడింది. ఇతనూ, ఇతని సహోదరులూ
కొడుకులూ పనెన్ండుమంది.

10 మూడోది జకూక్రు పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండుమంది.

11నాలుగోదియిజీపేరటపడింది,ఇతనికొడుకులూసహోదరులూ
పనెన్ండుమంది.

12 అయిదోది నెతనాయ్ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

13 ఆరోది బకీక్యాహ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

14 ఏడోది యెషరేయ్లా పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

15 ఎనిమిదోది యెషయా పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

16 తొమిమ్దోది మతత్నాయ్ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

17 పదోది షిమీ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ సహోదరులూ
పనెన్ండు మంది.

18 పదకొండోది అజరేలు పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

19 పనెన్ండోది హషబాయ్ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

20 పదమూడోది షూబాయేలు పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.
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21 పదునాలుగోది మతిత్తాయ్ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

22 పదిహేనోది యెరేమోతు పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

23 పదహారోది హననాయ్ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

24 పదిహేడోది యొషెబ్కాషా పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

25 పదెద్నిమిదోది హనానీ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

26 పందొమిమ్దవది మలోల్ తి పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

27 ఇరవయోయ్ది ఎలీయాయ్తా పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

28 ఇర ఒకటోది హోతీరు పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

29 ఇర రెండోది గిదద్లీత్ పేరట పడింది, ఇతని కొడుకులూ
సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

30 ఇర మూడోది మహజీయోతు పేరట పడింది, ఇతని
కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

31 ఇర నాలుగోది రోమమీయెజెరు పేరట పడింది, ఇతని
కొడుకులూ సహోదరులూ పనెన్ండు మంది.

26
దావ్రపాలకుల నియామకం

1 ఇది దావ్రపాలకుల విభజన గూరిచ్న సంగతి. ఆసాపు
సంతానంలో కోరే కొడుకు మెషెలెమాయ్ కోరహ సంతానం వాడు.
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2 మెషెలెమాయ్ కొడుకులు ఎవరంటే జెకరాయ్ పెదద్వాడు,
యెదీయవేలు రెండోవాడు, జెబదాయ్ మూడోవాడు, యతీన్యేలు
నాలోగ్ వాడు.

3 ఏలాము అయిదోవాడు, యెహోహనాను ఆరోవాడు, ఎలోయ్యే
ఏడోవాడు.

4దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కొడుకులను దయ
చేశాడు. వాళెళ్వరంటే, షెమయా పెదద్వాడు, యెహోజాబాదు
రెండోవాడు, యోవాహ మూడోవాడు, శాకారు నాలోగ్ వాడు, నెతనేలు
అయిదోవాడు, 5 అమీమ్యేలు ఆరోవాడు, ఇశాశ్ఖారు ఏడోవాడు,
పెయులెల్ ఎనిమిదోవాడు. 6అతని కొడుకు షెమయాకు కొడుకులు
పుటాట్ రు. వాళ ళ్ పరాకమశాలులుగాఉండితమతండి కుటుంబంలో
పెదద్లయాయ్రు.

7 షెమయా కొడుకులు ఒతిన్, రెఫాయేలు, ఓబేదు, యెలాజ్ బాదు,
బలవంతు న అతని సహోదరులు ఎలీహ , సెమకాయ్.

8ఓబేదెదోము కొడుకులూ, వాళళ్ కొడుకులూ వాళళ్ సహోదరులూ
అర ఇదద్రు,వాళ ళ్ తమ పని చెయయ్డంలో గటిట్వాళ ళ్.

9 మెషెలెమాయ్కు పుటిట్న కొడుకులూ, సహోదరులూ,
పరాకమశాలురు. వీళ ళ్ పదెద్నిమిది మంది. 10 మెరారీయులోల్
హోసా అనే అతనికి పుటిట్న కొడుకులు పెదద్వాడు షిమీ, అతడు
పెదద్కొడుకు కాకపోయినాఅతని తండి అతనిన్ నాయకునిగా చేశాడు.

11 రెండోవాడు హిలీక్యా, మూడోవాడు టెబలాయ్హ ,
నాలుగోవాడు జెకరాయ్, హోసా కొడుకులూ, సహోదరులూ అందరూ
కలిసి పదముగుగ్ రు.

12 ఈ విధంగా ఏరాప్ న తరగతులనుబటిట్ యెహోవా
మందిరంలో వంతుల పకారం తమ సోదరులు సేవ చెయయ్డానికి
ఈ దావ్రపాలకులు, అంటే వాళళ్లో ఉనన్ పెదద్లు వాళళ్ను
జవాబుదారులుగా నియమించడం జరిగింది.
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13 చినన్ల నా పెదద్ల నా పూరీవ్కుల ఇంటి వరసనుబటిట్ ఒకొక్కక్
దావ్రం దగగ్ర కావలి ఉండడానికి వాళ ళ్ చీటుల్ వేశారు. 14 తూరుప్
పు కావలి షెలెమాయ్కు పడింది, వివేకం గలిగి ఆలోచన చెపప్గలిగిన
అతని కొడుకు జెకరాయ్కు చీటివేసినపుప్డు ఉతత్రం పు కావలి
అతనికి పడింది.

15 ఓబేదెదోముకు ద ణం పు కావలీ, అతని కొడుకులకు
గిడడ్ంగుల కావలి పడింది. 16 షుపీప్ముకూ, హోసాకూ, పడమటి
పునఉనన్ షలెల్కెతు గుమామ్నికి ఎకేక్రాజమారాగ్ నిన్ కాయడానికిచీటి
పడింది.

17తూరుప్న లేవీయు నఆరుగురు,ఉతత్రానరోజుకు నలుగురూ,
ద ణాన రోజుకు నలుగురూ, గిడడ్ంగుల దగగ్ర ఇదద్రిదద్రూ,
18 బయట దావ్రం దగగ్ర పడమరగా ఎకిక్ వెళేళ్ రాజమారగ్ం దగగ్ర
నలుగురూ, బయట దారిలో ఇదద్రూ, ఏరాప్టు అయాయ్రు. 19 కోరే
సంతానంలోనూ, మెరారీయులోల్ నూ దావ్రం కావలి కాసే వాళల్కు ఈ
విధంగా వంతులు వచాచ్యి.

ధనాగారం ఏరాప్టు
20 చివరికి లేవీయులోల్ అహీయా అనేవాడు దేవుని మందిరపు

గిడడ్ంగులనూ, పతిషిఠ్త వసుత్ వుల గిడడ్ంగులనూ కాసేవాడుగా
నియామకం జరిగింది. 21 ఇది లదాద్ ను సంతానం గూరిచ్నది.
గెరోష్ నీయు న లదాద్ ను కొడుకులు, అంటే, గెరోష్ నీయులుగా ఉంటూ
తమ పూరీవ్కుల కుటుంబాలకు పెదద్ ఉనన్వాళళ్ను గూరిచ్నది.
22యెహీయేలీ కొడుకు న జేతాము, అతని సహోదరుడుయోవేలు,
యెహోవామందిరపు గిడడ్ంగులకు కావలి కాసేవాళ ళ్.

23 ఇది అమామీయులు, ఇసాహ్ రీయులు, హెబోనీయులు,
ఉజీజ్యేలీయులు, అనేవాళళ్ను గూరిచ్నది. 24 మోషే కొడుకు
గెరోష్ముకు పుటిట్న షెబూయేలుకు గిడడ్ంగుల మీద పధానిగా
నియామకం జరిగింది. 25ఎలీయెజెరు సంతానంవాళ ళ్ షెబూయేలు
సహోదరులు ఎవరంటే, అతని కొడుకు రెహబాయ్, రెహబాయ్ కొడుకు
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యెషయా, యెషయా కొడుకు యెహోరాము, యెహోరాము కొడుకు
జిఖీ, జిఖీ కొడుకు షెలోమీతు.

26 రా న దావీదూ, పూరీవ్కుల కుటుంబాల పెదద్లూ,
సహసాధిపతులూ, శతాధిపతులూ, నాయ్ధిపతులూ పతిషిఠ్ ంచిన
పతేయ్క న సామగి ఉనన్ గిడడ్ంగులకు షెలోమీతూ, అతని
సహోదరులూ కావలి కాసేవాళళ్యాయ్రు. 27 యెహోవా మందిరం
మరమమ్తు పనుల కోసం యుదాధ్ లోల్ పటుట్ కునన్ కొలల్సొముమ్ కొంత
భాగానిన్ వీరు సమరిప్ంచారు. 28 పవక అయిన సమూయేలు, కీషు
కొడుకు సౌలు, నేరు కొడుకు అబేన్రు, సెరూయా కొడుకు యోవాబు
పతిషిఠ్ ంచినసొమమ్ంతటినీ షెలోమీతు,అతని సహోదరుల ఆధీనంలో
ఉంచారు.

29 ఇది ఇసాహ్ రీయులను గూరిచ్నది. వాళళ్లోల్ కెననాయ్, అతని
కొడుకులను, పురపాలన జరిగించడానికి ఇశాయేలీయులకు
లేఖికులుగా,నాయ్యాధిపతులుగా నియమించారు.

30ఇదిహెబోనీయులను గూరిచ్నది. హషబాయ్,అతనిసహోదరులు
పరాకమశాలురు. వీళ ళ్ పదిహేడువేల మంది. వీళ ళ్ యొరాద్ ను
ఇవతల పడమటి పున ఉండే ఇశాయేలీయుల మీద యెహోవా
సేవను గూరిచ్న వాటనిన్టి విషయంలోనూ, రాజు నియమించిన పని
విషయంలోనూ, పరయ్వేకష్కులుగా నియమితులయాయ్రు.

31 ఇది హెబోనీయులను గూరిచ్నది. హెబోనీయుల పూరీవ్కుల
ఇంటి పెదద్లందరికీయెరీయాపెదద్ . దావీదు ఏలుబడిలో నలభయయ్వ
సంవతస్రంలో వాళళ్ సంగతి పరిశీలించినపుప్డు, వాళళ్లోల్ గిలాదు
దేశంలోనియాజేరులోఉనన్ వాళ ళ్ పరాకమశాలురుగా కనిపించారు.
32 పరాకమశాలు న అతని సంబంధులు రెండువేల ఏడువందల
మంది కుటుంబ పెదద్లుగా కనిపించారు. దావీదు వసంబంధ న
కారాయ్లవిషయంలోనూ,రాజకారాయ్లవిషయంలోనూ, రూబేనీయుల
మీదా, గాదీయుల మీదా, మనషేష్ అరథ్గోతపు వాళళ్ మీదా వాళళ్ను
నియమించాడు.
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27
నిక,పురపాలక అధికారులు

1 పజాసంఖయ్ను బటిట్ ఇది ఇశాయేలీయుల పూరీవ్కుల కుటుంబ
పెదద్లు, సహసాధిపతులు, శతాధిపతులు, వాళళ్ లెకక్ గురించినది.
అంటే ఏరాప్ న వంతుల విషయంలో పతి సంవతస్రం, పతి నెలా
రాజుకు సేవ చేసిన వాళళ్ గురించినది. వీళళ్ సంఖయ్ ఇర నాలుగు
వేలు.

2 మొదటి నెల మొదటి గుంపు మీద జబీద్యేలు కొడుకు
యాషాబాము అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో ఇర నాలుగు
వేల మంది ఉనాన్రు. 3 పెరెజు సంతానంలో ఒకడు మొదటి నెలలో
నాయ్ధిపతులకందరికీ అధిపతిగా ఉనాన్డు.
4 రెండో నెల వంతు అహోహీయు న దో , అతని గుంపుదీ

అయింది. అతని గుంపులో మికోల్తు అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని
గుంపులో చేరిన వాళ ళ్ ఇర నాలుగు వేలమంది.

5మూడో నెలయెహోయాదా కొడుకూ, సభాముఖుయ్ న బెనాయా
అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో చేరినవాళ ళ్ ఇర నాలుగు
వేలమంది. 6ఈ బెనాయాఆము మంది పరాకమశాలులోల్ ఒక
ఆ ము మందికి అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో అతని
కొడుకు అమీమ్జాబాదు ఉనాన్డు.

7 నాలుగో నెల యోవాబు సహోదరుడు అశాహేలు నాలుగో
అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని కొడుకు జెబదాయ్ అతని తరువాత
అధిపతి అయాయ్డు. అతని గుంపులో చేరిన వాళ ళ్ ఇర నాలుగు
వేలమంది.

8అయిదోనెలఇశాహేతీయు నషంహ తుఅధిపతిగాఉనాన్డు.
అతని గుంపులో చేరిన వాళ ళ్ ఇర నాలుగు వేలమంది.

9 ఆరో నెల తెకోవీయు న ఇకేక్షుకు పుటిట్న ఈరా అధిపతిగా
ఉనాన్డు. అతని గుంపులో చేరిన వాళ ళ్ ఇర నాలుగు వేలమంది.
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10 ఏడో నెల ఎఫాయిము సంతతివాడూ, పెలోనీయుడు అయిన
హేలెసుస్ అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో చేరిన వాళ ళ్ ఇర
నాలుగు వేలమంది.

11 ఎనిమిదో నెల జెరహీయుల బంధువూ, హ షాతీయుడు
అయిన సిబెబ్ అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో చేరిన వాళ ళ్
ఇర నాలుగు వేలమంది.

12 తొమిమ్దో నెల బెనాయ్మీనీయుల బంధువూ, అనాతోతీయుడు
అయిన అబీయెజెరు అధిపతిగా ఉనాన్డు, అతని గుంపులో చేరిన
వాళ ళ్ ఇర నాలుగు వేలమంది.

13 పదో నెల జెరహీయుల బంధువూ, నెటోపాతీయుడు అయిన
మహ అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో చేరిన వాళ ళ్ ఇర
నాలుగు వేలమంది.

14పదకొండో నెల ఎఫాయిము సంతానం వాడూ, పిరాతోనీయుడు
అయిన బెనాయా అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో చేరిన
వాళ ళ్ ఇర నాలుగు వేలమంది.

15పనెన్ండో నెల ఒతీన్యేలు బంధువూ, నెటోపాతీయుడు అయిన
హెలద్యి అధిపతిగా ఉనాన్డు. అతని గుంపులో చేరిన వాళ ళ్ ఇర
నాలుగు వేలమంది.

ఇతర అధికారులు
16 ఇంకా, ఇశాయేలీయుల గోతాల మీద ఉనన్వాళళ్ వివరం,

జిఖీ కొడుకు ఎలీయెజెరు రూబేనీయులకు అధిపతిగా ఉనాన్డు,
మయకా కొడుకు షెపటయ్ షిమోయ్నీయులకు అధిపతిగా ఉనాన్డు,
17 కెమూయేలు కొడుకు హషబాయ్ లేవీయులకు అధిపతిగా ఉనాన్డు,
సాదోకు అహరోనీయులకు అధిపతిగా ఉనాన్డు.

18 దావీదు సహోదరులోల్ ఎలీహ అనే ఒకడు యూదా వాళల్కు
అధిపతిగా ఉనాన్డు.
మిఖాయేలు కొడుకు ఒమీ ఇశాశ్ఖారీయులకు అధిపతిగా

ఉనాన్డు, 19 ఓబదాయ్ కొడుకు ఇషమ్యా జెబూలూనీయులకు
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అధిపతిగా ఉనాన్డు. అజీయేలు కొడుకు యెరీమోతు
నఫాత్ లీయులకు అధిపతిగా ఉనాన్డు.

20అజజాయ్హ కొడుకు హోషేయ ఎఫాయిమీయులకు అధిపతిగా
ఉనాన్డు.
మనషేష్ అరథ్గోతం వాళల్కు పెదాయా కొడుకు యోవేలు అధిపతిగా

ఉనాన్డు.
21 గిలాదులో ఉనన్ మనషేష్ అరథ్గోతం వాళల్కు జెకరాయ్ కొడుకు

ఇదోద్ అధిపతిగా ఉనాన్డు. బెనాయ్మీనీయులకు అబేన్రు కొడుకు
యహశీయేలు అధిపతిగా ఉనాన్డు.

22 దానీయులకు యెరోహాము కొడుకు అజరేలు అధిపతిగా
ఉనాన్డు. వీళ ళ్ ఇశాయేలు గోతాలకు అధిపతులు.

23 ఇశాయేలీయులను ఆకాశ నకష్తాలంత విసాత్ రంగా చేసాత్ నని
యెహోవా చెపాప్డు గనుక ఇర సంవతస్రాలు మొదలుకుని,
అంతకు తకుక్వ వయసుస్ ఉనన్వాళళ్ను దావీదు పజాసంఖయ్లో
చేరచ్లేదు. 24 పజాసంఖయ్ చూసే విషయంలో ఇశాయేలీయుల
మీదికి ఉగత వచిచ్న కారణంగా సెరూయా కొడుకు యోవాబు దానిన్
చెయయ్డం ఆరంభించాడు గాని దానిన్ ముగించలేదు. కాబటిట్
పజాసంఖయ్మొతత్ం దావీదు రాజు వృతాత్ ంత గంథాలోల్ చేరచ్లేదు.

25 రాజు గిడడ్ంగుల మీద అదీయేలు కొడుకు అజామ్వెతు
నియామకం జరిగింది.
అయితే పొలాలోల్ , పటట్ణాలోల్ గామాలోల్ , దురాగ్ లోల్ ఉనన్ ఆసిత్ మీద

ఉజిజ్యా కొడుకు యెహోనాతాను నియామకం జరిగింది.
26 పొలాలోల్ పనిచేసే వాళళ్ మీద, భూమి దునేన్ వాళళ్ మీద

కెలూబు కొడుకు ఎజీ నియామకం జరిగింది.
27 దాకష్తోటల మీద రామాతీయు న షిమీ, దాకష్తోటల

ఆదాయ న దా మధురసం నిలువ చేసే కొటల్ మీద షిషీమ్యు న
జబిద్ నియామకం జరిగింది.
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28 షెఫేలా పదేశంలో ఉనన్ ఒలీవ చెటల్ మీద, మేడిచెటల్ మీద
గెదేరీయు న బయల్ హనాను నియామకం జరిగింది.
నూనె కొటల్ మీదయోవాషు నియామకం జరిగింది.
29 షారోనులో మేసే పశువుల మీద షారోనీయు న షిటయి,

లోయలోల్ ఉనన్ పశువులమీద అదల్యి కొడుకు షాపాతు నియామకం
జరిగింది.

30 ఒంటెల మీద ఇషామ్యేలీయు న ఓబీలు, గాడిదల మీద
మేరోనోతీయు నయెహెదాయ్హ నియామకం జరిగింది.

31 గొరెల మీద హగీయు న యాజీజు నియామకం జరిగింది.
వీళళ్ందరూ దావీదు రాజు ఆసిత్ మీద నియమించిన అధిపతులు.

32దావీదు పినతండియోనాతాను వివేకం కలిగిన ఆలోచనకరగా
ఉనాన్డు గనుక అతనిన్ పధానమంతిగా నియమించారు.
హకోమ్నీ కొడుకు యెహీయేలు రాకుమారుల దగగ్ర ఉండడానికి

నియమించారు.
33అహీతోపెలు రాజుకు మంతి.
అరీక్యు న హ రాజుకు అంతరంగిక సలహాదారు.

34 అహీతోపెలు చనిపోయిన తరువాత బెనాయా కొడుకు
యెహోయాదా, అబాయ్తారు మంతులయాయ్రు.
రాజు సేనకుయోవాబు సరవ్ నాయ్ధయ్కష్ుడు.

28
దేవాలయం కటట్డానికి దావీదు ఏరాప్టుల్

1 గోతాల పెదద్లనూ, వంతుల చొపుప్న రాజుకు సేవ చేసే
అధిపతులనూ సహసాధిపతులనూ, శతాధిపతులనూ, రాజుకూ,
రాకుమారులకూ ఉనన్ యావతుత్ సిథ్ర చరాసుత్ ల మీదా ఉనన్
అధిపతులను అంటే ఇశాయేలీయుల పెదద్లనందరినీ, రాజు
దగగ్రునన్ పరివారానీన్, పరాకమశాలురనూ, సేవా సంబంధు న
పరాకమశాలులందరినీ రా న దావీదు యెరూషలేములో
సమావేశపరిచాడు.
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2అపుప్డు రా న దావీదు లేచి నిలబడి “నా సహోదరులారా, నా
పజలారా,నామాటఆలకించండి. యెహోవానిబంధనమందసానికీ,
మన దేవుని పాదపీఠంగా ఉండడానికీ, ఒక మందిరం కటిట్ంచాలని
నేను నాహృదయంలో నిశచ్యం చేసుకుని సమసత్ం సిదధ్పరచాను.”

3 అయితే “నువువ్ యుదాధ్ లు జరిగించి రకం ఒలికించిన వాడవు
గనుక నువువ్నాపేరటమందిరం కటిట్ంచకూడదు”అనిదేవుడునాకు
ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.

4 ఇశాయేలీయుల మీద నితయ్ం రాజుగా ఉండడానికి
ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా నా తండి ఇంటి వాళళ్ందరోల్
ననున్ కోరుకునాన్డు. ఆయన యూదా గోతానికి, యూదా గోతం
వాళళ్లో పధాన నదిగా నా తండి ఇంటినీ, నా తండి ఇంటోల్
ననూన్ ఏరప్రచుకుని, నా మీద దయ చూపించి, ఇశాయేలీయుల
మీద రాజుగా నియమించాడు. 5 యెహోవా నాకు చాలా మంది
కొడుకులను దయ చేశాడు. అయితే ఇశాయేలీయుల మీద,
యెహోవా రాజయ్సింహాసనం మీద కూరోచ్డానికి ఆయన నా
కొడుకులందరిలో సొలొమోనును కోరుకునాన్డు. ఆయన నాతో,
6“నేనునీకొడుకుసొలొమోనునునాకుకొడుకుగాఏరప్రచుకొనాన్ను.
నేను అతనికి తండిగా ఉంటాను. అతడు నా మందిరానీన్, నా
ఆవరణాలూ కటిట్సాత్ డు. 7ఈరోజుచేసుత్ నన్టుట్ గా అతడు రయ్ంతోనా
ఆజఞ్లూ, నా నాయ్యవిధులూ పాటిసేత్, నేను అతని రాజాయ్నిన్ నితయ్ం
సిథ్రపరుసాత్ ను” అనాన్డు.

8 “కాబటిట్ మీరు ఈ మంచి దేశానిన్ సావ్సథ్ ంగా అనుభవించి, మీ
తరువాత మీ సంతానానికి శాశవ్త సావ్సథ్ ంగా దానిన్ అపప్గించేలా
మీ దేవు న యెహోవా మీకిచిచ్న ఆజఞ్లు అనీన్ తెలుసుకుని వాటిని
పాటించండి.

9 సొలొమోనూ, నా కుమారా, నీ తండి దేవు న యెహోవా
అందరి హృదయాలను పరిశీలిసాత్ డు. ఆయన అందరి ఆలోచనలూ,
ఉదేద్శాలూ తెలిసిన వాడు. నువువ్ ఆయనిన్ తెలుసుకుని హృదయ
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పూరవ్కంగా, మనసూప్రిగా, ఆయనిన్ సేవించు. ఆయనిన్ కోరుకుంటే
ఆయననీకు పతయ్కష్ం ఔతాడు, నువువ్ఆయనిన్ విడిచిపెడితేఆయన
నినున్ శాశవ్తంగా తోసివేసాత్ డు. 10పరిశుదధ్ సథ్లంగా ఉండడానికి ఒక
మందిరానిన్ కటిట్ంచడానికియెహోవానినున్ కోరుకునన్ సంగతి గురించి
రయ్ంగా ఉండి, అది జరిగించు” అనాన్డు.
11 అపుప్డు దావీదు మంటపానికీ, మందిర నిరామ్ణానికి,

గిడడ్ంగులకు, మేడ గదులకూ, లోపలి గదులకూ, పాయశిచ్తత్ వేదిక
ఉనన్ గదికీ, యెహోవా మందిరపు ఆవరణాలకూ, 12 వాటి చుటూట్
ఉనన్ గదులకూ, దేవుని మందిర గిడడ్ంగులకు, పతిషిఠ్త వసుత్ వుల
గిడడ్ంగులకు, తాను ఏరాప్టు చేసి సిదధ్ం చేసిన నిరామ్ణ పణాళికలను
తన కొడుకు సొలొమోనుకు అపప్గించాడు.

13 యాజకులూ, లేవీయులూ, సేవ చెయయ్వలసిన వంతుల
జాబితా, యెహోవా మందిరపు సేవను గూరిచ్న జాబితా,
యెహోవా మందిరపు సేవ ఉపకరణాల జాబితా దావీదు అతనికి
అపప్గించాడు. 14 ఇంకా, అనేక సేవాకమాలకు కావలసిన బంగారు
ఉపకారణాలనిన్టినీ చెయయ్డానికి తూకం పకారం బంగారం, అనేక
సేవాకమాలకు కావలసిన వెండి ఉపకారణాలనిన్టినీ చెయయ్డానికి
తూకం పకారం వెండిని దావీదు అతనికి అపప్గించాడు.

15బంగారు దీపసత్ంభాలకూ,వాటి బంగారు పమిదెలకూ, ఒకొక్కక్
దీపసత్ంభానికీ, దాని పమిదెలకూ కావలసినంత బంగారం తూకం
పకారంగా, వెండి దీపసత్ంభాలకూ ఒకొక్క దీపసత్ంభానికీ, దాని దాని
పమిదలకూ కావలసినంత వెండిని తూకం పకారంగా, 16 సనిన్ధి
రొటెట్లు ఉంచే ఒకొక్క బలల్కు కావలసినంత బంగారం తూకం
పకారంగా వెండి బలల్లకు కావలసినంత వెండినీ, 17 ముళళ్
కొంకులకూ, గినెన్లకూ, పాతలకూ కావలసినంత సవ్చఛ్ న
బంగారం, గినెన్లోల్ ఒకొక్కక్ గినెన్కూ కావలసినంత బంగారం తూకం
పకారం, వెండి గినెన్లోల్ ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత వెండిని తూకం
పకారం, 18 ధూపపీఠానికి కావలసినంత సవ్చఛ్ న బంగారం
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తూకం పకారం, రెకక్లు విపుప్కుని యెహోవా నిబంధన మందసానిన్
కపేప్ కెరూబుల రూపకలప్నకు కావలసినంత బంగారం అతనికి
అపప్గించాడు.

19 ఇవనీన్ అపప్గించి “యెహోవా నాకిచిచ్న అవగాహన,
నడిపింపును బటిట్ ఈ నిరామ్ణ పణాళిక అంతా రాసి పెటాట్ ను”
అనిసొలొమోనుతో చెపాప్డు.

20 ఇంకా దావీదు తన కొడుకు సొలొమోనుతో “నువువ్ బలం
పొంది రయ్ం తెచుచ్కుని ఈ పనికి పూనుకో. భయపడొదుద్ , కంగారు
పడొదుద్ . నా దేవు న యెహోవా నీతో ఉంటాడు. యెహోవా
మందిర సేవను గూరిచ్న పనంతా నువువ్ ముగించే వరకూ ఆయన
నినున్ ఎంతమాతం విడిచిపెటట్డు. 21 దేవుని మందిర సేవంతటికీ,
యాజకులూ, లేవీయులూ వంతుల పకారం ఏరాప్టయాయ్రు. నీ
ఆజఞ్కు లోబడి ఉంటూ ఈ పనంతా నెరవేరచ్డానికి వివిధ పనులోల్
పవీణు న వాళ ళ్, మనసూప్రిగా పని చేసేవాళ ళ్, అధిపతులూ,
పజలందరూ, నీకు సహాయకులుగా ఉంటారు” అనాన్డు.

29
దేవునిమందిరాని ఇవావ్లిస్న బహ మతులు

1 తరువాత రా న దావీదు సంఘంతో “దేవుడు కోరుకునన్ నా
కొడుకు సొలొమోను ఇంకా అనుభవం లేని చినన్వాడే. కటేట్ ఈ
ఆలయం మనిషి కోసం కాదు. ఇది దేవు నయెహోవా కోసం గనుక,
ఈ పనిచాలాగొపప్ది.

2 నేను చాలా పయాసపడి నా దేవుని మందిరానికి కావలసిన
బంగారపు పనికి బంగారం, వెండి పనికి వెండి, ఇతత్డి పనికి ఇతత్డి,
ఇనుప పనికి ఇనుము, కర పనికి కర, గోమేధికపు రాళ ళ్, చెకుక్డు
రాళ ళ్, విం న రంగులునన్ అనేక రకాల రాళ ళ్, చాలా విలు న
అనేక రకాల రతాన్లు, తెలల్ పాల రాయివిసాత్ రంగా సంపాదించాను.
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3 ఇంకా, నా దేవుని మందిరం మీద నాకునన్ మకుక్వతో నేను
ఆ పతిషిఠ్త మందిరం నిమితత్ం సంపాదించిన వసుత్ వులు కాకుండా,
నా సొంత బంగారం, వెండి, నా దేవుని మందిరం నిమితత్ం నేను
ఇసుత్ నాన్ను. 4 గదుల గోడల రేకు అతకడం కోసం బంగారపు పనికి
బంగారం, వెండి పనికి వెండి, పనివాళ ళ్ చేసే పతి విధ న పనికి
ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారం, పదాన్లుగు వేల మణుగుల
సవ్చఛ్ న వెండిని ఇసుత్ నాన్ను.

5 ఈ రోజు యెహోవాకు పతిషిట్తంగా, మనసూప్రిగా ఇచేచ్వాళ ళ్
ఎవ నా ఉనాన్రా?” అనాన్డు. 6 అపుప్డు పూరీవ్కుల
ఇళళ్కు అధిపతులూ, ఇశాయేలీయుల గోతపు అధిపతులూ,
సహసాధిపతులూ, శతాధిపతులూ, రాజు పని మీద నియామకం
అయిన అధిపతులూ కలసి 7మనసూప్రిగా దేవునిమందిరపు పనికి
188మణుగుల బంగారం, 10,000మణుగులబంగారపునాణాలు,
375మణుగుల వెండి, 675మణుగుల ఇతత్డి, 3, 750మణుగుల
ఇనుము ఇచాచ్రు. 8 తమ దగగ్ర రతాన్లునన్ వాళ ళ్ వాటిని తెచిచ్
యెహోవా మందిరపు గిడడ్ంగులకు అధిపతిగా ఉనన్ గెరోష్ నీయు న
యెహీయేలుకు ఇచాచ్రు. 9 వాళ ళ్ పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు
ఇచాచ్రు గనుక ఆ విధంగా మనసూప్రిగా ఇచిచ్నందుకు పజలు
సంతోషపడాడ్ రు.

దావీదు పారథ్న
10రా న దావీదు కూడా ఎంతో సంతోషపడి, సమావేశం అందరి

ఎదుటా యెహోవాకు సోత్ తాలు చెలిల్సూత్ “మాకు తండిగా ఉనన్
ఇశాయేలీయుల దేవా, యెహోవా, నిరంతరం నువువ్ సోత్ తానికి
అరుహ్ డవు. 11యెహోవా, భూమాయ్కాశాలోల్ ఉనన్ సమసత్ం నీ వశం.
మహాతయ్ం, పరాకమం, పభావం, తేజసుస్, ఘనత నీకే చెందుతాయి.
యెహోవా, రాజయ్ం నీది. నువువ్ అందరిమీదా నినున్ అధిపతిగా
హెచిచ్ంచుకొనాన్వు. 12ఐశవ్రయ్ం,గొపప్తనం,నీవలన కలుగుతాయి.
నువువ్ సమసత్ం ఏలే వాడవు. బలం, పరాకమం నీ దానాలు.
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హెచిచ్ంచేదీ, అందరికి బలం ఇచేచ్దీ నువేవ్. 13మా దేవా, మేము
నీకు కృతజఞ్త, సుత్ తులు చెలిల్సుత్ నాన్ం. పభావం గల నీ పేరును
కొనియాడుతునాన్ం.

14ఈ విధంగా మనసూప్రిగా ఇచేచ్ సామరధ్ ం మాకు కలగడానికి
నేను ఏమాతం వాణిణ్? నా పజలు ఏమాతం వాళ ళ్? అనీన్ నీ
వలనే కలిగాయి గదా? నీ దానిలో నుంచి కొంత మేము నీకిచాచ్ం.
15మాపూరీవ్కులందరిలా మేము కూడా నీ సనిన్ధిలో అతిథులంగా,
పరదేశులంగా ఉనాన్ం. మా భూనివాస కాలం ఒక నీడ లాంటిది.
శాశవ్తంగా ఉండేవాడు ఒకక్డూ లేడు.

16మా దేవా యెహోవా, నీ పవిత నామ ఘనత కోసం మందిరం
కటిట్ంచడానికి మేము సమకూరిచ్న ఈ వసుత్ వులనీన్ నీ వలల్ కలిగినవే.
ఇదంతా నీదే. 17 నా దేవా, నువువ్ హృదయానిన్ చూసూత్ ,
నిజాయితీ ఉనన్వాళళ్ను ఇషట్పడుతునాన్వని నాకు తెలుసు. నే తే
నిజాయితీగా ఇవనీన్ మనసూప్రిగా ఇచాచ్ను. ఇపుప్డు ఇకక్డునన్ నీ
పజలు కూడామనసూఫ్రిగా నీకు ఇవవ్డం చూసి సంతోషిసుత్ నాన్ను.

18 అబాహాము, ఇసాస్కు, ఇశాయేలు అనే మా పూరీవ్కుల
దేవా యెహోవా, నీ పజలు హృదయపూరవ్కంగా సంకలిప్ంచిన ఈ
ఉదేద్శానిన్ నితయ్ం కాపాడు. వాళళ్ హృదయం నీకు అనుకూలంగా
ఉండేలా చెయియ్. 19 నా కొడుకు సొలొమోను నీ ఆజఞ్లకు, నీ
శాసనాలకు, నీ కటట్డలకు లోబడుతూ,వాటిననిన్టినీ అనుసరించేలా
నేను కటట్దలచిన ఈ ఆలయం కటిట్ంచడానికి అతనికి నిరోద్ ష న
హృదయం ఇవువ్” అనాన్డు.

20 ఈ విధంగా అనన్ తరువాత దావీదు “ఇపుప్డు మీ దేవు న
యెహోవాను సుత్ తించండి” అని పజల సమావేశం అంతటితో
చెపిప్నపుప్డు వాళళ్ందరూ తమ పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవాను
సుత్ తించి యెహోవా సనిన్ధిలో రాజు ముందు తల వంచి నమసాక్రం
చేశారు.
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21తరువాత వాళ ళ్ యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచారు. తరువాత
రోజు, దహనబలిగా వెయియ్ ఎదుద్ లను, వెయియ్ పొటేట్ళల్ను, వెయియ్ గొరె
పిలల్లను,వాటిపానారప్ణలతోపాటు ఇశాయేలీయులందరి సంఖయ్కు
తగినటుట్ గా అరిప్ంచారు.

సొలొమోను రాజుకు పటాట్ భిషేకం
29:21-25; 1రాజులు 1:28-53

22 ఆ రోజు వాళ ళ్ యెహోవా సనిన్ధిలో ఎంతో సంతోషంతో
అనన్పానాలు పుచుచ్కునాన్రు. దావీదు కొడుకు సొలొమోనుకు రెండో
సారి పటాట్ భిషేకం చేసి, యెహోవా సనిన్ధిలో అతనిన్ పరిపాలకుడిగా,
సాదోకునుయాజకునిగా, అభిషేకించారు.

23 అపుప్డు సొలొమోను తన తండి దావీదుకు బదులుగా
యెహోవా సింహాసనం మీద రాజుగా కూరుచ్ని వరిధ్లుల్ తూ
ఉనాన్డు. ఇశాయేలీయులందరూ అతని ఆజఞ్కు లోబడాడ్ రు.
24 అధిపతులందరూ, యోధులందరూ, రా న దావీదు కొడుకులు
అందరూ రా న సొలొమోనుకు లోబడాడ్ రు. 25 యెహోవా
సొలొమోనును ఇశాయేలీయులందరి ముందు ఎంతో ఘనపరచి,
అతనికి ముందుగా ఇశాయేలీయులను ఏలిన ఏ రాజు నా దకక్ని
రాజయ్పభావం అతనికి అనుగహించాడు.

దావీదు మరణం
29:26-28; 1రాజులు 2:10-12

26యెషష్యి కొడుకు దావీదు, ఇశాయేలీయులందరి మీద రాజుగా
ఉనాన్డు. 27 అతడు ఇశాయేలీయులను ఏలిన కాలం నల
సంవతస్రాలు. హెబోనులో ఏడు సంవతస్రాలు, యెరూషలేములో
ము మూడు సంవతస్రాలుఅతడు ఏలాడు. 28అతడు వృదాధ్ పయ్ం
వచిచ్నపుప్డు ఐశవ్రయ్ం, ఘనత కలిగి, మంచి పండు వృదాధ్ పయ్ంలో
మరణించాడు. అతనితరువాతఅతని కొడుకు సొలొమోను అతనికి
బదులుగా రాజయాయ్డు.
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29 రా న దావీదు సాధించిన విజయాలు పవక సమూయేలు
రాసిన చరితలోను, పవక నాతాను రాసిన చరితలోను, పవక గాదు
రాసిన చరితలోను ఉనాన్యి. 30అతని పరిపాలన చరయ్లు, అతని
విజయాలు, అతనికీ, ఇశాయేలీయులకూ, ఇతర రాజాయ్లనిన్టికీ
జరిగిన పరిణామాల గూరిచ్ వారు రాశారు.
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