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1రాజులు
గంథకర
1 రాజులు గంథ రచయిత ఎవరో ఎవరికీ తేలియదు. కొందరు

వాఖాయ్తలు ఎజా, యెహెజేక్లు, యిరీమ్యాలను రచయితలుగా
సుచించారు. ఎందుకంటే ఇందులోని చరిత మొతత్ం 400
సంవతస్రాలు పటింది. ఈ గంథంలోని విషయాలను రాయడానికి
అనేక మూలాలు నుండి సమాచారం సేకరించవలసి వచిచ్ంది.
సాహితయ్ లి, గంథమంతటా విసత్రించి ఉనన్ అంశాలు,
అందుబాటులోకి వచిచ్న కథనాలు మొద న వాటిని బటిట్ చూసేత్
ఎకుక్వ మంది రచయితల కంటే ఒకడే రచయిత ఈ గంథానిన్ కూరిచ్
ఉండవచుచ్నని అరధ్మవుతునన్ది.

రచనా కాలం, పదేశం
సూమారు కీ. పూ. 561 - 538
రాసే నాటికీమొదటి ఆలయం ఇంక ధవ్ంసం కాలేదు. (1 రాజులు

8:8).
సీవ్కర
ఇశాయేల్ పజలు, బిల్పాఠకులందరూ.
పయోజనం
1, 2 సమూయేలు గంథాల కొనసాగింపు ఈ పుసత్కం. దావీదు

మరణం తరువాత సొలొమోను రాజు కావడంతో ఈ పుసత్కం
మొదలవుతుంది. ఐకయ్సామాజయ్ం రాజయ్ం రెండుగా, అంటేయూదా,
ఇశాయేల్ రాజాయ్లుగా విడిపోవడంతో కథనం ముగుసుత్ ంది. హీబూ
బిలోల్ 1, 2రాజులు గంథాలు ఒకటే గంథం.
ముఖాయ్ంశం
చెలాల్ చెదరు
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విభాగాలు
1. సొలొమోను పరిపాలన— 1:1-11:43
2. రాజయ్ం రెండుగా చీలిపోవడం— 12:1-16:34
3. ఏలీయా, ఆహాబు— 17:1-22:53

అదోనియారాజయ్కాంకష్
1 దావీదు రాజు బాగా ముసలివాడయాయ్డు. వారు అతనికి

ఎనిన్ బటట్లు కపిప్నా అతనికి వెచచ్దనం కలగడం లేదు. 2 కాబటిట్
వారు అతనితో “మా యజమాని, రాజు అయిన నీ కోసం మంచి
యవవ్నంలో ఉనన్ కనయ్ను వెతకడం మంచిది. ఆమె నీ దగగ్ర
ఉండి నినున్ కనిపెటుట్ కుని నీకు వెచచ్దనం కలిగించడానికి నీ కౌగిలిలో
పడుకుంటుంది” అని చెపాప్రు.

3 ఇశాయేలు దేశం అంతటా వెతికి, షూనేము గామానికి చెందిన
అబీషగు అనే యువతిని చూసి ఆమెను రాజు దగగ్రికి తీసుకు
వచాచ్రు. 4 ఆమె చూడ చకక్నిది. ఆమె రాజును కనిపెటుట్ కుని
పరిచరయ్ చేసుత్ నన్ది గాని రాజు ఆమెతోశారీరకంగా కలవలేదు.

5 ఆ సమయంలో దావీదుకు హగీగ్తు వలల్ పుటిట్న అదోనీయా
గరివ్ంచి “నేనే రాజునవుతాను” అనుకునాన్డు. కాబటిట్ అతడు
రథాలనూ గురపు రౌతులనూ తన ఎదుట పరిగెతత్డానికి 50 మంది
మనుషులనూ ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు. 6 అతని తండి దావీదు
అతడు బాధ పడతాడేమోనని “నువెవ్ందుకు ఇలా చేసుత్ నాన్వు?”
అని ఎపుప్డూ అడగలేదు. అతడు చాలా అందగాడు. అబాష్ లోము
తరువాతపుటిట్నవాడు. 7అదోనీయాసెరూయాకొడుకుయోవాబుతో,
యాజకుడు అబాయ్తారుతో సమాలోచన చేశాడు. వారు అతని ప న
చేరి అతనికి సహాయం చేశారు. 8 అయితే యాజకుడు సాదోకు,
యెహోయాదా కొడుకు బెనాయా, పవక నాతాను, షిమీ, రేయీ,
దావీదు అంగరకష్కులు అదోనీయాతో చేరలేదు. 9 అదోనీయా
ఏన్ రోగేలు దగగ్రలోని జోహెలేతు అనే బండ దగగ్ర గొరెలనూ
ఎడల్నూ కొవివ్న దూడలనూ బలిగా అరిప్ంచి, రాకుమారు న తన
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సోదరులందరినీ,యూదావా నరాజుసేవకులందరినీ పిలిపించాడు.
10 అయితే అతడు నాతాను పవకనూ బెనాయానూ దావీదు
శూరులనూ తనసోదరుడు సొలొమోనునూ పిలవలేదు.

11 అపుప్డు నాతాను సొలొమోను తలిల్ బతెష్బతో ఇలా చెపాప్డు.
“హగీగ్తు కొడుకు అదోనీయా రాజాయ్నిన్ పరిపాలిసుత్ నాన్డనన్ సంగతి
నీకు వినబడలేదా? కాని ఈ సంగతి మన యజమాని అయిన
దావీదుకు తెలియదు. 12కాబటిట్ నీ పాణానిన్, నీ కొడుకు సొలొమోను
పాణానిన్ ర ంచుకోడానికి నేను నీకొక ఆలోచన చెబుతాను విను.
13 నీవు దావీదు రాజు దగగ్రకి వెళిళ్, ‘నా యేలినవాడా, రాజా, నీ
కొడుకు సొలొమోను నా తరువాత నా సింహాసనం మీద ఆసీను
పాలిసాత్ డని నీ సేవకురాలి న నాకు నీవు పమాణం చేశావే, మరి
ఇదేంటి, అదోనీయా ఏలుతునాన్డు?’ అని అడుగు. 14 రాజుతో
నీవుమాటాల్ డుతుండగానేను నీవెనకాలేలోపలికివచిచ్ నీమాటలను
బలపరుసాత్ ను.”

15 కాబటిట్ బతెష్బ గదిలో ఉనన్ రాజు దగగ్రికి వచిచ్ంది. చాలా
ముసలివా న రాజుకి షూనేమీయురాలు అబీషగు పరిచరయ్ చేసూత్
ఉంది. 16 బతెష్బ వచిచ్ రాజు ముందు సాగిలపడి నమసాక్రం
చేసింది. రాజు “నీకేమి కావాలి?” అని అడిగాడు. అందుకు ఆమె
ఇలా మనవి చేసింది. 17 “నా యేలిన వాడా, నీవు ‘నా దేవు న
యెహోవాతోడు, నిశచ్యంగా నీ కొడుకు సొలొమోనునా తరవాతనా
సింహాసనం మీద ఆసీను పాలిసాత్ డు’ అని నీ సేవకురాలి న నాకు
పమాణం చేశావు. 18 కానీ ఇపుప్డు అదోనీయా పరిపాలిసుత్ నాన్డు.
ఈ సంగతి నా యజమానివీ, రాజువీ అయిన నీకు ఇపప్టి వరకూ
తెలియలేదు. 19 అతడు ఎడల్నూ కొవివ్న దూడలనూ గొరెలనూ
బలిగా అరిప్ంచి రాకుమారులందరినీ, యాజకుడు అబాయ్తారునూ
నాయ్ధిపతి యోవాబునూ ఆహావ్నించాడు గానీ నీ సేవకుడు
సొలొమోనుని ఆహావ్నించలేదు. 20 నా యజమానీ, నా రాజా,
నీ తరవాత ఎవరు సింహాసనం అధిషిట్సాత్ రో అని ఇశాయేలీయులంతా
కనిపెటిట్ చూసుత్ నాన్రు. 21 అంతేగాక, నా యేలినవాడివీ, రాజువూ
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అయిన నీవు నీ పూరివ్కులతో కూడ కనున్ మూసిన తరవాత ననూన్
నా కొడుకు సొలొమోనునూ వారు రాజదోహ లుగా ఎంచుతారు.”

22 ఆమె రాజుతో మాటలాడుతూ ఉండగానే నాతాను పవక
లోపలికివచాచ్డు. “నాతానుపవకవచాచ్డు”అనిసేవకులురాజుకు
తెలియజేశారు. 23 అతడు రాజు ఎదుటకు వచిచ్ సాషాట్ ంగపడి
నమసాక్రం చేశాడు. 24అతడు “నాయజమానీ,రాజా! అదోనీయా
నీతరవాత నీ సింహాసనమెకిక్ రాజాయ్నిన్ పాలిసాత్ డని నీవుచెపాప్వా?
25 ఎందుకంటే, ఈ రోజు అతడు అసంఖాయ్కంగా ఎదుద్ లనూ
కొవివ్న దూడలనూ గొరెలనూ బలిగా అరిప్ంచి రాకుమారులందరినీ
నాయ్ధిపతులనూయాజకుడు అబాయ్తారునూ పిలిచాడు. వారంతా
అతని దగగ్ర ఉండి అనన్పానాలు తీసుకుంటూ, ‘రా న అదోనీయా
చిరంజీవి అవుతాడు గాక’ అని పలుకుతునాన్రు. 26 అయితే నీ
సేవకుడి న ననూన్ యాజకుడు సాదోకునూ యెహోయాదా కొడుకు
బెనాయానూ నీ సేవకుడు సొలొమోనునూ అతడు పిలవలేదు.
27 నా యజమాని రాజు తన తరువాత సింహాసనం మీద ఎవరు
ఆసీనుడౌతాడో తన సేవకులతో చెపప్కుండానే ఇలా చేసాడా” అని
అడిగాడు.

సొలొమోను రాజుగా అభిషికుడు కావడం
28 దావీదు “బతెష్బను పిలవండి” అని ఆజాఞ్ పించాడు. ఆమె

రాజు సనిన్ధికి తిరిగి వచిచ్ రాజు ఎదుట నిలబడింది. 29 అపుప్డు
రాజు పమాణ పూరవ్కంగా “అనిన్ రకాల సమసయ్ల నుండి ననున్
విడిపించిన యెహోవా జీవం తోడు, 30 ‘తపప్కుండా నీ కొడు న
సొలొమోను నా తరవాత నాకు బదులుగా నా సింహాసనం మీద
కూరుచ్ని రాజాయ్నిన్ పాలిసాత్ డని ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా
నామం తోడు’ అని నేను నీకు మునుపు పమాణం చేసిన దానిన్ ఈ
రోజే నెరవేరుసాత్ ను”అని చెపాప్డు. 31అపుప్డు బతెష్బ సాషాట్ ంగపడి
రాజుకు నమసాక్రం చేసి “నా యజమాని, రాజు అయిన దావీదు
చిరకాలం జీవిసాత్ డు గాక” అంది.
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32 అపుప్డు రా న దావీదు “యాజకుడు సాదోకునూ పవక
నాతానునూ యెహోయాదా కొడుకు బెనాయానూ నా దగగ్రికి
పిలవండి” అని ఆజాఞ్ పించాడు. వారు రాజు ఎదుటికి వచాచ్రు.
33 రాజు “మీరు మీ యజమాని న నా సేవకులను తీసుకు
వెళిళ్ నా కొడుకు సొలొమోనును నా కంచర గాడిద మీద ఎకిక్ంచి
గిహోనుకు తీసుకు వెళళ్ండి. 34యాజకుడు సాదోకు, పవక నాతాను
ఇశాయేలీయుల మీద రాజుగా అతనికి పటాట్ భిషేకం చేసిన తరవాత
మీరు బాకాలు ఊది, ‘రా న సొలొమోను చిరకాలం జీవించాలి’
అని పకటన చేయాలి. 35తరువాత, ఇశాయేలు వారిమీదాయూదా
వారి మీదా నేను అతణిణ్ అధికారిగా నియమించాను. కాబటిట్ మీరు
యెరూషలేముకు అతని వెంట రావాలి. అతడు నా సింహాసనంమీద
కూరుచ్ని నాసాథ్ నంలో రాజవుతాడు” అని ఆజాఞ్ పించాడు.

36 అందుకు యెహోయాదా కుమారుడు బెనాయా రాజుకు
ఈ విధంగా జవాబిచాచ్డు. “ఆ విధంగానే జరుగుతుంది గాక,
నా యజమానివీ రాజువీ అయిన నీ దేవుడు యెహోవా ఆ
మాటను సిథ్రపరుసాత్ డు గాక. 37యెహోవా నీకు తోడుగా ఉనన్టుట్
సొలొమోనుకు కూడా తోడుగా ఉండి, నా యజమానివీ రాజువీ
అయిన నీ రాజయ్ం కంటే అతని రాజాయ్నిన్ ఘన నదిగా చేసాత్ డు
గాక.” 38కాబటిట్ యాజకుడు సాదోకు, పవకనాతాను,యెహోయాదా
కొడుకు బెనాయా, కెరేతీయులు, పెలేతీయులు రా న దావీదు
కంచరగాడిద మీద సొలొమోనుని ఎకిక్ంచి గిహోనుకు తీసుకు
వచాచ్రు. 39 సాదోకు గుడారంలో నుండి కొముమ్తో నూనె తెచిచ్
సొలొమోనుకు పటాట్ భిషేకం చేశాడు. అపుప్డు వారు బాకా ఊదగా
పజలంతా “రా న సొలొమోను చిరకాలం జీవించాలి” అని కేకలు
వేశారు. 40పజలంతాఅతనివెంటవచిచ్ వేణువులుఊదుతూ,వాటి
సవ్రం చేత నేల అదిరిపోయేటంతగా అమితంగా సంతోషించారు.

41 అదోనీయా, అతనితో ఉనన్ అతిథులూ విందు ముగిసూత్
ఉండగా ఆ కోలాహలం వారికి వినబడింది. యోవాబు ఆ బాకానాదం
విని “పటట్ణంలోఈ సందడి ఏమిటి?” అని అడిగాడు. 42అంతలో,
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యాజకుడు అబాయ్తారు కొడుకు యోనాతాను అకక్డికి వచాచ్డు.
అదోనీయా “లోపలికి రా, నీవు యోగుయ్డివి. మంచి వారతో
వసాత్ వు” అనాన్డు. 43 అపుప్డు యోనాతాను అదోనీయాతో
“మన యజమాని, రాజు అయిన దావీదు సొలొమోనును రాజుగా
నియమించాడు. 44 రాజు యాజకు న సాదోకునూ పవక
నాతానునూ యెహోయాదా కొడుకు బెనాయానూ కెరేతీయులనూ
పెలేతీయులనూ అతనితో పంపాడు. వారు రాజు కంచరగాడిదమీద
అతనిని ఊరేగించారు. 45 యాజకు న సాదోకూ పవక నాతానూ
గిహోనులో అతనికి పటాట్ భిషేకం చేశారు. అకక్డి నుండి వారు
సంతోషంగా తిరిగి వచాచ్రు. అందువలన పటట్ణం కోలాహలంగా
ఉంది. మీకు వినబడిన శబద్ం అదే.

46 అంతేగాక సొలొమోను సింహాసనం మీద ఆసీనుడయాయ్డు.
47 గా రాజు సేవకులు తమ యజమాని, రాజు అయిన దావీదుకు
కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచడానికి వచాచ్రు. ‘దేవుడు నీకు కలిగిన ఖాయ్తి
కంటే సొలొమోనుకు ఎకుక్వ ఖాయ్తి కలిగేలా, నీ రాజయ్ం కంటే
అతని రాజయ్ం ఘనంగా ఉండేలా చేసాత్ డు గాక’ అని చెపాప్రు.
అపుప్డు రాజుమంచంమీదేసాషాట్ ంగపడి నమసాక్రం చేసి 48 ‘నేను
బతికి ఉండగానే ఈ రోజు ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా నా
సింహాసనంమీద కూరోచ్డానికి నాకు ఒకణిణ్ పసాదించాడు. ఇది నేను
కళాల్ రా చూశాను. ఆయనకు సుత్ తి కలుగు గాక’ అనాన్డు” అని
యోనాతాను చెపాప్డు.

49 అందుకు అదోనీయా ఆహావ్నించిన వారు భయపడి లేచి,
తమ ఇళళ్కి వెళిల్పోయారు. 50అదోనీయాసొలొమోనుకు భయపడి
వెళిళ్ బలిపీఠం కొముమ్లు పటుట్ కునాన్డు. 51 అదోనీయా బలిపీఠం
కొముమ్లు పటుట్ కుని “రా న సొలొమోను తన సేవకుడి న ననున్
కతిత్తో చంపకుండా ఈ రోజు నాకు పమాణం చేయాలి” అని
వేడుకుంటునాన్డని సొలొమోనుకు వార వచిచ్ంది. 52 అందుకు
సొలొమోను “అతడు తనను నిరోద్ షిగా కనపరచుకోగలిగితే అతని
తల వెంటుకలోల్ ఒకక్టి కూడారాలదు. కాని అతడు దోషి అని తేలితే
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అతనికి మరణశికష్ తపప్దు” అని చెపిప్, 53 బలిపీఠం దగగ్ర నుండి
అతణిణ్ పిలిపించాడు. అతడు వచిచ్ రా న సొలొమోను ఎదుట
సాషాట్ ంగపడినపుడు సొలొమోను అతనితో “ఇక నీ ఇంటికి వెళ ళ్”
అనాన్డు.

2
దావీదు చివరి పలుకులు,మరణం

1దావీదు చనిపోయేకాలంసమీపించినపుడుఅతడు తనకొడుకు
సొలొమోనుకు ఈ విధంగా ఆజాఞ్ పించాడు, 2 “మనుషులందరి లాగా
నేనూఈలోకంవదిలివెళబోతునాన్ను. కాబటిట్ నీవు రయ్ంతెచుచ్కుని
నిబబ్రంగా ఉండు. 3 నీ దేవుడు యెహోవా నీకు అపప్గించిన
దానిన్ కాపాడి, ఆయన మారాగ్ లను అనుసరించి నడుచుకో. నీవు
ఏ పని చేపటిట్నా, ఎకక్డికి వెళిళ్నా అనిన్టిలో వరిద్లుల్ తావు. మోషే
ధరమ్శాసంలో రాసి ఉనన్ దేవుని శాసనాలకూ ఆయన నియమించిన
ధరమ్మంతటికీ ఆయన నాయ్యవిధులకూ ఉపదేశాలకూ విధేయుడి
ఉండు. 4 అపుప్డు ‘నీ పిలల్లు తమ పవరన విషయంలో జాగతత్గా
ఉండి నా ఎదుట తమ పూరణ్ హృదయంతో, పూరణ్ మనసుస్తో
సతాయ్నిన్ అనుసరించి నడుచుకునన్ంత కాలం నీ సంతానంలో
ఇశాయేలు రాజయ్ సింహాసనం మీద కూరుచ్నే వాడు ఒకడు నీకు
ఉండకుండాా పోడు’ అనియెహోవానాకు పమాణం చేసినమాటను
సిథ్రపరుసాత్ డు.

5 అయితే సెరూయా కొడుకు యోవాబు నాకు చేసిన కీడు నీకు
తెలుసు. అతడు ఇశాయేలు సేనాధిపతు న నేరు కొడుకు అబేన్రుకీ,
యెతెరు కొడుకు అమాశాకీ చేసినదీ నీకు తెలుసు. అతడు వారిని
చంపి యుదధ్ సమయంలో చేసినటుట్ శాంతి సమయంలో కూడా
రకం ఒలికించి తన నడికటుట్ మీదా తన చెపుప్ల మీదా రకం
మరకలు అయేయ్లా చేసుకునాన్డు. 6 అతని విషయంలో నీకు
ఏది తోసేత్ అది చేయవచుచ్. అతని నెరసిన తలను సమాధికి
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పశాంతంగా దిగిపోనియయ్వదుద్ . 7 నేను నీ సోదరుడు అబాష్ లోము
నుండి పారిపోతునన్పుప్డు, గిలాదు వా న బరిజ్లల్యి కుమారులు
నాకు సహాయం చేశారు. నీవు వారి మీద దయ చూపి, నీ
బలల్ దగగ్ర భోజనం చేసే వారిలో వారికి సాథ్ నం ఇవువ్. 8 ఇంకా
బెనాయ్మీనీయుడు, గెరా కొడుకు, బహ రీము ఊరివాడు షిమీ నీ
దగగ్ర ఉనాన్డు. నేను మహనయీముకు వెళత్ ండగా అతడు ననున్
ఘోరంగా దూషించాడు. ననున్ ఎదురోక్డానికి అతడుయొరాద్ ను నది
దగగ్రికి దిగి వచిచ్నపుప్డు, ‘యెహోవాజీవంతోడు, కతిత్తో నేను నినున్
చంపను’ అని పమాణం చేశాను. 9 అలాగని అతనిని నిరోద్ షిగా
ఎంచవదుద్ . నీవు తెలి న వాడివి కాబటిట్ అతణిణ్ ఏమి చెయాయ్లో
అది నీకు తెలుసు. వాడి నెరసిన తలను రకంతో సమాధిలోకి వెళేళ్లా
చెయియ్.”

10 ఆ తరవాత దావీదు చనిపోయి తన పూరీవ్కులను
చేరుకునాన్డు. పజలు అతణిణ్ దావీదు పటట్ణంలో సమాధి చేశారు.
11దావీదు ఇశాయేలీయులను పాలించిన కాలం 40 సంవతస్రాలు.
అతడు హెబోనులో 7 సంవతస్రాలు, యెరూషలేములో 33
సంవతస్రాలు పాలించాడు. 12 అపుప్డు సొలొమోను తన తండి
అయిన దావీదు సింహాసనం మీద కూరుచ్నాన్డు. అతని రాజయ్ం
సుసిథ్రం అయింది.

సొలొమోను పరిపాలన ఆరంభం, దుషట్ శతువులను
తొలిగించడం

13అపుప్డు హగీగ్తు కొడుకు అదోనీయాసొలొమోను తలిల్ అయిన
బతెష్బ దగగ్రికి వచాచ్డు. ఆమె “శాంతంగావసుత్ నాన్వా?” అనిఅతణిణ్
అడిగింది.
అతడు “శాంతంగానే వసుత్ నాన్ను” అని చెపిప్, 14 తరువాత

అతడు “నీతో చెపాప్లిస్నమాట ఒకటి ఉంది” అనాన్డు.
ఆమె “ఏమిటో చెపుప్” అంది.
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15 అతడు “రాజయ్ం నిజానికి నాదే అనీ, నేను వారిని
పరిపాలిసాత్ ననీ ఇశాయేలీయులందరూ నేనే రాజునౌతానని చూశారు.
అయితే అలా జరకుక్ండా రాజయ్ం నా సోదరునికి దకిక్ంది. అది
యెహోవా సంకలప్ం వలన అతనిది అయింది. 16 ఇపుప్డు నాదొక
మనవి. కాదనవదుద్ ” అనాన్డు.

17ఆమె “చెపుప్” అంది.
అతడు “షూనేమీయురా న అబీషగును నాకు భారయ్గా ఇమమ్ని

దయచేసి నీవు సొలొమోనుతో చెపాప్లి. నీవు చెబితే అతడు
కాదనడు” అనాన్డు.

18బతెష్బ “మంచిది, నేను రాజుతోమాటాల్ డుతాను” అంది.
19 బతెష్బ రా న సొలొమోను దగగ్రకి అదోనీయా తరపున

మాటాల్ డటానికి వెళిళ్ంది. రాజు లేచి ఆమెకు ఎదురు వచిచ్
నమసాక్రం చేశాడు. అతడు తన సింహాసనం మీద కూరుచ్ని తన
తలిల్ కోసం ఒక ఆసనం వేయించాడు. ఆమె అతని కుడి పకక్న
కూరుచ్ంది.

20 ఆమె అతనితో “నాదొక చినన్ కోరిక. నా మాట కాదనవదుద్ ”
అంది.
రాజు “అమామ్, చెపుప్. నీమాటకాదనను” అనాన్డు.
21 అపుప్డామె “నీ అనన్ అదోనీయాకి షూనేమీయురా న

అబీషగుని పెళాల్ డనీ” అంది.
22 అందుకు సొలొమోను “షూనేమీయురా న అబీషగును

మాతమే అదోనీయా కోసం ఎందుకు అడుగుతునాన్వు? అతడు నా
అనన్ కాబటిట్ అతని కోసం, యాజకుడు అబాయ్తారు కోసం, సెరూయా
కొడుకు యోవాబు కోసం రాజాయ్నేన్ అడగవచుచ్ కదా” అని తన
తలిల్తో అనాన్డు.

23అపుప్డు రా నసొలొమోను ఇలా శపథం చేశాడు. “యెహోవా
తోడు, అదోనీయా పలికిన ఈ మాట వలన అతని పాణం
తీయించకపోతే దేవుడు నాకు అంతకంటే ఎకుక్వ కీడు చేసాత్ డు
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గాక. 24 ననున్ సిథ్రపరచి, నా తండి సింహాసనం మీద ననున్
కూరోచ్బెటిట్ , తనవాగాద్ నం పకారంనాకు ఒక రాజవంశానిన్ కలగజేసిన
యెహోవాజీవం తోడు, అదోనీయాఈరోజుమరణిసాత్ డు” అనాన్డు.
25అతడు యెహోయాదాకొడుకు బెనాయాను పంపగా అతడు వెళిళ్
అదోనీయా దాడి చేసి అతణిణ్ చంపాడు.

26 తరువాత రాజు యాజకు న అబాయ్తారుతో “అనాతోతులో
ఉనన్ నీ పొలాలకు వెళిళ్పో. నీవు మరణానికి పాతుడివయాయ్వు
గాని, నీవు నా తండి అయిన దావీదు ఎదుట యెహోవా దేవుని
మందసానిన్మోసి,నాతండిపొందిన కషాట్ లనిన్టిలోపాలుపొందావు
కాబటిట్ ఈ రోజు నినున్ చంపను” అని చెపాప్డు. 27 తరువాత
సొలొమోను అబాయ్తారును యెహోవాకుయాజకునిగా ఉండకుండాా
తొలగించాడు. ఈ విధంగా యెహోవా ఏలీ కుటుంబికులను గురించి
షిలోహ లో చెపిప్న మాట నెరవేరింది. 28యోవాబు అబాష్ లోమును
సమరిధ్ంచకపోయినా,అదోనీయాను సమరిధ్ంచడానిన్ బటిట్ ఈవారలు
అతనికి చేరగానే అతడు భయపడి పారిపోయి యెహోవా గుడారం
లోకి వెళిళ్ బలిపీఠం కొముమ్లు పటుట్ కునాన్డు.

29 యోవాబు పారిపోయి యెహోవా గుడారంలో బలిపీఠం దగగ్ర
ఉనాన్డని సొలొమోనురాజుకు తెలిసింది. అతడు యెహోయాదా
కొడుకు బెనాయాను పిలిచి “నీవు వెళిల్ అతనిమీద పడి చంపు”అని
ఆజాఞ్ పించాడు.

30 బెనాయాయెహోవా గుడారానికి వచిచ్ “రాజు నినున్ బయటికి
రమమ్ంటునాన్డు” అనియోవాబుతో చెపాప్డు.
అతడు “రాను, నేనికక్డే చనిపోతాను” అని జవాబిచాచ్డు.

బెనాయా రాజు దగగ్రకి తిరిగి వచిచ్ యోవాబు మాటలు అతనితో
చెపాప్డు.

31అందుకు రాజుఇలాఅనాన్డు. “అతడు నీతోచెపిప్నటేట్ చెయియ్.
అకక్డే అతణిణ్ చంపి పాతిపెటిట్ , అతడు ఒలికించిన నిరపరాధుల
రకానిన్నానుండీ,నాతండికుటుంబంనుండీతొలగిపోయేలాచెయియ్.
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32 నేరు కొడుకు, ఇశాయేలు వారి నాయ్ధిపతి అయిన అబేన్రు,
యెతెరు కొడుకు, యూదా వారి నాయ్ధిపతి అయిన అమాశా అనే
తనకంటే నీతిపరులు, యోగుయ్లు అయిన ఈ ఇదద్రినీ నా తండి
అయినదావీదుకు తెలియకుండాయోవాబుచంపాడుకాబటిట్ అతడు
ఒలికించిన రకం యెహోవా అతని తల మీదికే రపిప్సాత్ డు. 33అంతే
గాక వారి పాణ దోషానికి యోవాబు, అతని సంతతివారే ఎనన్టికీ
బాధుయ్లు గానీ దావీదుకు, అతని సంతతికి, అతని వంశానికి,
అతని సింహాసనానికి ఎనన్టెనన్టికీ యెహోవా శాంతి సమాధానాలు
ఉంటాయి.”

34 కాబటిట్ యెహోయాదా కొడుకు బెనాయా వెళిళ్ యోవాబు మీద
పడి అతణిణ్ చంపాడు. అతణిణ్ అరణయ్ంలో ఉనన్ తన ఇంటోల్ నే
పాతిపెటాట్ రు. 35 రాజు అతని సాథ్ నంలో యెహోయాదా కొడుకు
బెనాయాను సేనాధిపతిగా నియమించాడు. రాజు అబాయ్తారుకు
బదులు సాదోకునుయాజకుడుగా నియమించాడు.

36 తరువాత రాజు షిమీని పిలిపించి అతనితో ఇలా చెపాప్డు.
“నీవు యెరూషలేములో ఇలుల్ కటిట్ంచుకుని బయటకి ఎకక్డికీ
వెళల్కుండా అందులోనే నివసించు. 37 నీవు ఏ రో తే బయటికి
వచిచ్, కిదోను వాగు దాటుతావో ఆ రోజున నీవు కచిచ్తంగా చసాత్ వని
తెలుసుకో. నీ పాణానికి నీవే బాధుయ్డివి.” 38 అపుప్డు షిమీ
“మీరు చెపిప్ంది మంచిదే. నా యజమాని, రాజు అయిన మీరు
చెపిప్న పకారమే తమసేవకుణిణ్ అయిన నేను చేసాత్ ను” అనిరాజుతో
చెపాప్డు.
షిమీ యెరూషలేములో చాలా కాలం నివసించాడు. 39 అయితే

మూడు సంవతస్రాల తరవాత షిమీ పనివారిలో ఇదద్రు పారిపోయి
మయకా కుమారుడు ఆకీషు అనే గాతు రాజు దగగ్రకి చేరారు.
అపుప్డు “నీ మనుషులు గాతులో ఉనాన్రు” అని షిమీకి వార
వచిచ్ంది. 40షిమీలేచిగాడిదకు గంతకటిట్ తనపనివారినివెదకడానికి
గాతులోని ఆకీషు దగగ్రకి వెళిళ్, అకక్డి నుండి తన పనివారిని
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తీసుకువచాచ్డు.
41 షిమీ యెరూషలేమును విడిచి గాతుకు వెళిళ్ వచాచ్డని

సొలొమోనుకు తెలిసింది. 42రాజుషిమీనిపిలిపించిఅతనితో “నీవు
ఏ రోజున బయలుదేరి బయటికి వెళాత్ వో యెహోవా తోడు, ఆ రోజు
నీవుకచిచ్తంగాచచిచ్పోతావుఅనినేనునీకుఖండితంగాఆజాఞ్ పించి,
నీచేత పమాణం చేయించాను గదా? గా, ‘మీరు చెపిప్ందేమంచిది’
అని నీవు కూడా ఒపుప్కునాన్వు. 43 కాబటిట్ యెహోవా తోడని నీవు
చేసినపమాణానిన్,నేను నీకిచిచ్నఆజఞ్ను నీవెందుకుపాటించలేదు?”
అని అడిగాడు. 44 “నీవు నా తండి దావీదుకు చేసిన కీడంతా
నీకు బాగానే తెలుసు. నీవు చేసిన కీడు యెహోవా నీ తల మీదికే
రపిప్సాత్ డు. 45అయితేరా నసొలొమోను ఆశీరావ్దంపొందుతాడు.
దావీదు సింహాసనంయెహోవాసనిన్ధిలోచిరకాలం సుసిథ్రమౌతుంది”
అని షిమీతో చెపిప్ 46 రాజు యెహోయాదా కొడుకు బెనాయాకు
ఆజాఞ్ పించగానే అతడు షిమీ మీద పడి అతనిని చంపాడు. ఈ
విధంగా రాజయ్ం సొలొమోను పాలనలో సిథ్రపడింది.

3
జఞ్నం కోసం సొలొమోను చేసినపారథ్న

1 తరువాత సొలొమోను వివాహం దావ్రా ఐగుపు రాజు ఫరోతో
సంధి కుదురుచ్కునాన్డు. అతడు తన అంతఃపురానీన్ యెహోవా
మందిరానీన్ యెరూషలేము చుటూట్ పాకారానీన్ కటిట్ంచడం అయేయ్
దాకా ఫరో కూతురిని దావీదు పురంలో ఉంచాడు. 2 అపప్టి
వరకూ యెహోవా పేరట కటిట్న మందిరం లేనందువలన పజలు
ఉనన్త సథ్లాలోల్ మాతమే బలులు అరిప్సూత్ వచాచ్రు. 3సొలొమోను
తన తండి దావీదు నియమించిన శాసనాలు అనుసరిసూత్ యెహోవా
దేవుణిణ్ పేమించాడు గాని ఉనన్త సథ్లాలోల్ మాతం ఇంకా బలులు
అరిప్సూత్ ధూపం వేసూత్ నే ఉనాన్డు. 4 ఉనన్త సథ్లాలోల్ గిబియోను
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ముఖయ్ నది కాబటిట్ రాజు అకక్డికి వెళిళ్ ఆ బలిపీఠం మీద వెయియ్
దహనబలులు అరిప్ంచాడు.

5 గిబియోనులో యెహోవా రాతి కలలో సొలొమోనుకు పతయ్కష్
“నేను నీకు ఏమి ఇవావ్లి?” అని అడిగాడు. 6 సొలొమోను ఈ
విధంగా వేడుకునాన్డు “నీ దాసుడు, నా తండి అయిన దావీదు నీ
దృషిట్కి అనుకూలంగా సతాయ్నిన్, నీతిని అనుసరించి యథారథ్ న
మనసు కలిగి పవరించాడు. కాబటిట్ నీవు అతని మీద పరిపూరణ్
కటాకష్ంచూపించి,ఈరోజుఉనన్టుట్ గాఅతనిసింహాసనంమీదఅతని
కుమారుణిణ్ కూరోచ్బెటిట్ అతని గొపప్ అనుగహం చూపించావు.

7 నా దేవా, యెహోవా, నీవు నా తండి దావీదుకు బదులుగా నీ
సేవకు న ననున్ రాజుగా నియమించావు. అయితే నేను బాలుణిణ్ .
రాజయ్ వయ్వహారాలు జరిపించడానికి నాకు తెలివి చాలదు. 8 నీ
దాసుడి న నేను నీవు ఎనున్కొనన్ పజల మధయ్ ఉనాన్ను. వారు
గొపప్ జనాంగం కాబటిట్ వారిని లెకక్ పెటట్డం, ఈ విశాల న దేశానిన్
అజమాయిషీ చేయడం నాకు అసాధయ్ం. 9 నీ ఈ గొపప్ జనాంగానికి
ఎవరు నాయ్యం తీరచ్గలరు? కాబటిట్ నేను మంచి చెడడ్లు వివేచించి
నీ పజలకు నాయ్యం తీరచ్గలిగేలా నీ దాసుడి న నాకు వివేకం గల
హృదయం ఇవువ్.”

10సొలొమోను చేసిన ఈ మనవి దేవునికి ఇషట్ ంది. 11కాబటిట్
దేవుడు అతనితో “దీరాఘ్ యువునూ ఐశవ్రాయ్నీన్, నీ శతువుల
పాణాలనూ అడగకుండా, నాయ్యానిన్ గహించడానికి వివేకం
ఇమమ్ని నీవు అడిగావు. 12 నీవు ఈ విధంగా అడిగినందువలల్
నీ మనవి ఆలకించాను. జాఞ్ న వివేకాలు గల హృదయం
నీకిసుత్ నాన్ను. పూరివ్కులోల్ నీవంటివాడు ఒకక్డూ లేడు, ఇక మీదట
ఉండడు. 13 ఇంకో విషయం, నీవు ఐశవ్రాయ్నిన్, ఘనతను ఇమమ్ని
అడకక్పోయినా నేను వాటిని కూడా నీకిసుత్ నాన్ను. కాబటిట్ నీ జీవిత
కాలం అంతటిలో రాజులోల్ నీలాంటివాడు ఒకక్ నా ఉండడు. 14 నీ
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తండి దావీదు నా మారాగ్ లోల్ నడిచి, నా కటట్డలనూ నా ఆజఞ్లనూ
నెరవేరిచ్నటుట్ నీవు కూడా నడుచుకుంటే నినున్ దీరాఘ్ యుషమ్ంతునిగా
చేసాత్ ను” అనాన్డు.

15 అంతలో సొలొమోను మేలుకుని అది కల అని గహించాడు.
తరవాత అతడు యెరూషలేముకు వచిచ్ యెహోవా నిబంధన ఉనన్
మందసం ఎదుట నిలబడి దహనబలులూ సమాధానబలులూ
అరిప్ంచి తన సేవకులందరికి విందు చేయించాడు.

సొలొమోను తెలి న తీరుప్
16 ఆ తరవాత ఇదద్రు వేశయ్లు రాజు దగగ్రకి వచిచ్ అతని ఎదుట

నిలబడాడ్ రు. 17 వారిలో ఒక సీ ఇలా వేడుకుంది “నా యజమానీ,
నేనూ ఈమె ఒకే ఇంటోల్ నివసిసుత్ నాన్ం. ఆమెతో బాటు అదే ఇంటోల్
నేనొక కొడుకుని కనాన్ను. 18నేను కనిన తరవాతమూడో రోజుఈమె
కూడా ఒక కొడుకుని కనన్ది. మేమిదద్రమూ కలిసే ఉనాన్ం. మేము
తపప్ ఇంటోల్ ఇంకెవరూ లేరు. 19 అయితే రాతి ఈమె పడకలో తన
పిలల్వాడిమీదపడడం వలన ఆమెకొడుకు చనిపోయాడు. 20కాబటిట్
మధయ్రాతిలోఈమెలేచినీదాసి ననేనునిదపోతుండగానాపకక్లో
నుండి నా కొడుకుని తీసుకుని తన పకక్లో పెటుట్ కుని, చచిచ్న తన
పిలల్వాణిణ్ నా పకక్లోఉంచింది. 21ఉదయం నేను లేచినాపిలల్వాడికి
పాలివవ్డానికి చూసేత్ వాడు చనిపోయి ఉనాన్డు. తరవాత నేను
వాడిని జాగతత్గా పరిశీలించి చూసేత్ వాడు నా కడుపున పుటిట్నవాడు
కాడని గహించాను.”

22అంతలో రెండో సీ “అలా కాదు, బతికి ఉనన్వాడు నా కొడుకు.
చచిచ్నవాడు ఆమె కొడుకు” అని చెపిప్ంది. అపుప్డా మొదటి సీ
“కాదు,చచిచ్నవాడేనీకొడుకు,బతికిఉనన్వాడునాకొడుకు”అంది.
ఈ విధంగావారు రాజు ఎదుట వాదించుకునాన్రు.

23 అపుప్డు రాజు “బతికి ఉనన్వాడు నా కొడుకు, చనిపోయిన
వాడు నీ కొడుకు అని ఒకామె, కాదు, కాదు చనిపోయిన వాడు నీ
కొడుకు,బతికిఉనన్వాడునాకొడుకు అనిరెండవఆమెచెబుతునన్ది.
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24 కాబటిట్ ఒక కతిత్ తీసుకు రండి” అని ఆజఞ్ ఇచాచ్డు. వారు
రాజు దగగ్రికి ఒక కతిత్ తెచాచ్రు. 25 రాజు “బతికి ఉనన్ పిలల్వాణిణ్
రెండు ముకక్లు చేసి సగం ఈమెకూ, సగం ఆమెకూ ఇయయ్ండి”అని
ఆజాఞ్ పించాడు. 26ఆమాటలకు ఆ పిలల్వాడి తలిల్ తన బిడడ్ విషయం
పేగులు తరుకుక్పోయి, రాజుతో “రాజా, పిలల్వాణిణ్ ఎంతమాతం
చంపవదుద్ , వాణిణ్ ఆమెకే ఇపిప్ంచండి” అని వేడుకుంది. ఆ రెండవ
సీ “ఆ పిలల్వాడు నా నా ఆమె నా కాకుండా చెరి సగం చేయండి”
అంది. 27 అందుకు రాజు “బతికి ఉనన్ ఆ బిడడ్ను చంపవదుద్ .
వాడిని ఆ మొదటి సీకి ఇవవ్ండి. ఆమే వాడి తలిల్” అని తీరుప్
చెపాప్డు. 28అపుప్డు ఇశాయేలీయులందరూ రాజుతీరిచ్న తీరుప్ను
గురించి విని నాయ్యం విచారించడంలో రాజు వజాఞ్ నం పొందిన
వాడని గహించి అతనికి భయపడాడ్ రు.

4
అధికారులు నియామకం

1 సొలొమోను రాజు ఇశాయేలీయులందరి మీదా రాజయాయ్డు.
2 అతని దగగ్ర ఉనన్ అధికారులు ఎవరంటే, సాదోకు కొడుకు
అజరాయ్ యాజకుడు, 3 షీషా కొడుకులు ఎలీహోరెపు, అహీయా
పధాన మంతులు, అహీలూదు కొడుకు యెహోషాపాతు లేఖికుడు.
4 యెహోయాదా కొడుకు బెనాయా నాయ్ధిపతి, సాదోకు,
అబాయ్తారు యాజకులు. 5 నాతాను కొడుకు అజరాయ్ అధికారుల
అధికారిగా ఉనాన్డు. నాతాను మరో కొడుకు జాబూదు
యాజకుడు, రాజు చెలికాడు. 6 అహీషారు గృహ నిరావ్హకుడు,
అబాద్ కొడుకు అదోనీరాము వెటిట్ చాకిరీ పనివాళళ్ అధికారి.
7 ఇశాయేలీయులందరి మీదా సొలొమోను 12మంది అధికారులను
నియమించాడు. వీరు రాజుకు, అతని ఇంటివారికి ఆహారం ఏరాప్టు
చేసేవారు. సంవతస్రంలోఒకొక్కక్ నెలకువారిలోఒకొక్కక్డు ఆహారం
సరఫరా చేసేబాధయ్త వహించాడు.
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8 వారెవరంటే, ఎఫాయిము మనయ్ంలో ఉండే హ రు కొడుకు,
9 మాకసుస్లో, షయలీబ్ములో, బేతెష్మెషులో, ఏలోన్ బేత్ హనానోల్
దెకెరు కొడుకు, 10 అరుబోబ్తులో హెసెదు కొడుకు, ఇతనికి శోకో,
హెపెరు దేశాలు అపప్గించారు.

11అబీనాదాబు కొడుకిక్ దోరు మనయ్ పదేశమంతా అపప్గించారు.
సొలొమోను కూతురు టాపాతు ఇతనిభారయ్.

12 అహీలూదు కొడుకు బయనాకు తానాకు, మెగిదోద్ , బేతెష్యాను
పదేశమంతా అపప్గించారు. ఇది యెజెయేలు దగగ్ర ఉనన్ సారెతా
నుండి బేతెష్యాను మొదలు ఆబేలెమ్హోలా వరకూ యొకెన్యాము
అవతలి సథ్లం వరకూ వాయ్పించింది.

13 గెబెరు కొడుకు రామోతిగ్లాదులో కాపురమునాన్డు. ఇతనికి
గిలాదులో ఉనన్ మనషేష్ కుమారుడు యాయీరు గామాలు,
బాషానులో ఉనన్ అరోగ్ బు దేశం అపప్గించారు. అది పాకారాలు,
ఇతత్డి అడడ్గడియలు ఉనన్ 60 గొపప్ పటట్ణాలునన్ పాంతం.

14 ఇదోద్ కొడుకు అహీనాదాబు మహనయీములో ఉండగా
15నఫాత్ లీము దేశంలోఅహిమయసుస్ ఉనాన్డు. ఇతడుసొలొమోను
కూతురు బాశెమతును పెళిళ్ చేసుకునాన్డు.

16ఆషేరులో, ఆలోతులోహ కొడు న బయనాఉండేవాడు.
17 ఇశాశ్ఖారు దేశంలో పరూయహ కొడుకు యెహోషాపాతు

ఉండేవాడు.
18బెనాయ్మీను దేశంలో ఏలా కొడుకు షిమీ ఉండేవాడు.
19 గిలాదు దేశంలో, అమోరీయుల రాజు సీహోను దేశంలో,

బాషాను రాజుఓగు దేశంలో,ఊరీకొడు న గెబెరు ఉనాన్డు. అతడు
ఒకక్డే ఆ దేశంలో అధికారి.

20 అయితే యూదావారూ ఇశాయేలు వారూ సముదం ఒడుడ్ న
ఉండే ఇసుక రేణువులంత విసాత్ ర న సమూహంగా ఉండి తింటూ,
తాగుతూ, సంబరపడుతూ ఉనాన్రు. 21 నది (యూఫటీసు)
మొదలుకుని ఐగుపు సరిహదుద్ వరకూ ఆ మధయ్లో ఉనన్
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రాజాయ్లనిన్టి మీదా ఫిలిషీయుల దేశమంతటి మీదా సొలొమోను
అధికారంఉంది. సొలొమోను బతికినకాలమంతాఆపజలు అతనికి
పనున్ చెలిల్సూత్ , అణిగిమణిగి ఉనాన్రు.

సొలొమోను గృహభోజనసామగి
22 రోజుకి సొలొమోను భోజన సామగి 600 తూముల మెతత్ని

గోదుమ పిండి, 1, 200 తూముల ముతక పిండి, 23 పది కొవివ్న
ఎదుద్ లు, గడిడ్ దానాల నుండి తెచిచ్న ఎదుద్ లు 20, గొరెలు 100.
ఇవిగాక ఎర దుపుప్లు, దుపుప్లు, జింకలు, కొవివ్న బాతులు.
24 యూఫటీసు నది ఇవతల తిపస్హ నుండి గాజా వరకూ నది
ఇవతల ఉనన్ రాజులందరి మీదా సొలోమోనుకు అధికారముంది.
అతని కాలంలో నాలుగు దికుక్లా శాంతి నెలకొంది. 25సొలొమోను
కాలమంతాఇశాయేలువారూయూదావారూదాను నుండి బెయేరెష్బా
వరకూతమతమదాకష్చెటల్ కిందాఅంజూరపుచెటల్ కిందానిరభ్యంగా
నివసించారు.

26 సొలొమోను రాజు రథాల కోసం శాలలోల్ 40,000 గురాలు,
అశివ్క దళానికి 12,000 గురాలు ఉండేవి. 27సొలొమోనుకు,అతని
భోజనపు బలల్ దగగ్రికి వచిచ్న వారికందరికీ ఏమీ తకుక్వ కాకుండా
అధికారులోల్ పతి ఒకక్డూ తనకు అపప్గించిన నెలను బటిట్ ఆహారం
పంపుతూ వచాచ్రు. 28 రథాలు లాగే గురాలు, ఇతర గురాలు ఉనన్
వివిధ సథ్లాలకు పతివాడూ తన బాధయ్తను బటిట్ బారీల్, ఎండు గడిడ్
తెచిచ్ ఇచేచ్వాడు.

సొలొమోను గొపప్ జఞ్నం
29 దేవుడు సొలొమోనుకు జాఞ్ నానీన్ బుదిధ్నీ అతయ్ంత వివేచన

గల మనసుస్నూ దయ చేశాడు. 30 అతనికి కలిగిన జాఞ్ నం
తూరుప్దేశాల వారి జాఞ్ నం కంటే, ఐగుపీత్యుల జాఞ్ నమంతటి కంటే
మించిపోయింది. 31అతడు మానవులందరి కంటే, ఎజాహీయు న
ఏతాను కంటే,మహోలు కొడుకులుహేమాను, కలోక్లు, దరద్ అనేవారి
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కంటే జాఞ్ నవంతుడు. కాబటిట్ అతని కీరి చుటూట్ ఉనన్ పజలందరిలో
వాయ్పించింది. 32 అతడు 3,000 సామెతలు చెపాప్డు. 1,005
కీరనలు రచించాడు.

33 లెబానోనులో పెరిగే దేవదారు వృకష్మే గాని, గోడలో నుండి
మొలిచే హిసోస్పుమొకేక్ గాని, చెటల్నిన్టిని గూరీచ్ అతడు రాశాడు.
ఇంకా మృగాలు, పకష్ులు, పాకే జంతువులు, జలచరాలు, అనిన్టిని
గురించీ అతడు రాశాడు. 34 అతని జాఞ్ నం గురించి వినిన
భూరాజులందరిలో నుండీ పజలందరిలో నుండీ అతనిజాఞ్ నవాకుక్లు
తెలుసుకోడానికి మనుషులు సొలొమోను దగగ్రకి వచాచ్రు.

5
దేవాలయం నిరామ్ణానికి ఏరాప్టుల్

1 తరవాత, తన తండికి బదులుగా సొలొమోనుకు పటాట్ భిషేకం
జరిగిందని తూరు రాజు హీరాము విని తన సేవకులను సొలొమోను
దగగ్రకి పంపాడు. ఎందుకంటే హీరాము దావీదుకు మంచి
సేన్హితుడు. 2 అపుప్డు సొలొమోను హీరాముకు ఈ సందేశం
పంపించాడు.

3 “యెహోవా నా తండి అయిన దావీదు శతువులను అతని
పాదాల కింద అణచివేసే వరకూ అనిన్ పులా అతనికి యుధాధ్ లు
ఉనాన్యి. 4 తన దేవుడు యెహోవా నామ ఘనతకు అతడు ఒక
మందిరం కటిట్ంచడానికి వీలు లేకపోయింది. ఈ సంగతి మీకు
తెలుసు. ఇపుప్ తే శతువులెవరూ లేకుండా, ఏ అపాయమూ
కలగకుండా నా దేవుడుయెహోవా నలుదికుక్లా శాంతి నెలకొలాప్డు.
5కాబటిట్ ‘నీ సింహాసనంమీద నీకు బదులుగా నేను నిలిపే నీ కొడుకు
నా నామ ఘనత కోసం ఒక మందిరం కటిట్సాత్ డు’ అని యెహోవా నా
తండి దావీదుకు మాట ఇచిచ్న విధంగా నేను నా దేవుడు యెహోవా
నామఘనత కోసం ఒక మందిరం కటిట్ంచడానికి నిరణ్యించాను.

6 లెబానోనులో నా కోసం దేవదారు మానులను నరికించడానికి
అనుమతి ఇవవ్ండి. నాసేవకులు మీ సేవకులతో కలిసి పని చేసాత్ రు.
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ఎందుకంటేమానులునరకడంలోసీదోనీయులకుసాటిమాలోఎవరూ
లేరు అనిమీకు తెలుసు గదా. 7మీరు నిరణ్యించినవిధంగానేనుమీ
సేవకులకు జీతం ఇసాత్ ను” అనాన్డు.
హీరాము సొలొమోను చెపిప్న మాటలు విని చాలా సంతోషపడి

“ఇంత గొపప్ జాతిగా విసత్రించిన పజానీకానిన్ పాలించడానికి
జాఞ్ నవంతు న కొడుకుని దావీదుకు దయచేసిన యెహోవాకు ఈ
రోజున సుత్ తి కలుగు గాక” అనాన్డు. 8 అతడు సొలొమోనుకు
జవాబు పంపుతూ “నీవు నాకు పంపిన సందేశానిన్ నేను
అంగీకరించాను. దేవదారు, సరళమానులను గురించి నీవు కోరినటేట్
చేయిసాత్ ను. 9నాసేవకులువాటినిలెబానోనునుండిసముదందగగ్రకి
తెసాత్ రు. అపుప్డు వాటిని తెపప్లుగా కటిట్ంచి నీవు చెపిప్న చోటికి
సముదం మీద చేరేలా చేసి, అకక్డ వాటిని నీకు అపప్గించే ఏరాప్టు
నేను చేసాత్ ను. నీవు వాటిని తీసుకోవచుచ్. ఇందుకు బదులుగా నీవు
నా సేవకుల పోషణ కోసం ఆహారం పంపించు” అనాన్డు.

10 హీరాము సొలొమోను కోరిననిన్ దేవదారు, సరళ మానులను
పంపించాడు. 11 సొలొమోను హీరాముకూ అతని పరివారం
పోషణకు 2,00,000 తూముల గోదుమలు, 4, 16, 350 లీటరల్
సవ్చఛ్ న నూనె పంపించాడు. ఈ విధంగా సొలొమోను పతి
సంవతస్రం హీరాముకు ఇసూత్ వచాచ్డు.

12 యెహోవా సొలొమోనుకు చేసిన వాగాద్ నం పకారం అతనికి
జాఞ్ నం పసాదించాడు. హీరాము, సొలొమోను సంధి చేసుకునాన్రు,
వారిదద్రి మధయ్ శాంతి నెలకొంది.

13 సొలొమోను రాజు ఇశాయేలీయులందరి చేతా బలవంతంగా
వెటిట్ పని చేయించాడు. వారిలో 30,000 మంది వెటిట్ చాకిరీ
చేసే వారయాయ్రు. 14 అతడు వంతుల పకారం వీరిని నెలకు
10,000 మందిని లెబానోనుకు పంపించాడు. వారు ఒక నెల
లెబానోనులో, రెండు నెలలు ఇంటి దగగ్రా ఉండేవారు. ఆ వెటిట్వారి
మీదఅదోనీరాము అధికారిగాఉనాన్డు. 15అంతేగాక,సొలొమోనుకి
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బరువులు మోసేవారు 70,000 మందీ పరవ్తాలోల్ మానులు నరికే
వారు 80,000మందీ ఉనాన్రు.

16 వీరంతా కాక సొలొమోను పనివారి 3, 300 మంది
అధికారులు అజమాయిషీ చేసుత్ ండేవారు. 17 రాజు ఆజఞ్ పకారం
వారు మందిర పునాదిని చెకిక్న రాళల్తో వేయడానికి గొపప్వి, చాలా
విలు నవి అయిన రాళ ళ్ గనులోల్ నుండి తవివ్ తెపిప్ంచారు. 18ఈ
విధంగా సొలొమోను పంపిన శిలప్కారులు, గిబీల్యులు, హీరాము
శిలప్కారులు మానులు నరికి రాళల్ను మలిచి మందిరం కటట్డానికి
వాటిని సిదధ్పరిచారు.

6
సొలొమోను దేవాలయానిన్ కటిట్ంచాడు

1 ఇశాయేలీయులు ఐగుపు దేశం నుండి బయలుదేరి వచిచ్న
480 వ సంవతస్రంలో, అంటే సొలొమోను పాలనలో నాలుగో
సంవతస్రం, జీప్ అనే రెండో నెలలో అతడు యెహోవా మందిర
నిరామ్ణంపారంభించాడు. 2సొలొమోనురాజుయెహోవాకు కటిట్ంచిన
మందిరం పొడవు 60 మూరలు, వెడలుప్ 20 మూరలు, ఎతుత్ 30
మూరలు. 3 పరిశుదధ్ సథ్లం ఎదుట ఉనన్ ముఖమంటపం పొడవు
మందిరం వెడలుప్తో సమానంగా 20మూరలు. మందిరం ఎదుట ఆ
మంటపం వెడలుప్ 10మూరలు. 4అతడు మందిరానికి నగిషీ పని
చేసిన అలిల్క కిటికీలు చేయించాడు.

5మందిరం గోడ చుటూట్ గదులు కటిట్ంచాడు. మందిరం గోడలకు
పరిశుదధ్ సథ్లం బయటి గోడల వరకూ ఆ గదులు గరాభ్లయానికి
చుటూట్ నాలుగు పులా అతడు కటిట్ంచాడు. 6 కింది అంతసుత్ గది 5
మూరల వెడలుప్, మధయ్ అంతసుత్ గది 6మూరల వెడలుప్, మూడవ
అంతసుత్ గది 7 మూరల వెడలుప్. ఎలా అంటే దూలాలు మందిరం
గోడ లోపల ఆనకుండా మందిరం గోడ చుటూట్ బయటి పున చిముమ్
రాళల్ ఉంచారు.
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7అయితేమందిరం కటేట్ సమయంలోముందుగాసిదధ్పరచితెచిచ్న
రాళల్తో కటాట్ రు. మందిరం కటేట్ సథ్లం లో సుతెత్, గొడడ్లి మొద న
ఇనప పనిముటల్ శబద్ం ఎంతమాతం వినబడలేదు. 8మందిరం కుడి
పకక్నమధయ్అంతసుత్ కు తలుపుఉంది. మధయ్అంతసుత్ గదికీమధయ్
అంతసుత్ గదిలో నుండి మూడవ అంతసుత్ గదికీ ఎకిక్ వెళళ్డానికి
చుటూట్ మెటల్ చటాలునాన్యి. 9ఈవిధంగాఅతడుమందిరనిరామ్ణం
ముగించి మందిరానిన్ దేవదారు దూలాలతో, పలకలతో కపిప్ంచాడు.
10మందిరానికి చుటూట్ గదులు కటిట్ంచాడు. ఇవి ఐదు మూరల ఎతుత్
కలిగి దేవదారు దూలాలచేతమందిరంతో గటిట్గా సంధించిఉనాన్యి.

11 అంతలో యెహోవా వాకుక్ సొలొమోనుకు పతయ్కష్ ఇలా
చెపాప్డు. 12 “ఈ మందిరానిన్ నీవు కటిట్సుత్ నాన్వు కదా, నీవు
నా చటాట్ లు, నాయ్యవిధులు పాటిసూత్ , నా ఆజఞ్లనిన్టికీ విధేయత
చూపితే నీ తండి దావీదుతో నేను చేసిన వాగాద్ నానిన్ నీ విషయంలో
సిథ్రపరుసాత్ ను. 13ఇశాయేలీయులనే నా పజలను విడిచి పెటట్క నేను
వారిమధయ్ నివాసం చేసాత్ ను.”

14 ఈ విధంగా సొలొమోను మందిర నిరామ్ణానిన్ ముగించాడు.
15 అతడు మందిరం లోపలి గోడలను దేవదారు పలకలతో
కటిట్ంచాడు. అడుగు నుండి కపుప్ వరకూ గోడలను దేవదారు
పలకలతో కపిప్ంచాడు. మందిరం నేలను సరళ మాను పలకలతో
కపిప్ంచాడు. 16మందిరం పకక్లను కింది నుండి గోడల భాగం
వరకూ దేవదారు పలకలతో 20 మూరల ఎతుత్ కటిట్ంచాడు. అతడు
దానిన్ గరాభ్లయంకోసం,అంటేఅతిపరిశుదధ్ సథ్లంకోసం కటిట్ంచాడు.
17అయితేదాని ఎదుట ఉనన్ పరిశుదధ్ సథ్లం పొడవు 40మూరలు.

18 మందిరం లోపల ఉనన్ దేవదారు పలకల మీద గుబబ్లు,
వికసించిన పువువ్లు చెకిక్ ఉనాన్యి. అంతా దేవదారు కర పనే,
రాయి ఒకక్టి కూడా కనిపించ లేదు. 19 యెహోవా నిబంధన
మందసానిన్ ఉంచడానికి మందిరం లోపల అతి పరిశుదధ్ సథ్లానిన్
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సిదధ్పరిచాడు. 20అతి పరిశుదధ్ సథ్లం లోపల 20 మూరల పొడవు,
20 మూరల వెడలుప్, 20 మూరల ఎతుత్ ఉంది. దీనిన్ మేలిమి
బంగారంతో పొదిగించాడు. దేవదారు చెకక్తో చేసిన బలిపీఠానిన్
కూడా ఇదే విధంగాపొదిగించాడు.

21 ఈ విధంగా సొలొమోను మందిరం లోపల అంతా మేలిమి
బంగారంతో పొదిగించి అతి పరిశుదధ్ సథ్లం ఎదుట బంగారు
గొలుసులు ఉనన్ తెర చేయించి బంగారంతో దానిన్ పొదిగించాడు.
22 ఏ భాగానీన్ విడిచి పెటట్కుండా మందిరమంతా బంగారంతో
పొదిగించాడు. అతి పరిశుదధ్ సథ్లం దగగ్ర ఉనన్ బలిపీఠానిన్
బంగారంతోపొదిగించాడు.

23 అతడు అతి పరిశుదధ్ సథ్లం లో 10 మూరల ఎతుత్ నన్ రెండు
కెరూబులను ఒలీవ కరతో చేయించాడు. 24 ఒకొక్కక్ కెరూబుకు 5
మూరల పొడ న రెకక్లునాన్యి. ఒక రెకక్ చివరి నుండి రెండవ
రెకక్ చివరి వరకూ 10మూరలు పొడవు. 25రెండవ కెరూబు రెకక్లు
కూడా 10మూరలు ఉంది. కెరూబులు రెండింటికీ ఒకే కొలతలు, ఒకే
ఆకారంఉనాన్యి. 26ఒక కెరూబు10మూరలఎతుత్ , రెండవకెరూబు
కూడా అంతే ఎతుత్ .

27 అతడు ఈ కెరూబులను గరాభ్లయంలో ఉంచాడు. ఆ
కెరూబుల రెకక్లు పూరిగా విపుప్కుని ఒకదాని రెకక్ ఇవతలి గోడకీ,
రెండవదాని రెకక్ అవతలి గోడకీ అంటుకుని ఉనాన్యి. అతి పరిశుదధ్
సథ్లం లో వీటి రెకక్లు ఒకదానితో ఒకటి అంటుకుని ఉనాన్యి. 28ఈ
కెరూబులను అతడు బంగారంతోపొదిగించాడు.

29 మందిరం గోడలనిన్టి మీదా లోపలా బయటా కెరూబు
ఆకారాలను, ఖరూజ్ ర చెటల్ ఆకారాలను, వికసించిన పూలను
చెకిక్ంచాడు. 30 లోపలి, బయట గదులోల్ మందిరం నేలంతా
బంగారంతోపొదిగించాడు.

31 అతి పరిశుదధ్ సథ్లం దావ్రానికి ఒలీవకరతో తలుపులు
చేయించాడు. దావ్రబంధం మీది కమీమ్, నిలువు కమీమ్ల వెడలుప్,
గోడ వెడలుప్లో ఐదో భాగం ఉనాన్యి. 32 రెండు తలుపులూ ఒలీవ
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కరతో చేసినవి. వాటిమీద కెరూబులు, ఖరూజ్ ర వృ లు, వికసించిన
పూవుల ఆకారాలు చెకిక్ంచి వాటిని బంగారంతో పొదిగించాడు.
కెరూబుల మీదా ఖరూజ్ ర వృ ల మీదా బంగారం పొదిగించాడు.
33 పరిశుదధ్ సథ్లం దావ్రానికి ఒలీవ కరతో రెండు నిలువు కముమ్లు
చేయించాడు. వీటి వెడలుప్ గోడ వెడలుప్లో నాలుగో వంతు.

34 రెండు తలుపులు దేవదారు కలపతో చేసినవి. ఒకొక్కక్
తలుపుకు రెండేసి మడత రెకక్లు ఉనాన్యి. 35వాటి మీద అతడు
కెరూబులనూ ఖరూజ్ ర చెటల్నూ వికసించినపూవులనూ చెకిక్ంచివాటి
మీదబంగారు రేకుపొదిగించాడు. 36లోపలఉనన్ పెదద్ గదినిమూడు
వరసల చెకిక్న రాళల్తో, ఒక వరుస దేవదారు దూలాలతో కటిట్ంచాడు.

37నాలుగో సంవతస్రం జీప్ నెలలో యెహోవా మందిరం పునాది
వేశారు. 38పదకొండవసంవతస్రంబూలుఅనేఎనిమిదోనెలలోదాని
ఏరాప్టు పకారం దాని విభాగాలనిన్టితో మందిరం పూరి అయియ్ంది.
దానిన్ కటిట్ంచడానికి సొలొమోనుకి ఏడు సంవతస్రాలు పటిట్ంది.

7
సొలొమోను రాజ గృహం కటిట్ంచడంపూరి

1సొలొమోను 13 సంవతస్రాల పాటు తన రాజ గృహానిన్ కూడా
కటిట్ంచి పూరి చేశాడు. 2 అతడు లెబానోను అరణయ్ రాజగృహానిన్
కటిట్ంచాడు. దీని పొడవు 100 మూరలు, వెడలుప్ 50 మూరలు,
ఎతుత్ 30 మూరలు. దానిన్ నాలుగు వరసల దేవదారు సత్ంభాలతో
కటాట్ రు. ఆ సత్ంభాల మీద దేవదారు దూలాలు వేశారు.

3పకక్గదులు 45 సత్ంభాలతో కటిట్ న దేవదారు కలపతో కపాప్రు.
ఆ సత్ంభాలు ఒకోక్ వరసకి 15చొపుప్న మూడు వరుసలు ఉనాన్యి.
4మూడు వరుసల కిటికీలు ఉనాన్యి. మూడు వరుసలోల్ కిటికీలు
ఒక దానికొకటి ఎదురుగా ఉనాన్యి. 5తలుపుల, కిటికీల గుమామ్లు
చతురసాకారంగాఉనాన్యి. మూడు వరసలోల్ కిటికీలు ఒకదానికొకటి
ఎదురుగా ఉనాన్యి.
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6 అతడు సత్ంభాలు ఉనన్ ఒక మంటపానిన్ కటిట్ంచాడు. దాని
పొడవు 50 మూరలు, వెడలుప్ 30 మూరలు. వాటి ఎదుట ఒక
సత్ంభాల ఆధారంగా ఉనన్ మంటపం ఉంది. సత్ంభాలు, మంద న
దూలాలు వాటి ఎదుట ఉనాన్యి.

7 తరువాత అతడు తాను నాయ్య విచారణ చేయడానికి ఒక
అధికార మంటపానిన్ కటిట్ంచాడు. దానిన్ అడుగు నుండి కపుప్
వరకూ దేవదారు కరతో కపాప్రు. 8సొలొమోను లోపలి ఆవరణలో
తన రాజపాసాదానిన్ ఆ విధంగానే కటిట్ంచాడు. తన భారయ్ అయిన
ఫరో కుమారెకు ఇదే నమూనాలోమరొక అంతఃపురం కటిట్ంచాడు.

9ఈ కటట్డాలనీన్ పునాది నుండి కపుప్ వరకూ లోపలా బయటా
వాటి పరిమాణం పకారం తొలిచి రంపాలతో కోసి చదును చేసిన
బహ విలు న రాళల్తో నిరిమ్త నాయి. ఈ విధంగానే విశాల న
ఆవరణం బయటి పున కూడా ఉనాన్యి. 10దాని పునాది పదేసి,
ఎనిమిదేసి మూరలు ఉనన్ బహ విలు న, పెదద్ రాళల్తో కటిట్ ఉంది.
11 భాగంలో పరిమాణం పకారం చెకిక్న బహ విలు న రాళల్ ,
దేవదారు కరలు ఉనాన్యి.

12ఆవరణానికి చుటూట్ మూడు వరుసల చెకిక్నరాళల్ , ఒక వరుస
దేవదారు దూలాలు ఉనాన్యి. యెహోవా మందిరంలోని ఆవరణం
కటిట్న విధంగానే ఆమందిరం మంటపం కూడా కటాట్ రు.

దేవాలయపరికరాలు
13 సొలొమోను రాజు తూరు పటట్ణం నుండి హీరామును

పిలిపించాడు. 14 ఇతడు నఫాత్ లి గోతానికి చెందిన విధవరాలి
కొడుకు. ఇతని తండి తూరు పటట్ణానికి చెందిన ఇతత్డి పనివాడు.
ఈ హీరాము గొపప్ పుణయ్ం, జాఞ్ నం గలవాడు, ఇతత్డితో చేసే
పనులనిన్టిలో బాగా ఆరితేరిన వాడు, అనుభవజుఞ్ డు. అతడు
సొలొమోను దగగ్రికి వచిచ్ అతని పని అంతా చేశాడు.

15 ఎలాగంటే, అతడు రెండు ఇతత్డి సత్ంభాలు పోత పోశాడు.
ఒకొక్కక్ సత్ంభం 18 మూరల పొడవు, 12 మూరల చుటుట్ కొలత
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ఉంది. 16 సత్ంభాల మీద ఉంచడానికి ఇతత్డితో రెండు పీటలు పోత
పోశాడు. ఒకొక్కక్ పీట ఎతుత్ 5 మూరలు. 17 సత్ంభాల మీద ఉనన్
పీటలకి అలిల్న గొలుసులతో వలల వంటి వాటిని చేసారు. గొలుసు
పని దండలు పోతపోసి ఉంది. అవి ఒకోక్ పీటకి ఏడేసి ఉనాన్యి.

18 ఈ విధంగా అతడు సత్ంభాలు చేసి వాటి ని పీటలను
కపప్డానికి చుటూట్ అలిల్క పని రెండు వరసలు దానిమమ్ పండల్తో
చేశాడు. రెండు పీటలకీ అతడు అదే విధంగా చేశాడు. 19 సత్ంభాల
మీది పీటల 4 మూరల వరకూ తామర పూవులాల్ ంటి ఆకృతులు
ఉనాన్యి. 20 ఆ రెండు సత్ంభాల మీద ఉనన్ పీటలమీది అలిల్క పని
దగగ్ర ఉనన్ ఉబెబ్తుత్ కు గాదానిమమ్ పండుల్ ఉనాన్యి. రెండు వందల
దానిమమ్ పండుల్ ఆ పీట చుటూట్ వరుసలుగా ఉనాన్యి.

21ఈసత్ంభాలనుఅతడుపరిశుదధ్ సథ్లంమంటపంలోనిలబెటాట్ డు.
కుడి పకక్న ఉనన్ సత్ంభానికి “యాకీను” అని పేరు పెటాట్ డు. ఎడమ
పకక్నఉనన్సత్ంభానికి “బోయజు”అనిపేరుపెటాట్ డు. 22ఈసత్ంభాల
మీదతామరపూవులాల్ ంటి చెకక్డం పని ఉంది. ఈ విధంగా సత్ంభాల
పనిపూరి అయియ్ంది.

23 హీరాము పోత పనితో ఒక గుండని సరసుస్ తొటిట్ని చేశాడు.
అది ఈ చివరి అంచు నుండి ఆ చివరి అంచు దాకా 10
మూరలు. దాని ఎతుత్ 5 మూరలు, చుటుట్ కొలత 30 మూరలు.
24దాని అంచుకు కింద, చుటూట్ గుబబ్లునాన్యి. మూరకు 10
గుబబ్ల చొపుప్న ఆ గుబబ్లు సరసుస్ చుటూట్ ఆవరించి ఉనాన్యి. ఆ
సరసుస్ను పోత పోసినపుప్డు ఆ గుబబ్లను రెండు వరసలుగా పోత
పోశారు.

25ఆ సరసుస్ 12 ఎదుద్ ల ఆకారాల మీద నిలబడి ఉంది. వీటిలో
మూడు ఉతత్ర దికుక్కూ మూడు పడమర దికుక్కూ మూడు ద ణ
దికుక్కూ మూడు తూరుప్ దికుక్కూ చూసుత్ నాన్యి. వీటి మీద ఆ
సరసుస్ నిలబెటిట్ ఉంది. ఎదుద్ ల వెనక భాగాలనీన్ లోపలి పుకు
ఉనాన్యి. 26 సరసుస్ మందం బెతెత్డు. దాని అంచుకు పాతకు
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అంచులాగా తామర పూవులాల్ ంటి పోత పని ఉంది. అందులో
సుమారు 2,000తొటెట్లు* నీరు పడుతుంది.

27 హీరాము 10 ఇతత్డి సత్ంభాలు చేశాడు. ఒకొక్కక్ సత్ంభం 4
మూరల పొడవు, 4 మూరల వెడలుప్, 3 మూరల ఎతుత్ ఉనాన్యి.
28 ఈ సత్ంభాలు ఏ విధంగా చేశారంటే, వాటికి పారాశ్ లోల్ పలకలు
ఉనాన్యి. ఆ పకక్ పలకలు చటాల మధయ్ అమరాచ్రు. 29 చటాల
మధయ్లో ఉనన్ పకక్ పలకల మీదా చటాల మీదా సింహాల, ఎదుద్ ల,
కెరూబుల రూపాలు ఉనాన్యి. సింహాల కిందా ఎదుద్ ల కిందా
వేలాడుతునన్పూదండలు ఉనాన్యి.

30 పతి సత్ంభానికీ నాలుగేసి ఇతత్డి చకాలు, ఇతత్డి ఇరుసులు
ఉనాన్యి. పతిపీఠం నాలుగు మూలలోల్ దిమమ్లు ఉనాన్యి. ఈ
దిమమ్లను తొటిట్ కింద అతికిన పతి సథ్లం దగగ్రా పోత పోశారు.
31 పీఠం న దాని మూతి ఉంది. దాని వెడలుప్ మూరెడు. అయితే
మూతి కింద సత్ంభం గుండంగా ఉండి మూరనన్ర వెడలుప్ ఉంది. ఆ
మూతి మీద పకక్లు గల చెకిక్న పనులు ఉనాన్యి. ఇవి గుండంగా
గాక చదరంగా ఉనాన్యి. 32పకక్ పలకల కింద 4 చకాలు ఉనాన్యి.
చకాల ఇరుసులు సత్ంభాలతో అతికించి ఉనాన్యి. ఒకొక్కక్ చకం
మూరనన్ర వెడలుప్ ఉనాన్యి.

33ఈ చకాల పని రథ చకాల పనిలాగా ఉంది. వాటి ఇరుసులూ
అంచులూ అడడ్కరలూ నడిమిభాగాలూపోతపనితోచేశారు. 34పతి
సత్ంభం నాలుగు మూలలోల్ నాలుగు దిమమ్లు ఉనాన్యి. ఈ దిమమ్లూ
సత్ంభమూ కలిపే పోత పోశారు. 35 పీఠం న చుటూట్ జానెడు ఎతుత్
ఉనన్ గుండనిబొదుద్ ఉంది. పీఠం న ఉనన్మోతలూ పకక్ పలకలూ
దానితో కలిసిపోయి ఉనాన్యి. 36దానిమోతల పలకల మీదా దాని
పకక్ పలకల మీదా, హీరాము కెరూబులనూ సింహాలనూ తమాల
వృ లనూ ఒకొక్కక్దాని చోటును బటిట్ చుటూట్ దండలతో వాటిని

* 7:26 7:26 2,000తొటెట్లు 44,000 కిలో లీటరుల్
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చెకాక్డు. 37ఈ విధంగా అతడు పదింటిని చేశాడు. అనిన్టి పోత,
పరిమాణం, రూపం ఒకేలా ఉనాన్యి.

38 తరువాత అతడు 10 ఇతత్డి తొటెట్లు చేశాడు. పతి తొటిట్
880 లీటరుల్ నీరు పడుతుంది. ఒకొక్కక్ తొటిట్ శాలయ్ం 4మూరలు.
ఒకొక్కక్ సత్ంభం మీద ఒకొక్కక్ తొటిట్ ఉంచాడు. 39మందిరం కుడి
పకక్న 5 సత్ంభాలు, ఎడమ పకక్న 5 సథ్ంభాలు ఉంచాడు. సరసుస్
దేవాలయానికి కుడి పు ఆగేన్య దిశగా మందిరం కుడి పకక్న
ఉంచాడు. 40హీరాము తొటల్నూ చేటలనూ గినెన్లనూ చేశాడు. ఈ
విధంగాహీరాముసొలొమోనురాజుఆజఞ్ పకారంయెహోవామందిరం
పని అంతాపూరి చేశాడు.

41 రెండు సత్ంభాలు, ఆ రెండు సత్ంభాల మీద ఉనన్ పీటల
పళేళ్లు, వాటిని కపిప్న రెండు అలిల్కలు ఉనాన్యి. 42 ఆ సత్ంభాల
మీద ఉనన్ పీటల రెండు పళాళ్లను, కపిప్న అలిల్క ఒకదానికి
రెండు వరసలతో రెండు అలిల్కలకు 400 దానిమమ్పండల్నూ 43 10
సత్ంభాలనూ సత్ంభాల మీద 10 తొటల్నూ 44 ఒక సరసుస్ను, సరసుస్
కింద 12 ఎదుద్ లూ, 45 బిందెలూ, చేటలూ, గినెన్లూ వీటిననిన్టినీ
సొలొమోను రాజు ఆజఞ్ పకారం హీరాము యెహోవా మందిరానికి
చేశాడు. ఈ వసుత్ వులనీన్ మెరుగు పెటిట్న ఇతత్డితో చేసారు.

46 యొరాద్ ను దానంలో సుకోక్తు, సారెతానుల మధయ్ ఉనన్
బంక మటిట్ నేలలో రాజు వాటిని పోత పోయించాడు. 47 అయితే
ఈ వసుత్ వులు చాలా ఎకుక్వగా ఉండడం వలన సొలొమోను
వాటి బరువు తూయడం మానేశాడు. ఇతత్డి బరువు ఎంతో
తెలుసుకోడానికి వీలేల్కుండాపోయింది.

48 సొలొమోను యెహోవా మందిరానికి చెందిన ఇతర సామగిని
కూడా చేయించాడు. అవేవంటే, బంగారు బలిపీఠం, సముఖపు
రొటెట్లను ఉంచే బంగారు బలల్లు, 49గరాభ్లయం ఎదుట కుడి పకక్న
5, ఎడమ పకక్న 5, మొతత్ం పది బంగారు దీపసత్ంభాలు, బంగారు
పుషాప్లు, పమిదెలు, పటుట్ కారులు. 50 అలాగే మేలిమి బంగారు
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పాతలు, కతెత్రలు, గినెన్లు, ధూపకలశాలు, లోపలి మందిరం అనే
అతి పరిశుదధ్ సథ్లం తలుపులు, ఆలయం హాలు తలుపులు, వాటి
బంగారు బందులు, వీటనిన్టినీ చేయించాడు.

51 ఈ విధంగా సొలొమోను రాజు యెహోవా మందిరానికి చేసిన
పనిఅంతాపూరిఅయియ్ంది. సొలొమోనుతనతండిఅయినదావీదు
పతిషిఠ్ ంచిన వెండిని, బంగారానిన్, సామగిని తెపిప్ంచి యెహోవా
మందిరం ఖజానాలోఉంచాడు.

8
మందసానిన్ దేవాలయానికి తీసుకోని రావడం

1తరవాతసీయోనుఅనేదావీదుపురం నుండియెహోవానిబంధన
మందసానిన్ తీసుకు రావడానికి సొలొమోను రాజు ఇశాయేలీయుల
పెదద్లనూ గోతాల నాయకులనూ, అంటే ఇశాయేలీయుల పూరీవ్కుల
కుటుంబాల పెదద్లను యెరూషలేములో తన దగగ్రకి పిలిపించాడు.
2 కాబటిట్ ఇశాయేలీయులంతా ఏతనీము అనే ఏడో నెలలో
పండగ కాలంలో సొలొమోను రాజు దగగ్ర సమావేశమయాయ్రు.
3 ఇశాయేలీయుల పెదద్లంతా వచిచ్నపుప్డు యాజకులు యెహోవా
మందసానిన్ కెతుత్ కునాన్రు. 4 పతయ్కష్ గుడారానిన్, గుడారంలో ఉనన్
పరిశుదధ్ సామగినియాజకులు, లేవీయులు తీసుకు వచాచ్రు.

5 సొలొమోను రాజు, అతని దగగ్ర సమావేశ న ఇశాయేలు
సమాజమంతామందసంఎదుటనిలబడి,లెకక్పెటట్లేననిన్గొరెలనూ
ఎదుద్ లనూ బలిగా అరిప్ంచారు. 6యాజకులు యెహోవా నిబంధన
మందసానిన్ దాని సథ్లంలో, అంటే మందిరం గరాభ్లయ న అతి
పరిశుదధ్ సథ్లం లో, కెరూబుల రెకక్ల కింద ఉంచారు. 7 కెరూబుల
రెకక్లు మందసం మీదికి చాపుకుని ఉనాన్యి. ఆ కెరూబులు
మందసానిన్, దాని మోత కరలనీ కముమ్కుని ఉనాన్యి. 8 ఆ మోత
కరల కొనలు గరాభ్లయం ఎదుట పరిశుదధ్ సథ్లం లోకి కనబడేటంత
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పొడవుగా ఉనన్పప్టికీ అవి బయటికి కనబడలేదు. అవి ఈ రోజు
వరకూ అకక్డే ఉనాన్యి.

9 ఇశాయేలీయులు ఐగుపు దేశంలో నుండి వచిచ్న తరవాత
యెహోవా వారితో నిబంధన చేసినపుడు హోరేబులో మోషే ఆ
పలకలను మందసంలో ఉంచాడు. దానిలో ఆ రెండు రాతిపలకలు
తపప్మరేమీలేవు. 10యాజకులు పరిశుదధ్ సథ్లంలోనుండిబయటికి
వచిచ్నపుప్డు మేఘం యెహోవా మందిరానిన్ నింపింది. 11 కాబటిట్
యెహోవా మహిమ తేజసుస్ ఆయన మందిరంలో నిండిపోయి ఆ
మేఘం వలన యాజకులు సేవ చేయడానికి నిలబడ లేకపోయారు.
12సొలొమోను దానిన్ చూసి,
“గాఢాంధకారంలో నేను నివాసం చేసాత్ ననియెహోవాచెపాప్డు.
13 అయితే నేను ఒక గొపప్ మందిరం కటిట్ంచాను, నీవు ఎలల్కాలం

నివసించడానికి నేనొక సథ్లం ఏరాప్టు చేశాను” అనాన్డు.
14 తరవాత అతడు పజల పు తిరిగి, ఇశాయేలీయుల

సమాజమంతా నిలబడి ఉండగా వారిని ఈ విధంగా దీవించాడు,
15 “నా తండి అయిన దావీదుకు మాట ఇచిచ్ దానిన్ నెరవేరిచ్న
ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవాకు సుత్ తి కలుగు గాక. 16 ‘నేను
నా పజ న ఇశాయేలీయులను ఐగుపులో నుండి రపిప్ంచినపప్టి
నుండి నానామం నిలిచి ఉండేలా ఇశాయేలీయుల గోతాలకు చెందిన
ఏ పటట్ణంలో నా మందిరం కటిట్ంచాలని నేను కోరలేదు. కానీ నా
పజ న ఇశాయేలీయుల మీద రాజయ్పాలన చేయడానికి దావీదును
ఎనున్కునాన్ను’ అని ఆయన పకటించాడు. 17 ఇశాయేలీయుల
దేవుడు యెహోవా నామ ఘనత కోసం ఒక మందిరానిన్ కటిట్ంచాలని
నా తండి అయినదావీదు కోరుకునాన్డు.

18కానియెహోవానాతండిఅయినదావీదుతోచెపిప్ందేమంటే, ‘నా
నామఘనత కోసం ఒక మందిరం కటిట్ంచడానికి నీవు కోరుకునాన్వు.
నీ కోరిక మంచిదే. 19అయినామందిరానిన్ నీవు కటిట్ంచకూడదు. నీ
కడుపులో నుండి పుటట్బోయే నీ కొడుకు నా నామ ఘనత కోసం ఆ
మందిరానిన్ కటిట్సాత్ డు.’
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20ఆయన చెపిప్న మాటయెహోవా నెరవేరాచ్డు. నేను నా తండి
అయిన దావీదు సాథ్ నంలో నియామకం పొంది, యెహోవా వాగాద్ నం
పకారం ఇశాయేలీయులమీదరాజు ,వారి దేవుడుయెహోవానామ
ఘనత కోసం మందిరానిన్ కటిట్ంచాను. 21 అందులో యెహోవా
నిబంధన మందసానికి సథ్లం ఏరాప్టు చేశాను. ఐగుపు దేశంలో
నుండి ఆయన మనపూరీవ్కులను రపిప్ంచినపుప్డు ఆయన వారితో
చేసిన నిబంధన అందులోనే ఉంది.”

సొలొమోను పతిషట్ పారథ్న
22 ఇశాయేలీయుల సమాజమంతా చూసుత్ ండగా సొలొమోను

యెహోవా బలిపీఠం ఎదుట నిలబడి ఆకాశం పు చేతులెతిత్
ఇలా అనాన్డు, 23 “యెహోవా, ఇశాయేలీయుల దేవా, న
ఉనన్ ఆకాశంలో, కింద ఉనన్ భూమి నీలాంటి దేవుడు ఒకక్డూ
లేడు. పూరణ్మనసుస్తో నీ దృషిట్కి అనుకూలంగా నడిచే నీ దాసుల
విషయంలో నీవు నీ నిబంధనను నెరవేరుసూత్ కనికరం చూపుతూ
ఉంటావు. 24 నీ దాసుడు, నా తండి అయిన దావీదుకు నీవు
చేసినవాగాద్ నానిన్ సిథ్రపరచి,నీవిచిచ్నమాటనుఈరోజునెరవేరాచ్వు.
25 యెహోవా, ఇశాయేలీయుల దేవా, ‘నీవు ఏవిధంగా నా ఎదుట
నడుచుకునాన్వో అదే విధంగా నీ సంతానం మంచి నడవడి కలిగి,
నా ఎదుట నడుచుకుంటే నా దృషిట్కి అనుకూలు ఇశాయేలీయుల
సింహాసనం మీద ఆసీనుడయేయ్వాడు నీ కుటుంబంలో ఉండక
మానడు’ అని వాగాద్ నం చేశావు. ఇపుప్డు నీవు నీ వాగాద్ నానిన్
సిథ్రపరచు. 26 ఇశాయేలీయుల దేవా, దయచేసి నీ దాసుడు, నా
తండి అయినదావీదుతో నీవు చెపిప్నమాటను నిశచ్యం చెయియ్.

27 వాసత్వానికి దేవుడు ఈ లోకంలో నివాసం చేసాత్ డా? ఆకాశ
మహాకాశాలు తం నినున్ పటట్లేవే! నేను కటిట్ంచిన ఈ మందిరం
ఏ విధంగా సరిపోతుంది? 28 అయినపప్టికీ, యెహోవా, నా దేవా,
నీ దాసుడి న నా పారథ్ననూ మనవినీ అంగీకరించి, ఈ రోజు నీ
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దాసుడి న నేను చేసే పారథ్ననూ నా మొరనూ ఆలకించు. 29 నీ
దాసుడి న నేను చేసే పారథ్నను దయతో అంగీకరించేలా ‘నానామం
అకక్డ ఉంటుంది’ అని ఏ సథ్లం గురించి నీవు చెపాప్వో ఆ ఈ
మందిరం పు నీ కళ ళ్ రాతీ, పగలూ తెరచుకుని ఉంటాయి గాక.
30నీ దాసుడి న నేనూ నీ పజ న ఇశాయేలీయులూ ఈ సథ్లం పు
తిరిగి పారథ్న చేసినపుప్డెలాల్ , నీ నివాస న ఆకాశం నుండి వినిమా
వినన్పానిన్ ఆలకించు. ఆలకించినపుప్డెలాల్ మమమ్లిన్ కష్మించు.

31 ఎవ నా తన పొరుగువాడికి అనాయ్యం చేసినపుప్డు అతని
చేత పమాణం చేయించాలిస్ వసేత్ అతడు ఈ మందిరంలోని నీ
బలిపీఠం ఎదుట ఆ పమాణం చేసినపుప్డు, 32 నీవు ఆకాశం నుండి
విని, నీ దాసులకు నాయ్యం తీరిచ్, హాని చేసినవాడి తల మీదికి
శికష్ రపిప్ంచి, నీతిపరుని నీతిచొపుప్న అతనికిచిచ్ అతని నీతిని
నిరాధ్ రించు. 33నీ పజ న ఇశాయేలీయులు నీకు వయ్తిరేకంగాపాపం
చేయడం వలన తమ శతువుల చేతిలో ఓడిపోయినపుప్డు, వారు
నీ పు తిరిగి నీ పేరును ఒపుప్కుని ఈ మందిరంలో నీకు పారథ్నా
విజాఞ్ పనలు చేసినపుప్డు 34 నీవు ఆకాశం నుండి విని, నీ పజ న
ఇశాయేలీయులు చేసిన పాపానిన్ కష్మించి, వారి పూరీవ్కులకు
నీవిచిచ్న దేశంలోకి వారిని తిరిగి రపిప్ంచు.

35 వారు నీకు వయ్తిరేకంగా పాపం చేయడం వలన ఆకాశం
మూసుకుపోయి వరష్ం కురవకపోతే, వారి ఇబబ్ంది వలన వారు నీ
నామానిన్ ఒపుప్కుని తమ పాపాలను విడిచి ఈ సథ్లం పు తిరిగి
పారథ్న చేసేత్, 36 నీవు ఆకాశం నుండి విని, నీ దాసులు, నీ పజ న
ఇశాయేలీయులు చేసిన పాపానిన్ కష్మించి, వారు నడుచుకోవలసిన
మారాగ్ నిన్ వారికి చూపించి, వారికి నీవు సావ్సథ్ ంగా ఇచిచ్న భూమి
మీద వరష్ం కురిపించు.

37 దేశంలో కరువు గాని, తెగులు గాని, వడ గాడుప్ దెబబ్ గాని,
బూజు పటట్డం గాని, పంటలకు మిడతలు గాని, చీడపురుగు గాని
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సోకినా, వారి శతువు వారి పటట్ణాలను ముటట్డి వేసినా, ఏ తెగులు
గానివాయ్ధిగానిసోకినా, 38నీపజ నఇశాయేలీయులోల్ పతిఒకక్రూ
తన హృదయంలో ఉనన్ తెగులును గహిసాత్ డు గనక ఒకక్డు గానీ
పజలందరూ గానీ ఈ మందిరం పు తమ చేతులు చాపి పారథ్నా
వినన్పాలు చేసేత్ 39 పతి మనిషి హృదయమూ నీకు తెలుసు కాబటిట్
నీవు నీ నివాస సథ్ల న ఆకాశం నుండి విని, కష్మించి, దయచేసి
ఎవరు చేసిన దానిన్ బటిట్ వారికి పతిఫలమిచిచ్ 40మాపూరీవ్కులకు
నీవు దయ చేసిన దేశంలో పజలు జీవించినంత కాలం, వారు ఈ
విధంగానీవంటేభయభకులు కలిగిఉండేలాచెయియ్. మానవులందరి
హృదయాలూ నీకుమాతమేతెలుసు.

41 నీ పజ న ఇశాయేలీయుల సంబంధులు కాని పరదేశులు
నీ పేరును బటిట్ దూర దేశం నుండి వచిచ్ 42 నీ గొపప్ పేరును
గురించి, నీ బాహ బలం గురించి, నీవు ఎతిత్న నీ చేతి శకిని గురించి
వింటారు. వారు వచిచ్ ఈ మందిరం పు తిరిగి పారథ్న చేసేత్ 43 నీ
నివాస న ఆకాశం నుండి నీవు విని, పరదేశులు నినున్ వేడుకొనన్
విధంగా సమసత్ం అనుగహించు. అపుప్డు లోకంలోని పజలంతా
నీ పేరును తెలుసుకుని, నీ పజ న ఇశాయేలీయులాల్ గానే నీలో
భయభకులు కలిగి, నేను కటిట్ంచినఈమందిరానికి నీ పేరు పెటాట్ మని
తెలుసుకుంటారు.

44నీపజలు తమశతువులతోయుదధ్ం చేయడానికినీవుపంపించే
ఏ సథ్లాని నా బయలు దేరినపుప్డు, నీవు కోరుకొనన్ పటట్ణం పుకూ
నీ నామ ఘనత కోసం నేను కటిట్ంచిన ఈ మందిరం పుకూ తిరిగి
యెహోవా న నీకు పారథ్న చేసేత్, 45ఆకాశం నుండి నీవు వారి పారథ్న
వినన్పాలను విని,వారికి సహాయం చెయియ్.

46 పాపం చేయనివాడు ఒకక్డూ లేడు, వారు నీకు విరోధంగా
పాపం చేసినపుడు, నీవు వారి మీద కోపగించుకుని వారిని శతువుల
చేతికి అపప్గించినపుప్డు, వారు వీరిని దూర నా, దగగ్ నా
ఆ శతువుల దేశానికి చెరగా తీసుకుపోయినపుప్డు, 47 వారు
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చెరగా వెళిళ్న దేశంలో తాము చేసిన దానిన్ జాఞ్ పకం చేసుకుని,
‘మేము దురామ్రగ్ంగా పవరించి పాపం చేశాము’ అని చింతించి,
పశాచ్తాత్ పపడి నీకు వినన్పం చేసేత్, 48 వారు చెరలో ఉనన్ దేశం
నుండి పూరణ్ హృదయంతో, పూరాణ్ తమ్తో నీ పు తిరిగి, నీవు వారి
పూరీవ్కులకు దయచేసిన దేశం పూ, నీవు కోరుకునన్ పటట్ణం పూ
నీ నామఘనత కోసం నేను కటిట్ంచిన ఈ మందిరం పూ తిరిగి నీకు
పారథ్న చేసేత్, 49 నీ నివాస న ఆకాశం నుండి నీవు వారి పారథ్న
వినన్పాలు విని వారి పని జరిగించు.

50 నీకు వయ్తిరేకంగా పాపం చేసిన నీ పజలు ఏ తపుప్ల
విషయంలో దోషులయాయ్రో ఆ తపుప్లు కష్మించి, నీ పజలను
చెరగొనిపోయిన వారికి వారి పటల్ కనికరం పుటిట్ంచు. 51 వారు
నీవెనున్కునన్ నీ పజలు. ఇనుప కొలిమి నుండి తపిప్ంచినటుట్ గా
నీవు ఐగుపు దేశంలోనుండి తపిప్ంచిన నీ పజలు. 52 కాబటిట్
నీ దాసుడి న నేనూ, నీ పజ న ఇశాయేలీయులూ చేసే వినన్పం
మీద దృషిట్ ఉంచి, వారు ఏ విషయాలోల్ నినున్ వేడుకుంటారో వాటిని
ఆలకించు. 53 పభూ, యెహోవా, నీవుమాపూరీవ్కులను ఐగుపులో
నుండి రపిప్ంచినపుప్డు నీవు నీ దాసు న మోషే దావ్రా పమాణం
చేసినటుట్ లోకంలోని పజలందరిలో నుండి వారిని నీ సావ్సథ్ ంగా
పతేయ్కించుకునాన్వు కదా.”

54 సొలొమోను ఈ విధంగా పారిథ్ంచడం, వినన్పాలు చేయడం
ముగించి ఆకాశం పు తన చేతులు చాపి, యెహోవా బలిపీఠం
ఎదుట మోకాళళ్ నుండి లేచి నిలబడాడ్ డు. 55 అపుప్డు
అతడు పెదద్ సవ్రంతో ఇశాయేలీయుల సమాజానిన్ ఈ విధంగా
దీవించాడు, 56“తానుచేసినవాగాద్ నాలనిన్టినీనెరవేరిచ్ తనపజ న
ఇశాయేలీయులకు నెమమ్ది దయచేసిన యెహోవాకు సుత్ తి కలుగు
గాక. తన దాసు న మోషే దావ్రా ఆయన చేసిన శుభ వాగాద్ నాలోల్
ఒకక్మా నా విఫలం కాలేదు.
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57 కాబటిట్ మన దేవుడు యెహోవా మనలను విడిచి పెటట్కుండా
మన పూరీవ్కులకు తోడుగా ఉనన్టుట్ మనకు కూడా తోడుగా ఉండి
58 తన మారాగ్ లనిన్టినీ అనుసరించి నడుచుకొనేలా, తాను మన
పితరులకు ఇచిచ్న ఆజఞ్లను, కటట్డలను, విధులను పాటించేలా,
మన హృదయాలను తన పు తిపుప్కుంటాడు గాక. 59 ఆయన
తనదాసుడి ననాకారాయ్నిన్,తనపజ నఇశాయేలీయులకారాయ్నిన్
అనుదిన అవసరత పకారం, జరిగించేలా నేను యెహోవా ఎదుట
వేడుకొనన్ఈమాటలురాతీపగలూమనదేవుడుయెహోవాసనిన్ధిలో
ఉంటాయిగాక.

60అపుప్డులోకంలోనిపజలంతాయెహోవాయేదేవుడనీ,ఆయన
తపప్ వేరే దేవుడు లేడనీ తెలుసుకుంటారు. 61 కాబటిట్ ఆయన
నియమించిన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకోడానికి, ఈ రోజున
ఉనన్టుట్ ఆయన చేసిన నిరణ్యాలను పాటించడానికి, మీహృదయం
మీ దేవుడుయెహోవావిషయంలోయథారథ్ంగా ఉండుగాక.”

దేవాలయపతిషట్ , అరప్ణలు
62 అపుప్డు రాజు, అతనితో కూడ ఇశాయేలీయులంతా

యెహోవా సనిన్ధిలో బలులు అరిప్సుత్ ండగా 63సొలొమోను 22,000
ఎదుద్ లను, 1, 20,000 గొరెలను, యెహోవాకు సమాధాన బలులుగా
అరిప్ంచాడు. ఈవిధంగారాజు,ఇశాయేలీయులంతాకలిసియెహోవా
మందిరానిన్ పతిషిట్ంచారు. 64ఆ రోజుఆ దహనబలులు, వేదాయ్లు,
సమాధానబలి పశువుల కొవువ్నిఅరిప్ంచడానికియెహోవాసనిన్ధిలో
ఉనన్ ఇతత్డి బలిపీఠం సరిపోలేదు. కాబటిట్ రాజుయెహోవామందిరం
ఎదుట ఉనన్ ఆవరణ మధయ్ ఉనన్ సథ్లానిన్ పతిషిఠ్ ంచి అకక్డ దహన
బలులు వేదాయ్లు, సమాధానబలి పశువుల కొవువ్ అరిప్ంచాడు.

65 ఆ సమయంలో సొలొమోను, అతనితో కూడ
ఇశాయేలీయులంతా హమాతు పటట్ంకు పోయే దారి మొదలు
ఐగుపు నది వరకూ ఉనన్ పాంతాలనిన్టి నుండి వచిచ్న ఆమహాజన
సమూహం రెండు వారాలు, అంటే 14 రోజులు యెహోవా సనిన్ధిలో
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పండగ చేశారు. 66ఎనిమిదోరోజుఅతడు పజలను అనుమతించగా
వారు రాజును పశంసించి యెహోవా తన దాసు న దావీదుకూ తన
పజ న ఇశాయేలీయులకూ చేసినమేళల్ను బటిట్ సంతోషిసూత్ ఆనంద
భరితు తమ తమ నివాసాలకు తిరిగి వెళాళ్రు.

9
యెహోవాసొలొమోనుకు పతయ్కష్మవడం

1 సొలొమోను యెహోవా మందిరం, రాజగృహాల నిరామ్ణం,
తాను చేయాలని కోరుకునన్ దానిన్ చేయడం ముగించిన తరవాత,
2 యెహోవా గిబియోనులో అతనికి పతయ్కష్ నటుట్ రెండోసారి
సొలొమోనుకు పతయ్కష్మయాయ్డు.

3 యెహోవా అతనితో ఇలా అనాన్డు. “నా సనిన్ధిలో నీవు
చేసిన పారథ్న వినన్పాలను నేను వినాన్ను. నా నామం అకక్డ
ఎపప్టికీ నిలిచిఉండాలనినీవు కటిట్ంచినఈమందిరానిన్ నేను పవిత
పరిచాను. నా కళ ళ్, నా మనసు, ఎపప్టికీ దాని పు ఉంటాయి.
4 నీ తండి దావీదులాగా నీవు కూడా యథారథ్ హృదయంతో నీతిని
అనుసరిసేత్, నేను నీకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగా నా కటట్డలనూ,
విధులనూ పాటిసేత్, 5 ‘నీ సంతతిలో ఒకడు ఇశాయేలీయుల మీద
రాజుగా ఉండకుండాా పోడు’ అని నీ తండి దావీదుకు నేను
మాట ఇచిచ్నటుట్ ఇశాయేలీయుల మీద నీ సింహాసనానిన్ చిరకాలం
సిథ్రపరుసాత్ ను.

6అయితేమీరు గాని, మీ సంతానం గాని నానుండి తొలగిపోయి,
నా ఆజఞ్లను, కటట్డలను అనుసరించకుండా ఇతర దేవుళళ్కు
నమసక్రించి వాటిని పూజిసేత్, 7 నేను ఇశాయేలీయులకు ఇచిచ్న
ఈ దేశంలో ఉండకుండాా వారిని లేకుండా చేసాత్ ను. నా నామం
కోసం నేను పవిత పరచిన ఈ మందిరానిన్ నా సనిన్ధిలో నుండి
కొటిట్వేసాత్ ను. ఇశాయేలీయులు వివిధ పజల మధయ్లోకి చెదరిపోయి
ఒకసామెతగా, అపహాసయ్ంగా అవుతారు.
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8 ఈ మందిరం మీదుగా వెళేళ్వారంతా చూసి, ఆశచ్రయ్పడి,
‘అరెరే, యెహోవా ఈ దేశానికి, ఈ మందిరానికి ఎందుకిలా
చేశాడు?’ అని అడుగుతారు. 9 అపుప్డు పజలు ఇలా చెబుతారు,
‘వారు ఐగుపు దేశం నుండి తమ పూరీవ్కులను రపిప్ంచిన తమ
దేవుడు యెహోవాను విడిచిపెటిట్ ఇతర దేవుళళ్ ఆధారపడి వాటికి
నమసక్రించిపూజించారు కాబటిట్ యెహోవాఈ కీడు అంతావారి కి
రపిప్ంచాడు.’ ”

సొలొమోను సాధించిన ఇతర పనులు
10 సొలొమోను యెహోవా మందిరం, రాజగృహం, రెంటినీ

కటిట్ంచడానికి 20 సంవతస్రాలు పటిట్ంది. తూరు రాజు హీరాము
సొలొమోను కోరినంత దేవదారు, సరళ వృకష్పు కలపను, బంగారానీన్
అతనికి ఇచాచ్డు. 11కాబటిట్ సొలొమోను గలిలయదేశంలోఉనన్ 20
పటట్ణాలను హీరాముకు ఇచాచ్డు. 12హీరాము తూరు నుండి వచిచ్
సొలొమోను తనకిచిచ్న పటట్ణాలను చూసినపుప్డు అవి అతనికి
నచచ్లేదు. 13కాబటిట్ అతడు “సోదరా, నీవునాకిచిచ్నఈ పటట్ణాలు
ఎలాటివి” అనాన్డు. హీరాము అ పదేశానిన్ కాబూల్* అనాన్డు. ఈ
రోజు వరకూ వాటికి “కాబూల్ ” అని పేరు. 14 హీరాము నాలుగు
టనున్ల† బంగారానిన్ రాజుకు పంపించాడు.

15 యెహోవా మందిరానిన్, తన సవ్ంత రాజగృహానిన్, మిలోల్ ను,
యెరూషలేము పాకారానిన్, హాసోరు, మెగిదోద్ , గెజెరు అనే
పటట్ణాలను కటిట్ంచడానికి సొలొమోను వెటిట్పనివారిని పెటాట్ డు.
16 అంతకుముందు ఐగుపు రాజు ఫరో గెజెరు కి దండెతిత్
దానిన్ పటుట్ కుని, అగిన్తో కాలిచ్ ఆ పటట్ణంలోని కనానీయులను
హతమారాచ్డు. అతడు తన కుమారెను సొలొమోనుకిచిచ్ పెళిల్ చేసి
ఆ పటట్ణానిన్ తన కూతురికి కటన్ంగా ఇచాచ్డు.

* 9:13 9:13 కాబూల్ పనికిరాని † 9:14 9:14నాలుగు టనున్ల సుమారు 4,000
కిలోలు
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17 సొలొమోను గెజెరును తిరిగి కటిట్ంచాడు. కింద ఉనన్
బేత్ హోరోనును, 18 బయతాతు, అరణయ్ంలో ఉనన్ తదోమ్రు
పటట్ణాలను, 19సొలొమోను భోజన పదారాథ్ లను నిలవ్ చేయడానికి,
రథాల కోసం, రౌతుల కోసం పటట్ణాలను కటిట్ంచాడు. ఇవి గాక
అతడు యెరూషలేములో, లెబానోనులో, తన పాలన కింద ఉనన్
దేశమంతటిలో తాను వేటిని కటాట్ లని కోరుకునాన్డో వాటనిన్టినీ
కటిట్ంచాడు.

20 అయితే ఆ కాలంలో ఇశాయేలీయులతో సంబంధంలేని
అమోరీయులు, హితీత్యులు, పెరిజీజ్యులు, హివీవ్యులు,
యెబూసీయులు, అనే జాతులోల్ కొందరు మిగిలి ఉనాన్రు.
21 ఇశాయేలీయులు వారిని పూరిగా నశింపజేయలేక పోయారు.
మిగిలి ఉనన్ ఆ జాతుల పజలను సొలొమోను బానిసలుగా
నియమించాడు. ఈ రోజు వరకూ వారు అలాగే ఉనాన్రు.
22 అయితే సొలొమోను ఇశాయేలీయులోల్ ఎవరినీ బానిసలుగా
చేయలేదు. వారిని నికులుగా, తన సేవకులుగా, అధికారులుగా,
నాయ్ధిపతులుగా తన రథాలకు, రౌతులకు అధిపతులుగా
చేసుకునాన్డు.

23సొలొమోను చేయించిన పనిని అజమాయిషీచేయడానికి ఉనన్
ముఖయ్ అధికారులు 550మంది. వీరు పనివారిమీద అధికారులుగా
ఉనాన్రు. 24 ఫరో కూతురు దావీదుపురం నుండి సొలొమోను తన
కోసం కటిట్ంచిన రాజగృహానికి వచిచ్న తరువాత అతడు మిలోల్ ను
కటిట్ంచాడు. 25సొలొమోను తాను యెహోవాకు కటిట్ంచిన బలిపీఠం
మీద సంవతస్రానికి మూడుసారుల్ దహనబలులు, శాంతి బలులు
అరిప్సూత్ ,యెహోవాసనిన్ధిలోఉనన్ వేదికమీద ధూపదవాయ్లు వేసూత్
ఉనాన్డు. ఆ విధంగా అతడు మందిరానిన్ కటట్డంపూరి చేశాడు.

26 సొలొమోను రాజు ఎదోము దేశపు ఎర సముద తీరంలోని
ఏలతు దగగ్ర, ఎసోనెగ్బెరులో, ఓడలను నిరిమ్ంచాడు. 27 హీరాము
సముద పయాణం బాగా తెలిసిన నావికు న తన సేవకులను
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సొలొమోను సేవకులతోబాటు ఓడల మీద పంపించాడు. 28వారు
ఓఫీరు అనే సథ్లానికి వెళిళ్ అకక్డ నుండి 14, 500 కిలోగాముల
బంగారానిన్ రా నసొలొమోను దగగ్రికి తీసుకువచాచ్రు.

10
సొలొమోను షేబదేశపు రాణి సందరశ్న (2 దిన. 9:1-12)

1 షేబదేశపు రాణి యెహోవా పేరును గురించీ సొలొమోను కీరిని
గురించీ విని, కఠిన న చికుక్ పశన్లతో అతణిణ్ పరీ ంచడానికి
వచిచ్ంది. 2ఆమె గొపప్ పరివారంతో, సుగంధ దవాయ్లు, విసాత్ ర న
బంగారం, రతాన్లు ఒంటెల మీద ఎకిక్ంచుకుని యెరూషలేముకు
వచిచ్ంది. సొలొమోనును కలిసి అతనితో తన మనసులో ఉనన్
సంగతులనిన్టిని గురించిమాటలాడింది.

3 ఆమె అడిగిన పశన్లనిన్టికి సొలొమోను జవాబు చెపాప్డు.
రాజుకు తెలియని సంగతి ఏదీ లేదు కాబటిట్ అతడు ఆమె
అనుమానాలనిన్టినీ నివృతిత్ చేశాడు. 4 షేబ రాణి సొలొమోను
జాఞ్ నానిన్, అతడు కటిట్ంచిన మందిరానిన్, 5అతని భోజనం బలల్ మీద
ఉనన్ పదారాథ్ లను, అతని సేవకులు కూరుచ్నే ఆసనాలను అతని
పరిచారకులు కనిపెటిట్ చూసే విధానం, వారి వసాలను, అతనికి రస
పాతలను అందించేవారిని, యెహోవా మందిరంలో అతడు అరిప్ంచే
దహనబలులను చూసింది. ఆమెకు కలిగినఆశచ్రయ్ం ఇంతింతకాదు.

6ఆమెరాజుతోఇలాఅంది. “నీవుచేసినపనుల గురించీనీజాఞ్ నం
గురించీ నా దేశంలో నేను వినన్ మాట నిజమే. 7కానీ నేను వచిచ్ నా
కళాళ్రా చూడకముందు ఆ మాటలు నమమ్లేదు. అయితే ఇపుప్డు
ఇకక్డ వాసత్వంగా ఉనన్దానిలో వారు సగం కూడా నాకు చెపప్లేదని
నేను గహించాను. నీ జాఞ్ నం, నీ ఐశవ్రయ్ం నేను వినన్దానికంటే ఎంతో
అధికంగా ఉనాన్యి.

8నీ పజలు ఎంతభాగయ్వంతులు! నీ ఎదుట ఎపుప్డూ నిలబడి నీ
జాఞ్ నవాకుక్లు వింటూఉండేనీసేవకులు ఎంత ధనయ్ జీవులు! 9నీలో
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ఆనందించి నినున్ ఇశాయేలీయుల మీద రాజుగా నియమించిన నీ
దేవుడుయెహోవాకు సుత్ తి కలుగు గాక. ఇశాయేలీయుల యెహోవా
పేమ శాశవ్తం కాబటిట్ నీతి నాయ్యాలకు కటుట్ బడి రాచకారాయ్లు
జరిగించడానికి ఆయన నినున్ నియమించాడు.”

10 షేబ దేశపు రాణి సొలొమోనుకు సుమారు నాలుగునన్ర వేల
బంగారం, బహ విసాత్ ర న సుగంధ దవాయ్లు, రతాన్లు ఇచిచ్ంది.
రా నసొలొమోనుకు ఆమె ఇచిచ్నంత విసాత్ ర న సుగంధ దవాయ్లు
ఇంకెపుప్డూ రాలేదు. 11 ఓఫీరు దేశం నుండి బంగారం తెచిచ్న
హీరాము ఓడలు అకక్డి నుండి గంధం చెకక్, రతాన్లు, ఎంతో
విసాత్ రంగా తెచాచ్యి. 12 ఈ గంధపు చెకక్తో రాజు యెహోవా
మందిరానికి, రాజగృహానికి సత్ంభాలూ, గాయకులకు సితారాలూ
సవ్రమండలాలూ చేయించాడు. ఇపుప్డు అలాంటి గంధం చెకక్
దొరకదు. ఎకక్డా కనిపించదు కూడా. 13సొలొమోను తన భవానికి
తగినవిధంగాషేబదేశపురాణికిచిచ్ందికాకుండా,దానికిమించిఆమె
కోరినవాటనిన్టినీఆమెకుఇచాచ్డు. అపుప్డుఆమెతనపరివారంతో
కలిసి తన దేశానికి తిరిగి వెళిళ్ంది.

సొలొమోను భవం
2దిన 1:14-17; 9:13-28

14 సొలొమోనుకు పతి సంవతస్రం వచేచ్ బంగారం బరువు 23
టనున్లు. 15 ఇది గాక, వరకులూ, అరబి రాజులూ, దేశాధికారులూ
అతనికి సుగంధ దవాయ్లు మొద న వాటిని పెదద్ మొతత్ంలో
పంపేవారు. 16సొలొమోను రాజు బంగారానిన్ సుతెత్లతో రేకులుగా
సాగగొటిట్ంచి దానితో 200 పెదద్ డాళ ళ్ చేయించాడు. ఒకొక్కక్
డాలు మూడునన్ర కిలోల బంగారంతో చేశారు. 17 రేకులుగా కొటిట్న
బంగారంతో అతడు 300 చినన్ డాళ ళ్ చేయించాడు. ఒకొక్కక్
డాలుకు దగగ్రగా రొండు కిలోల బంగారం వాడారు. రాజు వీటిని
లెబానోను అరణయ్ రాజగృహంలో ఉంచాడు.
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18 రాజు ఒక పెదద్ దంతపు సింహాసనం చేయించి దానిన్ మేలిమి
బంగారంతో పొదిగించాడు. 19 ఈ సింహానానికి 6 మెటుల్ నాన్యి.
సింహాసనం భాగం వెనక పు గుండంగా ఉంది. ఆసనానికి
ఇరుపకక్లా చేతి ఊతలునాన్యి. ఊతల దగగ్ర రెండు సింహాలు
నిలిచిఉనాన్యి. 20ఆరుమెటల్కూ రెండు పులాపనెన్ండు సింహాలు
నిలిచి ఉనాన్యి. అలాటి సింహాసనానిన్ మరే రాజయ్ంలో ఎవరూ చేసి
ఉండలేదు.

21 సొలొమోను రాజు పానపాతలు బంగారపువి. లెబానోను
అరణయ్ మందిరంలోని పాతలు అనీన్ బంగారంతో చేసినవే. వెండిది
ఒకక్టి కూడా లేదు. సొలొమోను రోజులోల్ వెండికి విలువ లేదు.
22 సముద పయాణానికి రాజుకు హీరాము ఓడలతోబాటు తరీష్షు
ఓడలు కూడా ఉనాన్యి. ఈ తరీష్షు ఓడలు మూడు సంవతస్రాలకు
ఒకసారి బంగారం, వెండి, దంతం, కోతులు, నెమళ ళ్ తీసుకు
వసుత్ ండేవి. 23 ఈ విధంగా సొలొమోను రాజు ఐశవ్రయ్ం, జాఞ్ నం
విషయాలోల్ భూరాజులందరినీ అధిగమించాడు. 24 అతని
హృదయంలో దేవుడు ఉంచిన జాఞ్ నపు మాటలను వినడానికి
లోకపజలంతా అతని చెంతకు రావాలని ఆశించారు. 25 అతనిని
కలిసిన పతి వయ్కీ కానుకగా వెండి, బంగారు వసుత్ వులు, వసాలు,
ఆయుధాలు, సుగంధ దవాయ్లు, గురాలు, కంచరగాడిదలు, పతి
సంవతస్రం తెచేచ్వాడు.

26సొలొమోను రథాలనురౌతులను సమకూరుచ్కునాన్డు. అతనికి
1, 400 రథాలు ఉనాన్యి. 12,000 గురపురౌతులు ఉనాన్రు.
అతడు వీటిని రథాల కోసం ఏరాప్టు చేసిన పటట్ణాలోల్ ఉంచాడు.
కొనిన్ంటిని యెరూషలేములో రాజు దగగ్ర ఉంచాడు. 27 రాజు
యెరూషలేములో వెండిని రాళల్తో సమానంగా పరిగణించాడు.
దేవదారు మానులను షెఫేలా పదేశంలో ఉనన్ మేడి చెటల్ంత విరివిగా
ఉండేలా చేశాడు.

28ఐగుపు నుండి, కిలికియనుండి తెచిచ్న గురాలుసొలొమోనుకు
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ఉనాన్యి. రాజు వాణిజాయ్ధికారులు గురాల మందలను కొని
తెపిప్ంచారు. ఒకొక్కక్ మందకు తగిన ధర చెలిల్ంచారు. 29 వారు
ఐగుపు నుండి కొని తెచిచ్న ఒకొక్కక్ రథానికి 6 కిలోల వెండి, ఒకొక్కక్
గురానికి ఒకటినన్ర కిలోల వెండి చెలిల్ంచారు. వాటిలో ఎకుక్వ భాగం
హితీత్యులరాజులందరికీఅరామురాజులకూతగినధరకుఅమామ్రు.

11
సొలొమోను భారయ్లూ

1 సొలొమోను రాజు చాలామంది విదేశీ సీలను అంటే ఫరో
కూతురిన్మాతమేగాకమోయాబు,ఎదోము,అమోమ్ను,సీదోను,హితీత్
మొద నజాతి సీలనుమోహించి పెళిళ్చేసుకునాన్డు. 2 “ఈపజలు
మీ హృదయాలను కచిచ్తంగా తమ దేవుళళ్ పు తిపుప్తారు కాబటిట్
వారితో పెళిల్ సంబంధం పెటుట్ కోవదద్ని యెహోవా ఇశాయేలీయులకు
ముందే చెపాప్డు.” అయితే సొలోమోను ఈ సీలను మోహించాడు.
3 అతనికి 700 మంది రాకుమారె న భారయ్లూ 300 మంది
ఉపపతున్లూ ఉనాన్రు. అతని భారయ్లు అతని హృదయానిన్
తిపిప్వేశారు. 4 సొలొమోను వృదాధ్ పయ్ంలో అతని భారయ్లు అతని
హృదయానిన్ఇతరదేవుళళ్ పుతిపిప్నందువలల్ అతనితండిదావీదు
హృదయంలాగాఅతనిహృదయంయెహోవాదేవునిపటల్ యథారధ్ంగా
లేదు.

5సొలొమోను అషారోతు అనే సీదోనీయుల దేవతను, మిలోక్ము
అనే అమోమ్నీయుల అసహయ్ న విగహానీన్ అనుసరించి నడిచాడు.
6 ఈ విధంగా సొలొమోను యెహోవా దృషిట్కి చెడడ్గా పవరించి తన
తండి దావీదు అనుసరించినటుట్ యథారథ్హృదయంతో యెహోవాను
అనుసరించలేదు. 7 సొలొమోను కెమోషు అనే మోయాబీయుల
హేయ న విగహానికి, మొలెకు అనే అమోమ్నీయుల హేయ న
విగహానికి యెరూషలేము ముందునన్ కొండమీద బలిపీఠాలు
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కటిట్ంచాడు. 8 తన విదేశీ భారయ్లు వారి విగహాలకు ధూపం వేసూత్
బలులు అరిప్ంచడం కోసం అతడు ఇలా చేశాడు.

9 ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా అతనికి రెండు సారుల్
పతయ్కష్ , 10 నీవు ఇతర దేవుళళ్ను అనుసరించకూడదని అతనికి
ఆజాఞ్ పించాడు. అయినా సొలొమోను హృదయం ఆయన నుండి
తొలగిపోయింది. యెహోవా అతడికి ఇచిచ్న ఆజఞ్ను అతడు
పాటించనందుకు ఆయన అతని కోపగించి ఇలా చెపాప్డు.
11“నేనునీతోచేసిననానిబంధనను,శాసనాలనునీవుఆచరించడం
లేదు. కాబటిట్ ఈ రాజయ్ం కచిచ్తంగా నీకు ఉండకుండాా తీసివేసి నీ
సేవకులోల్ ఒకడికి ఇచిచ్తీరుతాను. 12అయినానీతండిదావీదుకోసం
నీ రోజులోల్ అలా చెయయ్ను. నీ తరువాత నీ కొడుకు చేతిలోనుండి
దానిన్ తీసివేసాత్ ను. 13 రాజయ్మంతా తీసివేయను. నా దాసుడు
దావీదు కోసం, నేను కోరుకొనన్ యెరూషలేము కోసం ఒకక్ గోతం నీ
కొడుకిక్ ఇసాత్ ను.”

సొలొమోను విరోధులు
14 యెహోవా ఎదోమువాడు హదదు అనే ఒకణిణ్ సొలొమోనుకు

విరోధిగా లేపాడు. అతడు ఎదోము దేశపు రాజవంశసుథ్ డు.
15 గతంలో దావీదు ఎదోము దేశం మీద యుదధ్ం చేసూత్ ఉంటే,
హత న వాళళ్ను పాతిపెటిట్ంచడానికి నాయ్ధిపతి యోవాబు
వెళాళ్డు. 16 ఎదోములోని మగవారందరినీ చంపేసే వరకూ
ఇశాయేలీయులందరితో పాటు యోవాబు ఆరు నెలలు అకక్డే
ఉనాన్డు. 17అపుప్డు హదదు చినన్వాడు. అతడూ అతనితోపాటు
అతని తండి సేవకులోల్ కొంతమంది ఎదోమీయులూ ఐగుపు దేశానికి
పారిపోయారు.

18వాళ ళ్మిదాయ్ను దేశం నుండి బయలు దేరిపారానుపాంతానికి
వచిచ్, అకక్డినుంచి కొందరిని వెంటబెటుట్ కుని ఐగుపు రాజు ఫరో
దగగ్రికి వెళాళ్రు. ఫరో అతనికి ఇలుల్ , భూమి ఇచిచ్ ఆహారం ఏరాప్టు
చేశాడు. 19 హదదు ఫరో దృషిట్లో చాలా మెపుప్ పొందాడు. ఫరో
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తన భారయ్ తహపనేసు సోదరిని అతనికిచిచ్ పెళిల్ చేసాడు. 20 ఈ
తహపనేసు సోదరి హదదుకు గెనుబతు అనే కొడుకుని కనన్ది.
ఫరో ఇంటోల్ తహపనేసు ఇతనిన్ పెంచింది, కాబటిట్ గెనుబతు ఫరో
అంతఃపురంలోనే ఫరో పిలల్లతోపాటు పెరిగాడు.

21దావీదు తనపురివ్కులతో కనున్మూశాడని,అతని నాయ్ధిపతి
యోవాబు చనిపోయాడని ఐగుపు దేశంలో హదదు వినాన్డు.
అతడు “నేను నా సవ్దేశానికి వెళల్డానికి సెలవివవ్ండి” అని
ఫరోతో మనవి చేశాడు. 22 ఫరో “నీవు నీ సవ్దేశానికి ఎందుకు
వెళాళ్లనుకుంటునాన్వు? నాదగగ్ర నీకేం తకుక్వయింది?” అని
అడిగాడు. అందుకు హదదు “నాకేమీ తకుక్వ కాలేదు, కానీ మీరు
ననున్ తపప్క వెళల్నివవ్ండి” అనాన్డు.

23 దేవుడు సొలోమోను మీదికి ఎలాయ్దా కొడుకు రెజోను అనే
ఇంకొక విరోధిని లేపాడు. ఇతడు సోబా రాజు హదదెజరు అనే తన
యజమాని దగగ్రనుండిపారిపోయినవాడు. 24దావీదు సోబావారిని
చంపిన తరువాత రెజోను కొందరిని పోగు చేసుకుని, ఆ గుంపుకు
నాయకుడయాయ్డు. వారంతా దమసుక్ వచిచ్ అకక్డ నివసించారు.
రెజోను దమసుక్లో రాజయాయ్డు. 25 హదదు చేసిన ఈ కీడే గాక
సొలొమోను బతికిన రోజులనీన్ రెజోను ఇశాయేలీయులకు విరోధిగా
ఉనాన్డు. ఇతడు ఇశాయేలీయులను దేవ్షించాడు. ఇతడు అరాము
దేశానిన్ పాలించాడు.

సొలొమోను నయరొబాము తిరుగుబాటు
26 సొలొమోను సేవకుడు యరొబాము కూడా రాజు మీద

తిరుగుబాటు చేశాడు. ఇతడు జెరేదాకు చెందిన ఎఫాయీము
గోతికుడు నెబాతు కొడుకు. ఇతని తలిల్ పేరు జెరూహా. ఆమె
విధవరాలు. 27 ఇతడు రాజు మీదికి లేవడానికి కారణం ఇది.
సొలొమోను మిలోల్ ను కటిట్ంచి తన తండి దావీదు పుర పాకారానికి
వచిచ్న బీటలు బాగు చేయించాడు. 28యరొబాము మహా బలశాలి.
యువకు న ఇతడు పనిలో శదధ్ గలవాడని సొలొమోను గహించి,
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యోసేపు వంశం వారు చేయవలసిన భార న పని మీద అతనిన్
అధికారిగా నిరణ్యించాడు. 29 ఆ సమయంలో యరొబాము
యెరూషలేములోనుండి బయటికి వెళళ్గా షిలోనీయుడూ పవక
అయిన అహీయా అతనిన్ దారిలో కలుసుకునాన్డు. అహీయా
కొతత్బటట్లు కటుట్ కుని ఉనాన్డు. వారిదద్రు తపప్ పొలంలో ఇంకా
ఎవరూ లేరు.

30అపుప్డు అహీయాతాను వేసుకునన్ కొతత్ బటట్ చించి పనెన్ండు
ముకక్లు చేసి, యరొబాముతో ఇలా అనాన్డు. “ఈ పది
ముకక్లు నీవు తీసుకో. 31 ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా
చెపేప్దేమిటంటేపజలు ననున్ విడిచిపెటిట్ అషారోతుఅనేసీదోనీయుల
దేవతకు, కెమోషు అనే మోయాబీయుల దేవుడికి, మిలోక్ము అనే
అమోమ్నీయుల దేవుడికి మొకుక్తునాన్రు. 32 సొలొమోను తండి
దావీదు లాగా వాళ ళ్ నా విధానాలను అనుసరించి నడవలేదు.
నా దృషిట్లో సరిగా పవరించలేదు. నా శాసనాలను ఆచరణలో
పెటట్లేదు. కాబటిట్ సొలొమోను చేతిలోనుండి రాజాయ్నిన్ తీసేసి పది
గోతాలను నీకిసాత్ ను. 33అయితే నా సేవకు న దావీదు కోసం, నేను
ఎనున్కునన్ యెరూషలేము పటట్ణం కోసం ఇశాయేలీయుల గోతాలోల్
నుండి అతనికి ఒక గోతం ఉండనిసాత్ ను.

34 రాజాయ్నిన్ సొలోమోను చేతిలోనుండి బొతిత్గా తీసివేయను.
నేను కోరుకునన్ నా సేవకు న దావీదు నా ఆజఞ్లను, కటట్డలను
ఆచరించాడు కాబటిట్ దావీదును జాఞ్ పకం చేసుకుని తన
జీవితకాలమంతా అతనిన్ పరిపాలన చేయనిసాత్ ను. 35 అయితే
అతని కొడుకు చేతిలోనుండి రాజాయ్నిన్ తీసివేసి అందులో నీకు పది
గోతాలు ఇసాత్ ను. 36 నా పేరు అకక్డ ఉండేలా నేను కోరుకునన్
పటట్ణ న యెరూషలేములో నా సమకష్ంలో నా సేవకు న దావీదు
కోసం ఒక దీపం ఎపప్టికీ వెలుగుతూ ఉండాలి. అందువలల్ అతని
కొడుకిక్ ఒక గోతం ఇసాత్ ను.

37 నేను నినున్ ఎనున్కుంటాను. నీవు కోరే దానంతటిమీదా
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పరిపాలిసూత్ ఇశాయేలు వారి మీద రాజుగా ఉంటావు. 38 నా
సేవకు న దావీదు నా కటట్డలను నా ఆజఞ్లను పాటించినటుల్ , నేను
నీకు ఆజాఞ్ పించినదంతా నీవు విని, నా మారాగ్ లను అనుసరించి
నడుసూత్ నా దృషిట్కి అనుకూల న దానిన్ జరిగిసూత్ ఉంటే నేను
నీకు తోడుగా ఉంటాను. దావీదు కుటుంబానిన్ శాశవ్తంగా నేను
సిథ్రపరచినటుల్ నినున్ కూడాసిథ్రపరచి ఇశాయేలువారినినీకు ఇసాత్ ను.
39 నేను దావీదు సంతానానిన్ వారు చేసిన అపరాధం మూలంగా
శి సాత్ ను గానీ ఎలల్కాలం అలా చేయను.”

40సొలొమోనుయరొబామునుచంపడానికిపయతన్ంచేశాడుకానీ
యరొబాము ఐగుపు దేశానికి పారిపోయి, ఐగుపు రాజు షీషకు దగగ్ర
చేరి సొలొమోను చనిపోయేవరకూ ఐగుపులోనే ఉనాన్డు.

సొలొమోను మరణం
2దిన 9:29-30

41 సొలొమోను గురించిన మిగతా విషయాలు, అతడు
చేసినదంతాఅతనిజాఞ్ నం గురించి,సొలొమోనుచరితగంథంలోరాసి
ఉంది. 42 సొలొమోను యెరూషలేములో ఇశాయేలీయులందరినీ
పాలించిన కాలం 40 ఏళ ళ్. 43 సొలొమోను చనిపోయి తన
పూరీవ్కుల దగగ్రికి చేరాడు. అతని తండి దావీదు పురంలో అతనిన్
పాతిపెటాట్ రు. తరువాత అతని కొడుకు రెహబాము అతనికి బదులు
రాజయాయ్డు.

12
ఇశాయేలువారు రెహబాము రాజుకు వయ్తిరేకంగా తిరుగుబాటు
2దిన 10:1-11:4

1 రెహబాముకు పటాట్ భిషేకం చేయడానికి ఇశాయేలీయులంతా
షెకెముకు రాగా రెహబాము షెకెము వెళాళ్డు. 2 నెబాతు కొడుకు
యరొబాము, సొలొమోను రాజు దగగ్ర నుండి పారిపోయి ఐగుపులో
నివసిసుత్ నాన్డు. యరొబాము ఐగుపులోనే ఉండి రెహబాము
పటాట్ భిషేకం సంగతి వినాన్డు. 3 పజలు అతనికి కబురంపి
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పిలిపించారు. యరొబాము, ఇశాయేలీయుల సమాజమంతా వచిచ్
రెహబాముతో ఇలామనవిచేశారు. 4 “మీనానన్ బరు న కాడినిమా
మీద ఉంచాడు. నీ తండి నియమించిన కఠిన న దాసాయ్నిన్, మా
మీద అతడు ఉంచిన బరు న కాడిని నీవు తేలిక చేసేత్ మేము నీకు
సేవ చేసాత్ ం.”

5 అందుకు రాజు “మీరు వెళిల్ మూడు రోజు న తరువాత నా
దగగ్రికి మళీళ్ రండి” అని చెపప్గా పజలు వెళిల్పోయారు. 6అపుప్డు
రెహబాము రాజు తన తండి సొలొమోను బతికి ఉనన్పుప్డు అతని
దగగ్ర సేవ చేసిన పెదద్లను సంపదించి “ఈ పజలకు ఏం జవాబు
చెపాప్లి?” అని వారిని అడిగాడు. 7 వారు “ఈ దినాన నీవు
ఈ పజలకు సేవచేయ గోరితే వారికి మృదు న మాటలతో వారికి
జవాబిసేత్ వాళ ళ్ ఎపప్టికీ నీకు సేవకులుగా ఉంటారు” అనాన్రు.

8 అయితే అతడు పెదద్లు తనతో చెపిప్న సలహా పకక్నబెటిట్ ,
తనతో కూడ పెరిగిన తన పరివారంలోనియువకులను పిలిచి సలహా
అడిగాడు. అతడు వారిని 9 “మా మీద నీ తండి ఉంచిన కాడిని
తేలిక చేయమని నాతో చెపుప్కునన్ ఈ పజలకు ఏమని జవాబు
చెపాప్లి? మీరిచేచ్ సలహా ఏంటి?” అని పశిన్ంచాడు. 10 అపుప్డు
అతనితోబాటు పెరిగిన ఆయువకులు అతనితోఅనాన్రు. “నీ తండి
మా కాడిని భారం చేసాడు గాని నీవు దానిన్ తేలిక చేయాలని నీతో
చెపుప్కునన్ ఈ పజలకు ఇలా చెపుప్. మా నానన్ నడుం కంటే నా
చిటికెనవేలుపెదద్ది. 11మానానన్భార నకాడినిపెటాట్ డుకానీనేను
ఆ కాడిని ఇంకా భారం చేసాత్ ను. మానానన్ చెరాన్కోలలతో మిమమ్లిన్
శి ంచాడు కానీ నేను మిమమ్లిన్ కొరడాలతో శి సాత్ ను.”

12 “మూడో రోజు నా దగగ్రికి రండి” అని రాజు చెపిప్నటుట్
యరొబాము, పజలంతా మూడో రోజు రెహబాము దగగ్రికి
వచాచ్రు. 13 అపుప్డు రాజు పెదద్లు చెపిప్న సలహా పకక్నబెటిట్ ,
యువకులు చెపిప్న సలహా పకారం వారికి కఠినంగా జవాబిచిచ్ ఇలా
ఆజాఞ్ పించాడు. 14 “మానానన్ మీ కాడిని భారం చేశాడు గాని నేను
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మీ దానిన్ మరింత భారంగా చేసాత్ ను. మా నానన్ చెరాన్కోలలతో
మిమమ్లిన్ శి ంచాడు కానీ నేను మిమమ్లిన్ కొరడాలతో శి సాత్ ను.”

15 పజలు చేసిన మనవిని రాజు వినిపించుకోలేదు.
షిలోనీయు న అహీయా దావ్రా నెబాతు కొడుకు యరొబాముతో
తాను పలికించిన మాట నెరవేరాలని యెహోవా ఇలా జరిగించాడు.
16 కాబటిట్ ఇశాయేలు వారంతా రాజు తమ వినన్పం వినలేదని
తెలుసుకుని రాజుకిలా బదులిచాచ్రు:
“దావీదు వంశంతోమాకేం సంబంధం?
యెషష్యి కొడుకుతోమాకు వారసతవ్ం ఏముంది?
ఇశాయేలు పజలారా,మీమీ గుడారాలకు వెళళ్ండి.
దావీదు వంశమా, నీ వంశం సంగతి నువేవ్ చూసుకో.”
ఇలా చెపిప్ ఇశాయేలువారు తమ గుడారాలకు వెళిల్పోయారు.

17 అయితే యూదా పటట్ణాలోల్ ఉనన్ ఇశాయేలు వారిని రెహబాము
పాలించాడు.

18 తరువాత రెహబాము రాజు వెటిట్పనివారి మీద అధికారి
అదోరామును ఇశాయేలువారిదగగ్రికి పంపాడు. ఇశాయేలువారంతా
అతనిన్ రాళల్తో కొటిట్ చంపేశారు. రెహబాము రాజు తన రథం
మీద వెంటనే యెరూషలేము పారిపోయాడు. 19 ఈ విధంగా
ఇశాయేలువారు ఇపప్టికీ దావీదు వంశం మీద తిరగబడుతూనే
ఉనాన్రు.

20 యరొబాము తిరిగి వచాచ్డని ఇశాయేలు వారంతా విని,
సమాజంగా కూడి, అతనిన్ పిలిపించి ఇశాయేలు వారందరి మీద
రాజుగా అతనికి పటాట్ భిషేకం చేశారు. యూదా గోతం వాళ ళ్
తపప్ దావీదు సంతానానిన్ వెంబడించిన వారెవరూ లేకపోయారు.
21రెహబాముయెరూషలేము చేరుకునన్ తరువాత ఇశాయేలువారితో
యుదధ్ం చేశాడు. రాజయ్ంసొలొమోను కొడుకు రెహబాముఅనేతనకు
మళీళ్ వచేచ్లా చేయడానికి అతడు యూదా వారందరిలో నుండి,
బెనాయ్మీను గోతికులోల్ నుండియుదధ్ పవీణు న 1, 80,000మందిని
సమకూరాచ్డు.
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22 కానీ దేవుడు షెమయా పవకతో ఇలా చెపాప్డు. 23 “నీవు
సొలొమోను కొడుకు, యూదా రాజు అయిన రెహబాముతో, యూదా
గోతం వారితో బెనాయ్మీనీయులందరితో,మిగిలిన పజలందరితో ఇలా
చెపుప్, 24 యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, జరిగినది నేనే జరిగించాను.
మీరు ఇశాయేలు పజ న మీ సోదరులతో యుదధ్ం చేయడానికి
వెళల్కుండా అందరూ మీ ఇళళ్కు తిరిగి వెళిళ్పొండి.” కాబటిట్ వారు
యెహోవామాటకు లోబడి,యుదాధ్ నికి వెళళ్కుండా ఆగిపోయారు.

బేతేలు,దానులో బంగారు దూడలు
25 తరువాత యరొబాము ఎఫాయిము కొండపాంతంలో షెకెము

అనే పటట్ణానిన్ కటిట్ంచుకుని అకక్డ నివసించాడు. అకక్డ నుంచి
వెళిల్ పెనూయేలును కటిట్ంచాడు. 26యరొబాము ఇలాఅనుకునాన్డు.
“ఈ పజలు యెరూషలేములో ఉనన్ యెహోవా మందిరంలో బలులు
అరిప్ంచడానికి ఎకిక్ వెళేత్ వారి హృదయం యూదారాజు రెహబాము
అనే తమ యజమాని పుకు తిరుగుతుంది. 27 అపుప్డు వారు
ననున్ చంపి మళీళ్ యూదా రాజు రెహబాము పకష్ం చేరతారు.
రాజయ్ంమళీళ్ దావీదు సంతానంవారిది అవుతుంది” 28యరొబాము
తన హృదయంలో ఇలా ఆలోచన చేసి రెండు బంగారు దూడలు
చేయించాడు. అతడు పజలను పిలిచి “యెరూషలేము వెళళ్డం
మీకు చాలా కషట్ం. 29 ఇశాయేలు పజలారా, ఐగుపు దేశంలోనుండి
మిమమ్లిన్ రపిప్ంచిన మీ దేవుళ ళ్ ఇవే” అని చెపిప్, ఆ దూడలోల్
ఒకటి బేతేలులో, మరొకటి దానులో ఉంచాడు. 30 కాబటిట్ ఈ పని
దోషం అయింది. ఈ రెంటిలో ఒకదానిన్ పూజించడానికి పజలు దాను
వరకూ వెళళ్సాగారు. 31 అతడు ఉనన్త సథ్లాలోల్ మందిరాలను
ఏరప్రచాడు. లేవీయులు కాని సాధారణ న వారు కొందరిని
యాజకులుగా నియమించాడు.

32 యరొబాము యూదా దేశంలో జరిగే మహోతస్వం లాంటి
ఉతస్వానిన్ ఎనిమిదవ నెల పదిహేనవ రోజున జరపడానికి
నిరణ్యించి, బలిపీఠం మీద బలులు అరిప్సూత్ వచాచ్డు. ఈ విధంగా
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బేతేలులో కూడా తాను చేయించిన దూడలకు బలులు అరిప్సూత్
వచాచ్డు. తాను చేయించిన ఉనన్త సథ్లాలకు యాజకులను
బేతేలులో ఉంచాడు. 33 ఈ విధంగా తన మనసుస్లో అనుకునన్
దానిన్ బటిట్ అతడు ఎనిమిదవ నెల, పదిహేనవ రోజు బేతేలులో
తాను చేయించిన బలిపీఠం సమీపించాడు. ఇశాయేలు వారికి ఒక
ఉతస్వానిన్ నిరణ్యించి, ధూపం వేయడానికి తానే బలిపీఠం దగగ్రికి
వెళాళ్డు.

13
యూదా నుండి వచిచ్న వజనుడు

1ఒక వ సేవకుడుయెహోవామాటచొపుప్నయూదాదేశం నుండి
బేతేలుకు వచాచ్డు. ధూపం వేయడానికి యరొబాము ఆ బలిపీఠం
దగగ్ర నిలబడి ఉనాన్డు. 2ఆ వ సేవకుడు యెహోవా ఆజఞ్ పకారం
బలిపీఠానికి వయ్తిరేకంగా ఇలా పకటన చేశాడు. “బలిపీఠమా!
బలిపీఠమా! యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, దావీదు సంతానంలో
యోషీయా అనే పేరుతో ఒక మగ బిడడ్ పుడతాడు. నీ మీద ధూపం
వేసినఉనన్తపూజాసథ్లాలయాజకులనుఅతడునీమీదవధిసాత్ డు.
అతడు మనిషి ఎముకలను నీ మీద కాలుసాత్ డు.” 3 అదే రోజు
అతడు ఒక సూచన ఇచాచ్డు. “ఈ బలిపీఠం బదద్ దానిమీదునన్
బూడిద ఒలికి పోతుంది. యెహోవాచెపిప్న సూచన ఇదే” అనాన్డు.

4 బేతేలులోని బలిపీఠానిన్ గురించి ఆ వ సేవకుడు పకటించిన
మాటయరొబామురాజువిని, బలిపీఠంమీదనుండి తన చెయియ్చాపి
“అతనిన్ పటుట్ కోండి” అనాన్డు. అతడు చాపిన చెయియ్ చచుచ్బడి
పోయింది. అతడు దానిన్ తిరిగి వెనకిక్ తీసుకోలేకపోయాడు.
5 యెహోవా మాట పకారం వసేవకుడి మాట పకారం బలిపీఠం
బదద్ ,దానిమీద నుండి బూడిద ఒలికి పోయింది.

6 అపుప్డు రాజు “నా చెయియ్ తిరిగి బాగయేయ్లా నీ దేవుడు
యెహోవా నా మీద దయ చూపేలా నా కోసం వేడుకో” అని ఆ
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దేవుని మనిషితో అనాన్డు. కాబటిట్ వ సేవకుడు యెహోవాను
వేడుకునాన్డు. రాజు చెయియ్బా మునుపటి లాగా అయింది.

7అపుప్డు రాజు “నీవు నా ఇంటికి వచిచ్ అలసట తీరుచ్కో. నీకు
బహ మతి ఇసాత్ ను” అని ఆ వసేవకుడితో చెపాప్డు. 8 అపుప్డు
వసేవకుడురాజుతోఇలాఅనాన్డు “నీవునీఇంటోల్ సగంనాకిచిచ్నా
నీతోబాటు నేను లోపలికి రాను. ఇకక్డ నేనేమీ తినను, తాగను.
9 ఎందుకంటే, ఇకక్డేమీ తినొదద్నీ తాగొదద్నీ వచిచ్న దారినే తిరిగి
వెళళ్వదద్నీ యెహోవా నాకు ఆజాఞ్ పించాడు.” 10 అందుకని అతడు
బేతేలుకు వచిచ్న దారిన కాకుండా ఇంకొక దారిలో వెళిళ్పోయాడు.

11బేతేలులోఒకముసలి పవక నివసించేవాడు. అతనికొడుకులోల్
ఒకడు వచిచ్ బేతేలులోఆ వసేవకుడు ఆరోజుచేసినదంతాఅతనికి
చెపాప్డు. అతడు రాజుతో చెపిప్నమాటలు కూడా అతని కొడుకులు
అతనికి చెపాప్రు. 12వారితండి “అతడు ఏదారిన వెళాళ్డు?” అని
వారినడిగాడు. అతని కొడుకులు యూదాదేశానున్ంచి వచిచ్న దేవుని
మనిషి ఏదారిలో వెళాళ్డో చెపాప్రు.

13 తరువాత అతడు తన కొడుకులను పిలిచి “నాకోసం గాడిద
మీద జీను వేయండి” అని చెపాప్డు. వారు అతని కోసం గాడిద
జీను వేశారు. అతడు దానిమీద ఎకిక్ బయలుదేరాడు. 14సింధూర
వృకష్ం కింద దేవుని మనిషి కూరుచ్ని ఉండగా చూసి “యూదాదేశం
నుండి వచిచ్న వ పవకవు నువేవ్నా?” అని అడిగాడు. అతడు
“నేనే” అనాన్డు. 15 అపుప్డు అతడు “నా ఇంటికి వచిచ్ భోజనం
చెయియ్” అనాన్డు. 16అతడు “నేను నీతో రాలేను. నీ ఇంటికి రాను.
నీతో కలిసి ఇకక్డ ఏదీతిననూతాగను. 17నీవుఅకక్డ ఏదీతినొదద్నీ
తాగొదద్నీ నీవువచిచ్నదారిలోవెళళ్ వదద్నీయెహోవానాతోచెపాప్డు”
అనాన్డు.

18 అపుప్డు ఆ ముసలి పవక అతనితో “నేను కూడా నీలాంటి
పవకనే. యెహోవాఆజఞ్ పకారం ఒక దేవదూత ‘భోజనం చేయడానికి
అతనిన్ వెంటబెటుట్ కుని తీసుకు రా’ అని నాతో చెపాప్డు” అనాన్డు.
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అలా అతడు ఆ దేవుని మనిషితో అబదధ్మాడాడు. 19 అతడు ఆ
ముసలి పవక వెంట వెళిల్ అతని ఇంటోల్ భోజనం చేశాడు.

20 వారు భోజనం చేసూత్ ఉంటే అతనిన్ వెనకిక్ తీసుకొచిచ్న ఆ
పవకతో యెహోవా మాటాల్ డాడు. 21 అతడు యూదాదేశానున్ండి
వచిచ్న దేవునిమనిషితో “యెహోవాఇలాచెబుతునాన్డు, నీ దేవుడు
యెహోవా నీకు చెపిప్న మాట వినక, ఆయన ఆజాఞ్ పించిన దానిన్
పాటించకుండా 22 వెనకిక్ వచిచ్, నీవు అకక్డ భోజనం చేయొదద్ని
ఆయన చెపిప్న చోటభోజనం చేశావుకాబటిట్ నీ శవానిన్ నీపూరీవ్కుల
సమాధులకు చేరదు” అని బిగగ్రగా చెపాప్డు.

23 వారు భోజనం చేసిన తరువాత ఆ పవక తాను వెనకిక్
తీసుకు వచిచ్న ఆ వసేవకుని గాడిద జీను వేశాడు. 24 అతడు
బయలుదేరి వెళిల్ పోతుంటే దారిలో ఒక సింహం అతనికి ఎదురుపడి
అతనిన్ చంపేసింది. అతని శవం దారిలోనే పడి ఉంది. గాడిద దాని
దగగ్ర నిలబడి ఉంది, సింహం కూడా శవం దగగ్ర నిలబడి ఉంది.
25 కొంతమంది అటుగా వెళత్ శవం దారిలో పడి ఉండడం, సింహం
శవం దగగ్ర నిలబడి ఉండడం చూసి, ఆ ముసలి పవక నివసిసుత్ నన్
ఊరు వచిచ్ ఆ విషయం చెపాప్రు.

26దారిలో నుండి అతనిన్ తీసుకు వచిచ్న ఆ పవక ఆ విషయం
విని “యెహోవామాట వినక ఎదురు తిరిగిన వ సేవకుడు ఇతడే.
యెహోవా సింహానికి అతనిన్ అపప్గించేసాడు. యెహోవా చెపిప్నటుట్ ,
అది అతనిన్ చీలిచ్ చంపేసింది” అని చెపాప్డు.

27 తన కొడుకులను పిలిచి “నా కోసం గాడిదను పయాణానికి
సిదధ్ం చేయండి” అని చెపాప్డు. వారు అతని కోసం గాడిదను సిదధ్
పరిచారు. 28 అతడు వెళిల్ అతని శవం దారిలో పడి ఉండడం,
గాడిద, సింహం శవం దగగ్ర నిలిచి ఉండడం, సింహం గాడిదను
చీలిచ్వేయకుండా శవానిన్ తినకుండా ఉండడం చూసి 29 ఆ ముసలి
పవక అ దేవుని మనిషి శవానిన్ ఎతిత్ గాడిద మీద వేసుకుని
దుఃఖించడానికీ శవానిన్ పాతి పెటట్డానికీ తన సవ్గామం వచాచ్డు.
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30 అతడు తన సొంత సమాధిలో ఆ శవానిన్ పాతిపెటాట్ డు. పజలు
“అయోయ్! నాసోదరా” అంటూ ఏడాచ్రు.

31 అతనిన్ పాతిపెటిట్న తరువాత, ఆ ముసలి పవక తన
కొడుకులతో “నేను చనిపోయినపుప్డు ఆ పవకను ఉంచిన
సమాధిలోనే ననూన్ పాతిపెటట్ండి. నా ఎముకలను అతని ఎముకల
దగగ్రే పెటట్ండి. 32 ఎందుకంటే యెహోవా మాటను బటిట్ బేతేలులో
ఉనన్ బలిపీఠానికి వయ్తిరేకంగా, సమరయ పటట్ణంలో ఉనన్ ఉనన్త
సథ్లాలోల్ ఉనన్ మందిరాలనిన్టికీ వయ్తిరేకంగా అతడు పకటించినది
తపప్కుండా జరుగుతుంది” అని చెపాప్డు.

33 ఇది జరిగిన తరువాత కూడా యరొబాము తన దురామ్రాగ్ నిన్
విడిచిపెటట్లేదు. మరో సారి సాధారణ మనుషులను ఉనన్త
పూజాసథ్లాలకు యాజకులుగా నియమించాడు. పూజ చేయడానికి
ఇషట్పడినవారందరినీయాజకులుగా పతిషిఠ్ ంచివారినిఉనన్తపూజా
సథ్లాలకు యాజకులుగా నియమించాడు. 34యరొబాము వంశానిన్
నిరూమ్లించి భూమి మీద లేకుండా చేయడానికి కారణ న పాపం
ఇదే.

14
యరొబాముకు వయ్తిరేకంగా పవచనం

1 అదే రోజులోల్ యరొబాము కొడుకు అబీయాకు జబుబ్ చేసింది.
2యరొబాము తన భారయ్తో ఇలా అనాన్డు. “నీవు లేచియరొబాము
భారయ్వని ఎవరికీ తెలియకుండా మారువేషం వేసుకుని షిలోహ
వెళ ళ్. ఈ పజల మీద నేను రాజునవుతానని నాకు చెపిప్న పవక
అహీయా అకక్డునాన్డు. 3 కాబటిట్ నీవు పది రొటెట్లూ కొనిన్ తీపి
రొటెట్లు, ఒక సీసా నిండా తేనె తీసుకుని అతని దగగ్రికి వెళ ళ్.
అబాబ్యికి ఏమవుతుందో అతడు నీకు చెబుతాడు.”

4 యరొబాము భారయ్ అలానే చేసింది. ఆమె షిలోహ లోని
అహీయా ఇంటికి వెళిళ్ంది. ముసలితనం వలన అహీయా కళ ళ్
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కనిపించడం లేదు. 5యెహోవా అహీయాతో “యరొబాము కొడుకు
జబుబ్గా ఉనాన్డు కాబటిట్ అతని గురించి నీ దగగ్ర సలహా కోసం
యరొబాము భారయ్ వసూత్ ఉంది. ఆమెమారువేషం వేసుకుని మరొక
సీలాగా నటిసుత్ ంది. నేను నీకు చెపేప్ది నీవు ఆమెతో చెపాప్లి”
అనాన్డు. 6 గుమమ్ం గుండా ఆమె వసుత్ నన్ కాలి చపుప్డు విని
అహీయాఆమెతో ఇలాఅనాన్డు.

“యరొబాము భారాయ్, లోపలికి రా! నీవు వేషం వేసుకుని
రావడం ఎందుకు? కఠిన న మాటలు నీకు చెపాప్లని దేవుడు
నాకు చెపాప్డు. 7 నీవు వెళిల్ యరొబాముతో ఇలా చెపుప్,
ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, ‘నేను నినున్
పజలోల్ నుంచిహెచిచ్ంచినా ఇశాయేలు పజలమీద నినున్ అధికారిగా
నియమించాను. 8దావీదు వంశం నుంచి రాజాయ్నిన్ తీసి నీకిచాచ్ను.
అయినా నీవు నా సేవకు న దావీదు చేసినటుట్ చేయలేదు. అతడు
హృదయపూరవ్కంగా ననున్ అనుసరించి,నాఆజఞ్లు కొనినాదృషిట్కి
ఏది అనుకూలమో దానిన్ మాతమే చేశాడు. 9దానికి బదులు నీవు
నీకు ముందునన్ వారందరికంటే ఎకుక్వ దురామ్రగ్ం చేశావు. ననున్
పూరిగా వదిలేశావు. నీ కోసం ఇతర దేవుళళ్ను చేయించుకునాన్వు,
పోత విగహాలను పెటిట్ంచుకుని నాకు కోపం పుటిట్ంచావు.

10కాబటిట్ నీ కుటుంబం మీదకు నేను కీడు రపిప్సాత్ ను. ఇశాయేలు
వారిలో చినన్వారనీ పెదద్వారనీ తేడా లేకుండా చెతత్నంతా పూరిగా
కాలిచ్నటుట్ మగపిలల్లందరినీ నిరూమ్లం చేసాత్ ను. 11 పటట్ణంలో
చనిపోయే నీ కుటుంబానికి చెందిన వారిని కుకక్లు తింటాయి.
బయట పొలంలో చనిపోయే వారిని రాబందులు తింటాయి. ఈ
మాటలు చెపేప్ది, యెహోవా న నేనే.’ 12 కాబటిట్ నీవు లేచి నీ
ఇంటికివెళ ళ్,నీవుపటట్ణంలోఅడుగుపెటట్గానేనీబిడడ్ చనిపోతాడు.
13 అతని కోసం ఇశాయేలు వారంతా దుఃఖిసూత్ అతనిన్ సమాధి
చేసాత్ రు. ఇతనిన్ మాతమే సమాధి చేసాత్ రు, ఎందుకంటేయరొబాము
వంశంలో ఇతడొకక్డిలోనే ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవాకు
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కొంచెం మంచి కనిపించింది.
14 అంతేకాక యెహోవా ఇశాయేలు వారి మీద ఒక రాజును

నియమించబోతునాన్డు. ఆ రోజునే అతడు యరొబాము వంశానిన్
నాశనం చేసాత్ డు. ఇదే ఆ రోజు. 15 ఇశాయేలువారు అషేరా
దేవతా సత్ంభాలను నిలబెటిట్ యెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచారు,
కాబటిట్ నీళళ్లోల్ రెలుల్ ఊగుతునన్టుట్ యెహోవా ఇశాయేలు వారిని
ఊపేసాత్ డు. వారి పూరీవ్కులకు తాను ఇచిచ్న ఈ మంచి దేశంలో
నుండి వారిని ఊడబెరికి, వారిని యూఫటీసు నది అవతలకు
చెదరగొడతాడు. 16 తానే పాపం చేసి ఇశాయేలువారు పాపం
చేయడానికి కారణ న యరొబాము పాపాలను బటిట్ ఆయన
ఇశాయేలు వారిని శి ంచబోతునాన్డు.”

17 అపుప్డు యరొబాము భారయ్ లేచి, తిరాస్ పటట్ణానికి
వెళిల్పోయింది. ఆమె వాకిటోల్ అడుగు పెటట్డంతోనే ఆమె కొడుకు
చనిపోయాడు. 18యెహోవా తన సేవకుడు అహీయా పవక దావ్రా
చెపిప్నటుట్ ఇశాయేలు వారంతా అతనిన్ సమాధి చేసి అతని కోసం
దుఖించారు. 19 యరొబాము గురించిన ఇతర విషయాలను,
అతడు చేసిన యుదాధ్ లను గురించి, పరిపాలన గురించి ఇశాయేలు
రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉనాన్యి. 20యరొబాము 22 ఏళ ళ్
పాలించాడు. అతడు చనిపోయినపుప్డు అతనిన్పూరీవ్కుల సరసన
పాతిపెటాట్ రు. అతనిసాథ్ నంలోఅతని కొడుకు నాదాబు రాజయాయ్డు.

యూదారా న రెహబాము
2దిన 12:9-16

21యూదాదేశంలో సొలొమోను కొడుకు రెహబాము పాలించాడు.
రెహబాము 41 ఏళల్ వయసుస్లో పరిపాలించడంమొదలెటాట్ డు. తన
పేరు నిలపడానికి ఇశాయేలీయుల గోతాలనిన్టిలో నుండి యెహోవా
కోరుకునన్ యెరూషలేము అనే పటట్ణంలో అతడు 17 ఏళ ళ్
పాలించాడు. అతని తలిల్ అమోమ్నీయురాలు, ఆమె పేరు నయమా.

22యూదావారు యెహోవా దృషిట్లో చెడడ్గా పవరించారు. తమ
పూరీవ్కులకంటే ఎకుక్వ పాపం చేసూత్ ఆయనకు రోషం పుటిట్ంచారు.
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23వాళ ళ్ ఎతత్యిన పతి కొండమీదా పచచ్ని పతి చెటుట్ కిందాపూజా
సథ్లాలను కటిట్ , విగహాలు నిలిపి,అషేరాదేవతాసత్ంభాలను ఉంచారు.
24యూదా దేశంలో దేవసాథ్ నాలకు అనుబంధంగామగ వయ్భిచారులు
కూడా ఉనాన్రు. ఇశాయేలీయుల ఎదుట నిలవకుండా యెహోవా
వెళల్గొటిట్న పజలు చేసేనీచ నపనులనుయూదావారు కూడాచేసూత్
వచాచ్రు.

25 రెహబాము రాజు పాలిసుత్ నన్ ఐదో సంవతస్రంలో ఐగుపు
రాజు షీషకు యెరూషలేము దండెతాత్ డు. 26యెహోవామందిరపు
ఖజనాలోని వసుత్ వులు, రాజభవనపు ఖజనాలోని వసుత్ వులు,
అనిన్టినీ దోచుకుపోయాడు. సొలొమోను చేయించిన బంగారపు
డాళల్ను కూడా అతడు దోచుకుపోయాడు. 27 రెహబాము రాజు
వీటికి బదులు ఇతత్డి డాళల్ను చేయించి, రాజభవనానిన్ కాపలా
కాసే రకష్కభటుల నాయకునికి అపప్చెపాప్డు. 28 రాజు యెహోవా
మందిరానికి వెళేళ్ పతిసారీ భటులు వాటిని మోసుకు పోయేవారు.
తరువాతవాటిని భద న గదిలో ఉంచేవారు.

29 రెహబాము గురించిన ఇతర విషయాలు, అతడు చేసినదంతా
యూదారాజుల చరిత గంథంలో రాసి వుంది. 30 బతికినంత
కాలం రెహబాముకూ యరొబాముకూ మధయ్ యుదధ్ం జరుగుతూ
ఉంది. 31రెహబాము చనిపోయినపుప్డు దావీదు నగరంలోని అతని
పూరీవ్కుల సమాధిలో అతనిన్ పాతిపెటాట్ రు. అతని తలిల్ నయమా
అమోమ్నీయురాలు. అతని కొడుకు అబీయా అతని సాథ్ నంలో
రాజయాయ్డు.

15
యూదారా న అబీయా
15:1-2; 6-8; 2దిన 13:1-2, 22; 14:1

1 నెబాతు కొడుకు యరొబాము రాజు పరిపాలన 18 వ
సంవతస్రంలో అబీయా యూదాను పాలించడం మొదలెటాట్ డు.
2అతడుయెరూషలేములోమూడేళ ళ్రాజుగాఉనాన్డు. అతనితలిల్
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పేరుమయకా. ఆమెఅబీషాలోము కూతురు. 3అతడు గతంలోతన
తండి చేసిన దురామ్రాగ్ లనిన్టినీ చేశాడు. తన పూరీవ్కు న దావీదు
హృదయం తన దేవుడు యెహోవా పటల్ యథారధ్ంగా ఉనన్టుట్ గా
అతనిహృదయంయథారధ్ంగా లేదు.

4 దావీదు హితీత్యు న ఊరియా విషయంలో తపప్ తన
జీవితమంతాయెహోవాదృషిట్కియథారధ్ంగానడుచుకొంటూయెహోవా
అతనికిచిచ్న ఆజఞ్లోల్ ఏ విషయంలోనూ తపిప్పోలేదు. 5 అందుకే
దావీదు కోసం అతని తరువాత అతని సంతానం వాణిణ్ నిలపడానికీ
యెరూషలేమును సిథ్రపరచడానికీ అతని దేవుడు యెహోవా
యెరూషలేములో ఒక దీపంగా అతనిని ఉంచాడు. 6 రెహబాము
బతికిన రోజులనీన్ అతనికీ యరొబాముకూ యుదధ్ం జరుగుతూ
ఉండేది. 7అబీయాయరొబాములమధయ్ కూడాయుదధ్ం జరుగుతూ
ఉండేది. అబీయా గురించిన మిగతా విషయాలు, అతడు చేసిన
వాటనిన్టిని గురించి యూదా రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది.
8 అబీయా చనిపోగా తన పూరీవ్కులతో పాటు దావీదు పటట్ణంలో
అతనిన్ సమాధిచేశారు. అతని కొడుకు ఆసా అతనికి బదులు
రాజయాయ్డు.

యూదారా న ఆసా
15:9-22, 23-24; 2దిన 14:2-3; 15:16-16:6; 16:11-

17:1
9ఇశాయేలు రాజుయరొబాముపాలన 25 వ సంవతస్రంలో ఆసా

యూదావారిని పరిపాలించడంమొదలెటాట్ డు. 10అతడు 40 ఏళ ళ్
యెరూషలేములో పాలించాడు. అతని అవవ్ పేరు మయకా, ఈమె
అబీషాలోము కూతురు. 11 ఆసా తన పూరీవ్కు న దావీదులాగా
యెహోవా దృషిట్కి యథారధ్ంగా నడుచుకుని 12మగ వయ్భిచారులను
దేశంలోనుండి వెళల్గొటిట్ తన పూరీవ్కులు చేయించిన విగహాలనిన్టినీ
పడగొటాట్ డు. 13తనఅవవ్మయకాఅసహయ్ న ఒక అషేరాదేవతా
సత్ంభానిన్ చేయిసేత్ ఆసాఆ విగహానిన్ముకక్లు ముకక్లు చేసి, కిదోను
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లోయపకక్నదానిన్ కాలిచ్వేశాడు. పటట్పురాణిపదవినుండిఆమెను
తొలగించాడు.

14 ఆసా తన జీవితమంతా హృదయపూరవ్కంగా యెహోవాను
అనుసరించాడు గాని ఉనన్త సథ్లాలను తీసి వేయలేదు. 15అతడు
తనతండిపతిషిఠ్ ంచిన వసుత్ వులనూతాను పతిషిఠ్ ంచిన వసుత్ వులనూ
వెండి బంగారానీన్ యెహోవామందిరంలోకి తెపిప్ంచాడు. 16ఆసాకు,
ఇశాయేలు రాజు బయెషాకు వారు బతికిన రోజులనీన్ యుదధ్ం
జరుగుతూ ఉండేది.

17 ఇశాయేలు రాజు బయెషా యూదా వారికి విరోధిగా ఉండి,
యూదా రాజు ఆసా దగగ్రనుండి ఎవరూ రాకుండా అతని దగగ్రికి
ఎవరూ పోకుండా రమా పటట్ణానిన్ కటిట్ంచాడు. 18 కాబటిట్ ఆసా
యెహోవా మందిరపు ఖజానాలోనూ రాజభవనపు ఖజానాలోనూ
మిగిలిన వెండి బంగారమంతా తీసి తన సేవకులకు ఇచిచ్,
దమసుక్లో నివసిసుత్ నన్ సిరియా రాజు బెనహ్దదుకు పంపించాడు.
బెనహ్దదు హెజోయ్నుకు పుటిట్న టబిమోమ్ను కొడుకు. ఆసా ఇలామనవి
చేశాడు. 19 “మీనానన్కూ మా నానన్కూ ఒపప్ందం ఉనన్టుట్ గా నీకూ
నాకూ ఒపప్ందం ఉండాలి. వెండి బంగారాలను నీకు కానుకగా
పంపిసుత్ నాన్ను. నీవు వచిచ్ ఇశాయేలు రాజు బయెషా నా దగగ్ర
నుండి వెళిళ్పోయేలాఅతనితో నీకునన్ పొతుత్ రదుద్ చేసుకో.”

20 కాబటిట్ బెనహ్దదు ఆసా రాజు చెపిప్న మాటకు సమమ్తించి తన
నాయ్ధిపతులను ఇశాయేలు పటట్ణాల మీదికి పంపి, ఈయోను,
దాను, ఆబేలేబ్తమ్యకా, కినెన్రెతు పాంతాలనూ నఫాత్ లి దేశానీన్
కొలల్గొటాట్ డు. 21 బయెషాకు అది తెలిసి, రమా పటట్ణం కటట్డం
మాని తిరాస్కు వెళిల్ అకక్డే నివసించాడు. 22 అపుప్డు ఆసా
రాజుఎవరినీమినహాయించకుండాయూదాదేశంవారంతారావాలని
పకటన చేశాడు. వారు సమకూడి వచిచ్ బయెషా కటిట్సుత్ నన్ రమా
పటట్ణంరాళల్నూ కరలనూపజలు తీసుకొచేచ్శారు. ఆసారాజువాటిని
బెనాయ్మీనుపాంతంలో గెబ,మిసాప్ కటిట్ంచడానికి ఉపయోగించాడు.
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23 ఆసా గురించిన మిగతా విషయాలు, అతని బలపభావాలూ
అతడు చేసినదంతా అతడు కటిట్ంచిన పటట్ణాలను గురించియూదా
రాజుల చరిత గంథంలో రాసి వుంది. ముసలితనంలో అతని
పాదాలకు జబుబ్ చేసింది. 24అపుప్డు ఆసాచనిపోయాడు. అతనిని
దావీదు పటట్ణంలో తనపూరీవ్కుల సమాధిలోపాతిపెటాట్ రు. అతనికి
బదులు అతని కొడుకు యెహోషాపాతు రాజయాయ్డు.

ఇశాయేలు రా ననాదాబు
25యూదారాజు ఆసా పరిపాలన రెండో ఏటయరొబాము కొడుకు

నాదాబు పరిపాలించడం మొదలుపెటిట్ ఇశాయేలు వారిని రెండేళ ళ్
పాలించాడు. 26 అతడు యెహోవా దృషిట్కి కీడుచేసి తన తండి
నడిచిన దారిలో నడిచి, తన తండి దేని చేత ఇశాయేలు వారు పాపం
చేయడానికికారణమయాయ్డోఆపాపానిన్ అనుసరించి పవరించాడు.

27 ఇశాశ్ఖారు గోతీకుడూ అహీయా కొడుకు బయెషా నాదాబు
కుట చేశాడు. నాదాబు, ఇశాయేలు వారంతా ఫిలిషీయులకు
చెందిన గిబెబ్తోనును ముటట్డిసూత్ ఉనన్ సమయంలో గిబెబ్తోనులో
బయెషా అతనిన్ చంపాడు. 28 రా న ఆసా పాలన మూడో ఏట
బయెషా అతనిన్ చంపి అతనికి బదులు రాజయాయ్డు. 29 తాను
రాజు కాగానే అతడు యరొబాము వంశం వారందరినీ చంపేశాడు.
యరొబాము వంశంలో పాణంతో ఉనన్ ఎవరీన్ వదిలి పెటట్కుండా
అందరినీ చంపేశాడు. తన సేవకుడు షిలోనీయు న అహీయా
దావ్రా యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఇది జరిగింది. 30 యరొబాము
చేసిన పాపాలను బటిట్ , ఇశాయేలువారు పాపం చేయడానికి అతడు
కారణ నందుకు, ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవాకు కోపం
రేపినందుకు ఇలా జరిగింది.

31 నాదాబు గురించిన ఇతర విషయాలు, అతడు చేసినదంతా
ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉనాన్యి. 32 వారు
బతికినంత కాలం, ఆసాకూ ఇశాయేలు రాజు బయెషాకూ మధయ్
యుదధ్ం జరుగుతూ ఉండేది.
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ఇశాయేలు రా న బయెషా
33 యూదారాజు ఆసా పాలన మూడో ఏట అహీయా కొడుకు

బయెషా తిరాస్ పటట్ణంలో ఇశాయేలు వారందరినీ పాలించడం
మొదలుపెటిట్ 24 ఏళ ళ్ పాలించాడు. 34 ఇతడు కూడాయెహోవా
దృషిట్కి చెడుగా నడుచుకుని యరొబాము ఎలా ఇశాయేలు వారు
పాపం చేయడానికి కారణమయాయ్డో దానంతటినీ అనుసరించి
పవరించాడు.

16
1యెహోవా బయెషాను గురించి హనానీ కొడుకు యెహ తో ఇలా

చెపాప్డు, 2 “నేను నినున్ మటిట్లోనుండి తీసి హెచిచ్ంచి ఇశాయేలు
అనే నా పజల మీద నినున్ అధికారిగా చేశాను, అయినా సరే,
యరొబాము పవరించినటుట్ నీవు పవరిసూత్ ఇశాయేలు వా న నా
పజలు పాపం చేయడానికి కారణ , వారి పాపాలతో నాకు కోపం
పుటిట్ంచావు. 3 కాబటిట్ బయెషా వంశానీన్ అతని కుటుంబీకులనూ
నేను పూరిగా నాశనం చేసి, నెబాతు కొడుకు యరొబాము వంశానికి
చేసినటుట్ నీ వంశానికీ చేయబోతునాన్ను. 4 పటట్ణంలో చనిపోయే
బయెషా సంబంధికులను కుకక్లు తింటాయి. పొలాలోల్ చనిపోయే
వారిని రాబందులు తింటాయి” అనాన్డు.

5 బయెషా గురించిన మిగతా విషయాలు, అతడు చేసిన
వాటనిన్టిని గురించి, అతని బలపభావాల గురించి ఇశాయేలు
రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉనాన్యి. 6 బయెషా
చనిపోయినపుప్డు తనపూరీవ్కులతోపాటు అతనిన్ తిరాస్లో సమాధి
చేశారు. అతనికి బదులు అతని కొడుకు ఏలా రాజయాయ్డు.

7యరొబాము వంశం వారిలాగే బయెషా తన పనులతోయెహోవా
దృషిట్కి చెడడ్గా పవరించి ఆయనకు కోపం పుటిట్ంచాడు. దానంతటిని
బటిట్ , యరొబాము కుటుంబానన్ంతా చంపినందుకూ అతనికీ అతని
వంశం వారికీ వయ్తిరేకంగా యెహోవా, హనానీ కొడుకు పవక అయిన
యెహ దావ్రా తనవాకుక్ వినిపించాడు.
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ఇశాయేలు రా న ఏలా
8యూదారాజు ఆసా పాలన 26 వ ఏట బయెషా కొడుకు ఏలా

ఇశాయేలు వారందరినీ పరిపాలించడం మొదలుపెటాట్ డు. అతడు
తిరాస్లో రెండేళ ళ్ పాలించాడు. 9తిరాస్లో తన కారయ్నిరావ్హకుడు
అరాస్ ఇంటోల్ అతడు తాగి మతుత్ లో ఉనన్పుప్డు యుదధ్ రథాల
సగభాగం మీద అధికారి జిమీ అతని మీద కుట పనిన్ లోపలికి
వెళిల్ 10 అతనిన్ కొటిట్ చంపి, అతనికి బదులు రాజయాయ్డు. ఇది
యూదారాజుఆసాపాలనలో 27 వ ఏట జరిగింది.

11 జిమీ సింహాసనం ఎకిక్ పరిపాలించడం మొదలు పెటట్గానే
బయెషా వంశం వారందరినీ చంపేశాడు. అతని బంధువులోల్
సేన్హితులోల్ మగవారినందరినీ చంపాడు. ఎవరినీ వదిలిపెటట్లేదు.
12 బయెషా, అతని కొడుకు ఏలా, తామే పాపం చేసి, ఇశాయేలు
వారు పాపం చేయడానికి కారణమయాయ్రు. ఆ పాపాల వలాల్ తాము
పెటుట్ కునన్ విగహాలవలాల్ ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవాకు కోపం
పుటిట్ంచారు. 13వారు చేసిన పాపాలను బటిట్ పవక యెహ దావ్రా
బయెషాను గురించి యెహోవా చెపిప్న మాట నెరవేరేలా, బయెషా
వంశంవారందరినీ జిమీనాశనం చేశాడు. 14ఏలాగురించినమిగతా
విషయాలు,అతడు చేసినదంతా ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో
రాసి ఉనాన్యి.

ఇశాయేలు రా న జిమీ
15జిమీయూదారాజుఆసాపాలన 27 వ ఏటతిరాస్లో 7రోజులు

పాలించాడు. అంతలో పజలు ఫిలిషీయులకు చెందిన గిబెబ్తోనును
చుటుట్ ముటాట్ రు. 16 జిమీ కుట చేసి రాజును చంపించాడనే
సమాచారంఅకక్డ శిబిరంలోతెలిసింది. కాబటిట్ శిబిరంలోఇశాయేలు
వారంతా ఆ రోజు నాయ్ధిపతి న ఒమీని ఇశాయేలుకు రాజుగా
పటాట్ భిషేకం చేశారు. 17 ఒమీ, అతనితోబాటు ఇశాయేలు వారంతా
గిబెబ్తోను విడిచిపెటిట్ తిరాస్ వచిచ్ దానిన్ ముటట్డించారు. 18 పటట్ణం
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పటుట్ బడిందని జిమీ తెలుసుకుని,రాజభవనంలోకి వెళిల్ తనతోపాటు
రాజభవనానిన్ తగలబెటిట్ చనిపోయాడు.

19 ఇతడు కూడా యెహోవా దృషిట్లో చెడడ్గా పవరించాడు.
యరొబాము చేసినటుట్ పాపం చేసూత్ ఇశాయేలు వారు పాపం
చేయడానికి కారణ నందుకు ఇలా జరిగింది. 20 జిమీ గురించిన
మిగతా విషయాలు, అతడు చేసిన రాజదోహం గురించి ఇశాయేలు
రాజుల చరిత గంథంలో రాసి ఉంది.

ఇశాయేలు రా న ఒమీ
21 అపుప్డు ఇశాయేలు వారు రెండు జటుల్ గా విడిపోయారు.

గీనతు కొడుకు తిబీన్ని రాజుగాచేయాలనిపజలోల్ సగంమంది అతని
పు, సగం మంది ఒమీ పు చేరారు. 22 ఒమీ పునన్ వారు
గీనతు కొడుకు తిబీన్ పునన్వారినిఓడించితిబీన్నిచంపేశారు. ఒమీ
రాజయాయ్డు.

23యూదారాజుఆసాపాలన 31 వ ఏట ఒమీఇశాయేలుకు రా
పనెన్ండేళ ళ్ పాలించాడు. అందులో ఆరేళ ళ్ తిరాస్లో పాలించాడు.
24 అతడు షెమెరు దగగ్ర షోమోను కొండను దగగ్రగా 70 కిలోల
వెండిని కొనుకుక్ని ఆ కొండ మీద ఒక పటట్ణానిన్ కటిట్ంచి, ఆ కొండ
యజమాని అయిన షెమెరు అనే వాని పేరును బటిట్ తాను కటిట్ంచిన
పటట్ణానికి షోమోను అనే పేరు పెటాట్ డు. 25 ఒమీ యెహోవా
దృషిట్లో చెడడ్గా పవరించేవాడు. ఇతడు తన పూరివ్కులందరికంటే
దురామ్రుగ్ డు. 26 అతడు నెబాతు కొడుకు యరొబాము ఏ విధంగా
ఇశాయేలువారు పాపం చేయడానికి కారణ విగహాలను పెటుట్ కుని,
ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచాడో దానినే
అనుసరించి పవరించాడు.

27 ఒమీ గురించిన మిగతా విషయాల గురించి, అతడు
చూపించిన బలపరాకమాల గురించి ఇశాయేలు రాజుల చరిత
గంథంలో రాసి ఉంది. 28ఒమీ చనిపోయినపుప్డు షోమోనులో తన
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పూరీవ్కుల సమాధిలోపాతిపెటాట్ రు. అతని కొడుకు అహాబు అతనికి
బదులు రాజయాయ్డు.

ఇశాయేలు రా న అహాబు
29 యూదారాజు ఆసా పాలన 38 వ ఏట ఒమీ కొడుకు

అహాబు ఇశాయేలు వారికి రా షోమోనులో ఇశాయేలు వారిని
22 ఏళ ళ్ పాలించాడు. 30 ఒమీ కొడుకు అహాబు తన
పూరివ్కులందరికంటే ఎకుక్వగా యెహోవా దృషిట్లో దురామ్రగ్ంగా
పవరించాడు. 31 నెబాతు కొడుకు యరొబాము చేసిన పాపాలు
చేయడంఅతడికిసవ్లప్విషయంఅనిపించింది. అతడుసీదోనీయుల
రాజు ఎతబ్యలు కూతురు యెజెబెలును పెళిల్ చేసుకుని బయలు
దేవుణిణ్ పూజిసూత్ వాడికి మొకుక్తూ ఉండేవాడు. 32 షోమోనులో
తాను బయలుకు కటిట్ంచిన మందిరంలో బయలుకు ఒక బలిపీఠానిన్
కటిట్ంచాడు. 33 అహాబు అషేరా దేవతాసత్ంభానిన్ నిలిపాడు. ఈ
విధంగా అహాబు తన పూరివ్కు న ఇశాయేలు రాజులందరికంటే
ఎకుక్వగా పాపం చేసి ఇశాయేలీయుల దేవుడు యెహోవాకు కోపం
పుటిట్ంచాడు.

34 అతని రోజులోల్ బేతేలువా న హీయేలు యెరికో పటట్ణానిన్
కటిట్ంచాడు. అతడు దానికి పునాది వేసినపుప్డు అబీరాము అనే
అతని పెదద్కొడుకు చనిపోయాడు. దానికి గుమామ్లు నిలిపినపుప్డు
సెగూబు అనే అతని చినన్కొడుకు చనిపోయాడు. ఈ విధంగా నూను
కొడుకు యెహోషువ దావ్రాయెహోవాచెపిప్నమాట నెరవేరింది. *

17
ఏలీయాకు కాకులు ఆహారానిన్సమకూరచ్డం

1 గిలాదు పాంతంలోని తిషీబ్ గామం వా న ఏలీయా అహాబుతో
“ఇశాయేలు పజల దేవు న యెహోవా పాణం తోడు, నేను ఆయన

* 16:34 16:34ఈ విధంగా నూను కొడుకు యెహోషువ దావ్రాయెహోవాచెపిప్నమాట
నెరవేరింది. యెహోషువ 6:26 చూడండి
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ఎదుట నిలబడి చెబుతునాన్ను. నేను మళీళ్ చెపేప్ వరకూ, రాబోయే
కొనేన్ళ ళ్ మంచు గానీ వాన గానీ పడదు” అనాన్డు. 2ఆ తరువాత
యెహోవా అతనితో ఇలా చెపాప్డు. 3 “నీవు ఇకక్డ నుంచి తూరుప్
పుగా వెళిల్ యొరాద్ నుకు ఎదురుగా ఉనన్ కెరీతు వాగు దగగ్ర దాకోక్.

4ఆ వాగు నీళ ళ్ నీవు తాగాలి. అకక్డ నీకు ఆహారం తెచేచ్లా నేను
కాకులకు ఆజాఞ్ పించాను” అని అతనికి చెపాప్డు.

5 అతడు వెళిల్ యెహోవా చెపిప్నటుట్ యొరాద్ నుకు ఎదురుగా ఉనన్
కెరీతు వాగు దగగ్ర నివసించాడు. 6 అకక్డ కాకులు ఉదయమూ
సాయంతమూ రొటెట్ , మాంసాలను అతని దగగ్రికి తెచేచ్వి. అతడు
వాగు నీళ ళ్ తాగాడు. 7 కొంతకాల న తరువాత దేశంలో వాన
కురవక ఆ వాగు ఎండిపోయింది.

సారెపతు విధవరాలు, ఏలీయా
8యెహోవాఅతనితో ఇలా చెపాప్డు. “నీవు సీదోను పాంతంలోని

సారెపతు అనే ఊరికి వెళిల్ అకక్డ ఉండు. 9 నినున్ పోషించడానికి
అకక్డ ఉనన్ ఒక విధవరాలికి నేను ఆజాఞ్ పించాను.”

10 కాబటిట్ అతడు సారెపతు పటట్ణ దావ్రం దగగ్రికి వెళిళ్ ఒక
విధవరాలు అకక్డ కటెట్లు ఏరుకోవడం చూసి ఆమెను పిలిచాడు.
“తాగడానికి గినెన్లో కొంచెం మంచినీళ ళ్ తెసాత్ వా?” అని అడిగాడు.
11ఆమెనీళల్ తేబోతుంటే అతడామెనుమళీళ్ పిలిచి “నీ చేతోత్ నాకొక
రొటెట్ ముకక్ తీసుకు రా” అనాన్డు. 12 అందుకామె “నీ దేవుడు
యెహోవా జీవం తోడు. గినెన్లో కొదిద్గా పిండి, సీసాలో కొంచెం నూనె
మాతం నా దగగ్ర ఉనాన్యి. ఒకక్ రొటెట్ కూడా లేదు. చావబోయే
ముందు నేను ఇంటికి వెళిల్ నాకూ నా కొడుకీక్ ఒక రొటెట్ తయారు
చేసుకుని తిని ఆ న ఆకలితో చచిచ్ పోవాలని, కొనిన్ కటెట్పులల్లు
ఏరుకోడానికి వచాచ్ను” అంది.

13 అపుప్డు ఏలీయా ఆమెతో అనాన్డు. “భయపడవదుద్ , వెళిల్
నీవు చెపిప్నటేట్ చెయియ్. అయితే అందులో ముందుగా నాకొక చినన్
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రొటెట్ చేసి, నా దగగ్రికి తీసుకురా. తరువాత నీకూ నీ కొడుకీక్ రొటెట్లు
చేసుకో. 14భూమిమీదయెహోవావాన కురిపించే వరకూ ఆ గినెన్లో
ఉనన్ పిండి తగగ్దు, సీసాలో నూనె అయిపోదని ఇశాయేలీయుల
దేవుడుయెహోవాచెపాప్డు.” 15అపుప్డుఆమెవెళిల్ ఏలీయాచెపిప్న
మాట పకారం చేసింది. అతడూ, ఆమె, ఆమె కొడుకు చాలా రోజులు
భోజనం చేసూత్ వచాచ్రు. 16యెహోవా ఏలీయా దావ్రా చెపిప్నటుట్ ,
గినెన్లోని పిండి తకుక్వ కాలేదు, సీసాలోని నూనె అయిపోలేదు.

17 కొంతకాలం తరువాత ఆ వితంతువు కొడుకిక్ జబుబ్ చేసింది.
జబుబ్ ముదిరి, అతడు చనిపోయాడు. 18ఆమె ఏలీయాతో “దేవుని
మనిషీ,మీరునాదగగ్రికిరావడం దేనికి? నాపాపానిన్నాకు గురు చేసి
నా కొడుకుని చంపడానికా?” అంది.

19అతడు “నీ కొడుకును ఇలా తీసుకురా” అని చెపాప్డు. ఆమె
చేతులోల్ నుంచి వాణిణ్ తీసుకు తానునన్ అంతసుత్ గదిలోకి వెళిల్ తన
మంచం మీద వాణిణ్ పడుకోబెటాట్ డు. 20 “యెహోవానా దేవా, ననున్
చేరుచ్కునన్ ఈ విధవరాలి కొడుకుని చనిపోయేలా చేసి నీవు కూడా
ఆమెమీదికి కీడు తెచాచ్వా?” అనియెహోవాకుమొరపెటాట్ డు. 21ఆ
బాలుడిమీదమూడుసారుల్ బోరాల్ పండుకుని “యెహోవానాదేవా,నా
మొర ఆలకించి ఈబాలుడికి మళీళ్ పాణం ఇవువ్” అనియెహోవాకు
పారిథ్ంచాడు.

22యెహోవాఏలీయాచేసినపారథ్న ఆలకించి ఆబాలుడికి పాణం
పోశాడు. వాడు బతికాడు. 23 ఏలీయా ఆ అబాబ్యిని ఎతుత్ కుని
గదిలోనుంచి దిగి ఇంటోల్ కి తీసుకు వచిచ్ వాడి తలిల్కి అపప్గించి
“చూడు, నీ కొడుకు బతికే ఉనాన్డు” అని చెపాప్డు. 24 ఆ సీ
ఏలీయాతో “నీవు వసేవకుడివని, నీవు పలుకుతునన్ యెహోవా
మాటవాసత్వమని దీని వలల్ నాకు తెలిసింది” అంది.

18
ఏలీయా, ఓబదాయ్ కలుసుకోవడం
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1 చాలా రోజులు గడిచిన తరువాత కరువు కాలంలో మూడో
సంవతస్రంయెహోవాఏలీయాతో “నేను భూమీమ్దవాన కురిపిసాత్ ను.
నీవు వెళిల్ అహాబుకు కనబడు” అనాన్డు. 2 అహాబును
కలుసుకోడానికి ఏలీయా వెళాళ్డు. షోమోనులో కరువు తీవంగా
ఉంది.

3అహాబు తన కారయ్నిరావ్హకుడు ఓబదాయ్ను పిలిపించాడు. ఈ
ఓబదాయ్ యెహోవా పటల్ చాలా భయభకులు గలవాడు. 4యెజెబెలు
యెహోవా పవకలను చంపేసూత్ ఉనన్పుప్డు గుహకు యా మంది
చొపుప్న రెండు గుహలోల్ వంద మందిని దాచి, అనన్పానాలు ఇచిచ్
వారిని పోషించాడు. 5 అహాబు ఓబదాయ్తో “దేశంలోని నీటి
ఊటలనూ వాగులనూ చూడడానికి వెళ ళ్. మన గురాలూ కంచర
గాడిదలూ చావకుండా వాటికి గడిడ్ దొరుకుతుందేమో చూడు. అలా
కొనిన్ పశువుల నా దకిక్ంచుకుంటాం” అనాన్డు.

6 కాబటిట్ వాళ ళ్ నీళళ్ కోసం దేశమంతా తిరగి చూడడానికి
బృందాలుగా వెళాళ్రు. అహాబు ఒకక్డే ఒక పూ ఓబదాయ్ మరొక
పూవెళాళ్రు. 7ఓబదాయ్దారిలోవెళ తుంటేఅనుకోకుండాఏలీయా
ఎదురు పడాడ్ డు. ఓబదాయ్ అతనిన్ గురు పటిట్ సాషాట్ ంగ నమసాక్రం
చేసి “మీరునాయజమానిఏలీయాగదా”అనిఅడిగాడు. 8అతడు
“నేనే. నీవునీయజమానిదగగ్రికి వెళిల్, ‘ఏలీయాఇకక్డునాన్డు’అని
చెపుప్” అనాన్డు.

9 అందుకు ఓబదాయ్ “అహాబు ననున్ చంపేసేలా మీ దాసుడి న
ననున్ అతనికి అపప్గిసాత్ వా ఏమిటి? నేనేం పాపం చేశాను?
10 నీ దేవుడు యెహోవా పాణం తోడు, నినున్ పటుట్ కోవాలని నా
యజమాని వారాహరులను పంపించని దేశం గానీ రాజయ్ం గానీ
లేదు. ‘ఏలీయా ఇకక్డ లేడు’ అని ఆ దేశం గానీ రాజయ్ం గానీ
అంటే వారితో అలా పమాణం చేయించుకునేవాడు. 11 నీవు నీ
యజమాని దగగ్రికి వెళిల్, ‘ఏలీయా ఇకక్డునాన్డు’ అని చెపప్మని
నాకు చెబుతునాన్వే! 12 నేను నీ దగగ్రనుండి వెళిళ్న వెంటనే
యెహోవా ఆతమ్, నాకు తెలియని పదేశానికి నినున్ తీసుకుపోతాడు.
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అపుప్డు నేను వెళిల్ అహాబుకు కబురు చెపిప్న తరువాత నీవు
అతనికి కనబడకపోతే అతడు ననున్ చంపేసాత్ డు. కాబటిట్ అలా
ఆజాఞ్ పించవదుద్ . నీదాసుడ న నేను చినన్పప్టి నుంచియెహోవాపటల్
భయభకులు గలిగిన వాణిణ్ . 13 యెజెబెలు యెహోవా పవకలను
చంపేసుత్ ంటే నేనేం చేశానో నీకు తెలియదా? నేను యెహోవా పవకలోల్
వందమందిని, గుహకు యా మంది చొపుప్న దాచి, భోజనం పెటిట్
వారిని పోషించాను. 14 ఇపుప్డు ఏలీయా ఇకక్డునాన్డని నీ
యజమానికి చెపుప్ అంటునాన్వే, అహాబు ననున్ చంపేసాత్ డు” అని
మనవి చేశాడు.

15 అపుప్డు ఏలీయా “ఎవరి సనిన్ధిలో నేను నిలుచునాన్నో
దూతల నాయ్ల అధిపతి అయినయెహోవాజీవం తోడు, కచిచ్తంగా
ఈ రోజు నేను అహాబును కలుసుకుంటాను” అనాన్డు. 16 కాబటిట్
ఓబదాయ్ అహాబును కలుసుకుని ఈ విషయం తెలియచేశాడు.
వెంటనే ఏలీయాను కలుసుకోడానికి అహాబు బయలుదేరాడు.

కరెమ్లు పరవ్తం మీద ఏలీయా
17 అహాబు ఏలీయాను చూడగానే “ఇశాయేలు పజా కంటకుడా,

నువేవ్నా” అనాన్డు. 18 ఏలీయా “ఇశాయేలు పజలను కషట్ పెటేట్ది
నేను కాదు, నువూవ్ నీ తండి వంశం వాళ ళ్. మీరు యెహోవా
ఆజఞ్లను పాటించకుండా బయలు విగహాలను అనుసరించారు.
19 అయితే ఇపుప్డు నీవు ఇశాయేలు వారందరినీ యెజెబెలు
పోషిసుత్ నన్ బయలు దేవుడి పవకలు 450 మందినీ అషేరాదేవి
పవకలు 400 మందినీ నా దగగ్రికి కరెమ్లు పరవ్తానికి పిలిపించు”
అనాన్డు.

20 అహాబు ఇశాయేలు వారందరి దగగ్రికి వారాహరులను పంపి,
పవకలను కరెమ్లు పరవ్తం దగగ్రికి సమకూరాచ్డు. 21 ఏలీయా
పజలందరి దగగ్రికి వచిచ్ “ఎంతకాలం మీరు రెండు అభిపాయాల
మధయ్ తడబడుతూ ఉంటారు? యెహోవా దేవు తే ఆయనిన్
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అనుసరించండి, బయలు దేవు తే వాణిణ్ అనుసరించండి” అని
చెపాప్డు. పజలు అతనికి జవాబుగా ఒకమాట కూడా పలకలేదు.

22 అపుప్డు ఏలీయా “యెహోవా పవకలోల్ నేను ఒకక్డినే
మిగిలాను. అయితే, బయలు పవకలు 450 మంది ఉనాన్రు.
23 మాకు రెండు ఎదుద్ లు ఇవవ్ండి. వాళ ళ్ వాటిలో ఒక దానిన్
కోరుకుని దానిన్ ముకక్లు చేసి, కింద నిపుప్ పెటట్కుండా కటెట్ల మీద
ఉంచాలి. రెండవ ఎదుద్ ను నేను సిదధ్ం చేసి, కింద నిపుప్ పెటట్కుండా
దానిన్ కటెట్ల మీద పెడతాను. 24తరువాతమీరుమీ దేవుడు పేరును
బటిట్ పారథ్న చేయండి. నేను యెహోవా పేరును బటిట్ పారథ్న చేసాత్ ను.
ఏ దేవుడు కటెట్లు కాలిచ్ జవాబిసాత్ డో ఆయనే దేవుడు” అనాన్డు.
పజలంతా “ఆమాటబాగుంది” అని జవాబిచాచ్రు.

25అపుప్డు ఏలీయా, బయలు పవకలను పిలిచి “మీరు ఎకుక్వ
మంది ఉనాన్రు కాబటిట్ మీరే మొదట ఒక ఎదుద్ ను సిదధ్ం చేసి మీ
దేవుడి పేర పారథ్న చేయండి. అయితే కింద నిపుప్ పెటొట్ దుద్ ”
అనాన్డు. 26వారు తమకిచిచ్న ఎదుద్ ను తీసుకు సిదధ్ం చేసి,ఉదయం
నుంచి మధాయ్హన్ం వరకూ “బయలు దేవుడా, మా పారథ్న విను”
అంటూ బయలు పేరున పారథ్న చేశారు గాని వారికి ఒకక్ మాట
కూడా జవాబిచేచ్వాడు ఎవడూ లేకపోయారు. వాళ ళ్ తాము చేసిన
బలిపీఠం దగగ్ర చిందులు తొకక్డంమొదలు పెటాట్ రు.

27 మధాయ్హన్ నపుప్డు ఏలీయా “వాడు దేవుడు గదా!
పెదద్గా కేకలేయండి. వాడు ఒకవేళ పరధాయ్నంలో ఉనాన్డేమో!
మూతవిసరజ్నకు వెళాల్ డేమో, పయాణంలో ఉనాన్డేమో! ఒకవేళ
నిదపోతుంటే లేపాలేమో” అని గేలి చేశాడు. 28 వారింకా పెదద్గా
కేకలేసూత్ రకం కారేంత వరకూ తమ అలవాటు పకారం కతుత్ లతో
బాణాలతో తమ దేహాలను కోసుకుంటునాన్రు. 29 ఈ విధంగా
మధాయ్హన్ం నుంచి సాయంత బలి అరప్ణ సమయం వరకూ వారు
కేకలు వేశారు గానీ వాళళ్కి ఏ జవాబూ రాలేదు. ఏ దేవుడూ వారి
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కేకలను పటిట్ంచుకోలేదు.
30అపుప్డు ఏలీయా “నా దగగ్రికి రండి” అని పజలతో చెపాప్డు.

వారంతాఅతనిదగగ్రికి వచాచ్రు. అతడుపా పోయిఉనన్యెహోవా
బలిపీఠానిన్ మరమమ్తు చేశాడు. 31 “నీ పేరు ఇశాయేలు” అని
యెహోవా వాగాద్ నం పొందినయాకోబు వంశపు గోతాల లెకక్ పకారం
ఏలీయా పనెన్ండు పెదద్ రాళల్ను తీసుకునాన్డు. 32 ఆ రాళల్తో
యెహోవాపేరున ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచి,దానిచుటూట్ 20లీటరల్ నీళ ళ్
పటేట్ంత లోతుగా కందకమొకటి తవివ్ంచాడు. 33 కటెట్లను కమంగా
పేరిచ్ ఎదుద్ ను ముకక్లు చేసి ఆ కటెట్ల మీద ఉంచాడు. పజలు
చూసూత్ ఉంటే “మీరు నాలుగు తొటల్ నిండా నీళల్ నింపి, దహనబలి
పశుమాంసంమీదా కటెట్ల మీదాపోయండి” అనాన్డు.

34 తరువాత “రెండవ సారి అలాగే చేయండి” అని చెపాప్డు.
వారు రెండవ సారి కూడా ఆలాగే చేశారు. “మూడవ సారి కూడా
చేయండి” అనాన్డు. వారు మూడవ సారి కూడా అలా చేశారు.
35 అపుప్డు ఆ నీళల్ బలిపీఠం చుటూట్ పొరిల్ పారాయి. అతడు
కందకానిన్ నీళల్తో నింపాడు.

36సాయంత బలి అరప్ణ అరిప్ంచే సమయానికి ఏలీయా పవక
బలిపీఠం దగగ్రికి వచిచ్ “యెహోవా,అబాహాముఇసాస్కు ఇశాయేలుల
దేవా ఇశాయేలీయుల మధయ్ నీవు దేవుడ ఉనాన్వనీ నేను నీ
సేవకుడ ఉనాన్ననీ నేనిదంతా నీమాట పకారమే చేశాననీఈ రోజు
చూపించు. 37 యెహోవా, నా పారథ్న విను. యెహోవా న నువేవ్
దేవుడవనీ నీవువారిహృదయాలనుమళీళ్ నీ పు తిపుప్తునాన్వనీ
ఈ పజలకు తెలిసేలానాపారథ్న విను” అనాన్డు.

38 అతడు ఇలా పారథ్న చేసూత్ ఉండగా యెహోవా అగిన్ దిగి,
దహనబలి పశువునూ కటెట్లనూ రాళల్నూ మటిట్నీ కాలిచ్ కందకంలోని
నీళల్ను ఆరేప్సింది. 39 పజలంతా దానిన్ చూసి సాషాట్ ంగ నమసాక్రం
చేసి “యెహోవాయే దేవుడు, యెహోవాయే దేవుడు” అని కేకలు
వేశారు. 40 అపుప్డు ఏలీయా “బయలు దేవుడి పవకలందరీన్
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పటుట్ కోండి. ఎవరీన్ వదలొదుద్ ” అనాన్డు. పజలు వారిని
పటుట్ కునాన్రు. ఏలీయా కీషోను వాగు దగగ్రికి వారిని తీసికెళిళ్
చంపేశాడు.

41 ఏలీయా “పెదద్ వాన కురుసుత్ నన్ శబద్ం వసుత్ నన్ది. నీవు వెళిల్
భోజనం చెయియ్” అని అహాబుతో చెపాప్డు. 42 అహాబు భోజనం
చేయడానికి వెళాళ్డు గాని, ఏలీయా కరెమ్లు పరవ్తం ఎకిక్ నేలమీద
పడిముఖంమోకాళల్ మధయ్ పెటుట్ కునాన్డు. 43తరువాతఅతడు తన
సేవకుణిణ్ పిలిచి “నీవు కి వెళిల్ సముదం పు చూడు” అనాన్డు.
వాడు మెరక ఎకిక్ చూసి “ఏమీ కనబడడ్ం లేదు” అనాన్డు. అతడు
ఇంకా ఏడు సారుల్ “వెళిల్ చూడు” అనాన్డు. 44 ఏడో సారి అతడు
చూసి “అదిగోమనిషి చెయయ్ంత చినన్ మేఘం, సముదం నుంచి కి
లేసూత్ ఉంది” అనాన్డు. అపుప్డు ఏలీయా “నీవు అహాబు దగగ్రికి
వెళిల్, నీ రథానిన్ సిదధ్ పరచుకో,వానలోచికుక్కుపోకముందే వెళిళ్పో”
అని చెపప్మని అతనిన్ పంపాడు.

45 అంతలోనే ఆకాశం కారుమేఘాలు కమిమ్ంది. దానికి గాలి
తో ంది. వాన జోరుగా కురిసింది. అహాబు రథమెకిక్ యెజెయేలు
పటట్ణం వెళిల్పోయాడు. 46అయితేయెహోవాహసత్ం ఏలీయామీద
ఉంది. అతడు నడుం బిగించుకుని అహాబు కంటే ముందే పరుగెతిత్
యెజెయేలు చేరుకునాన్డు.

19
యెజెబెలు నుంచి ఏలీయాపారిపోవడం

1 ఏలీయా చేసిందంతా అతడు బయలు పవకలందరినీ కతిత్తో
చంపించిన సంగతీ అహాబు యెజెబెలుకు చెపాప్డు. 2 యెజెబెలు
ఒక వారాహరునితో ఏలీయాకు ఈ కబురు పంపింది “రేపు ఈ
పాటికి చనిపోయిన ఆ పవకల పాణం లాగా నేను నీ పాణానిన్
చేయకపోతే దేవుళ ళ్ దాని కంటే ఎకుక్వ కీడు నా మీదికి తెసాత్ రు
గాక.” 3 ఏలీయా ఈ విషయం తెలుసుకుని, లేచి తన పాణం
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కాపాడుకోడానికి, యూదాలోని బెయేరెష్బాకు వచిచ్, తన సేవకుణిణ్
అకక్డ ఉంచాడు.

4 అతడు ఒక రోజంతా ఎడారిలోకి పయాణించి ఒక రేగు చెటుట్
కింద కూరుచ్నాన్డు. చచిచ్పోదామని ఆశించాడు. “యెహోవా,
ఇంతవరకూ చాలు, చనిపోయిన నా పూరీవ్కుల కంటే నేనేమంత
గొపప్వాణిణ్ కాదు. నాపాణం తీసుకో” అనిపారథ్న చేశాడు. 5అతడు
రేగు చెటుట్ కింద పడుకుని నిదపోయాడు. ఉనన్టుట్ ండి ఒక దేవదూత
వచిచ్ అతనిన్తాకి “నీవు లేచిభోజనం చెయియ్”అనాన్డు. 6ఏలీయా
లేచి చూసేత్, అతని తల దగగ్ర నిపుప్ల మీద కాలిచ్న రొటెట్ , నీళల్ సీసా
కనిపించాయి. కాబటిట్ అతడు భోజనం చేసిమళీళ్ పడుకునాన్డు.

7 యెహోవా దూత రెండవసారి మళీళ్ వచిచ్ అతనిన్ లేపి “నీవు
చాలా దూరం పయాణం చెయాయ్లి, లేచి భోజనం చెయియ్” అని
చెపాప్డు. 8 అతడు లేచి తిని, తాగి ఆ భోజనం బలంతో నల
రాతింబగళల్ పయాణించి దేవుని పరవ్తమనే పేరునన్ హోరేబుకు
వచాచ్డు.

ఏలీయాకొండ గృహలోదాకోక్వడం
9అకక్డునన్ ఒక గుహలో ఉండిపోయాడు. యెహోవా “ఏలీయా,

ఇకక్డ నువేవ్ం చేసుత్ నాన్వ్” అని అతనిని అడిగాడు. 10 అతడు
“ఇశాయేలు పజలు నీ నిబంధనను వదిలేసి నీ బలిపీఠాలను
పడగొటిట్ నీ పవకలను కతిత్తో చంపేశారు. దూతల నాయ్ల
నాయకుడు యెహోవా కోసం మహా రోషంతో నేను ఒకణిణ్ మాతమే
మిగిలాను. వారు నా పాణం కూడా తీయడానికి చూసుత్ నాన్రు” అని
జవాబిచాచ్డు.

11 యెహోవా అతనితో “నీవు వెళిల్ పరవ్తం మీద నా ఎదుట
నిలబడు” అనాన్డు. అపుప్డు యెహోవా అటుగా వెళళ్గానే
పచండ న గాలి లేచింది. పరవ్తాలు బదద్ బండరాళ ళ్
ముకక్ పోయాయి గాని యెహోవా ఆ గాలిలో లేడు. గాలి
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వెళిల్పోయిన తరువాత భూకంపం వచిచ్ంది గాని ఆ భూకంపంలో
యెహోవా లేడు. 12 ఆ భూకంపం వెళిళ్పోయిన తరువాత అగిన్
జావ్లలు కనిప్ంచాయి గాని ఆ అగిన్లో యెహోవా లేడు. అగిన్
ఆగిపోగానేచాలా నెమమ్దిగామాటాల్ డే ఒక సవ్రం వినిపించింది.

13 ఏలీయా ఆ సవ్రం విని, తన దుపప్టితో ముఖం కపుప్కుని
బయలుదేరి గుహ ఎదుట నిలబడాడ్ డు. అపుప్డు “ఏలీయా, ఇకక్డ
నువేవ్ం చేసుత్ నాన్వ్?” అనే మాట వినిపించింది. 14 ఏలీయా
“ఇశాయేలు పజలు నీనిబంధనను వదిలేసినీబలిపీఠాలను పడగొటిట్
నీ పవకలను కతిత్తో చంపేశారు. దూతల నాయ్ల నాయకుడు,
యెహోవాకోసంమహారోషంతో నేను ఒకణిణ్ మాతమేమిగిలితే,వారు
నాపాణం కూడా తీయడానికి చూసుత్ నాన్రు” అని జవాబిచాచ్డు.

15అపుప్డు యెహోవా అతనితో ఇలా చెపాప్డు. “ఎడారి గుండా
నీవు వచిచ్న దారిలో దమసుక్ వెళ ళ్. అకక్డ సిరియా దేశం
మీద హజాయేలుకు పటాట్ భిషేకం చెయియ్. 16 ఇశాయేలు వారి
మీద నింషీ కొడుకు యెహ కు పటాట్ భిషేకం చెయియ్. నీకు బదులు
పవకగా ఉండడానికి అబేలెమ్హోలా వాడు షాపాతు కొడుకు ఎలీషాకు
అభిషేకం చెయియ్. 17 హజాయేలు కతిత్ని తపిప్ంచుకొనే వారిని
యెహ చంపేసాత్ డు. యెహ కతిత్ని తపిప్ంచుకొనే వారిని ఎలీషా
చంపేసాత్ డు. 18అయినాఇశాయేలుపజలోల్ బయలుకుమొకక్కుండా,
వాడి విగహానిన్ ముదుద్ పెటుట్ కోకుండా ఇంకా 7,000 మంది నాకు
మిగిలి ఉనాన్రు.”

ఏలీయా, ఎలీషా దగగ్రకు వెళళ్డం
19 ఏలీయా అకక్డ నుండి వెళిల్న తరువాత అతనికి షాపాతు

కొడుకు ఎలీషా కనిపించాడు. అతడు తన దగగ్రునన్ పనెన్ండు
జతల ఎడల్తో దుకిక్ దునిన్సూత్ పనెన్ండవ కాడి తానే తోలుతునాన్డు.
ఏలీయా అతని దగగ్రికి వెళిల్ తన బటట్ను అతని మీద వేశాడు.
20అతడు ఎడల్ను విడిచిపెటిట్ ఏలీయా వెంట పరిగెతిత్ “నేను వెళిల్ నా
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తలిదండులను ముదుద్ పెటుట్ కుని తిరిగి వచిచ్ నినున్ వెంబడిసాత్ ను”
అనాన్డు. ఏలీయా “వెళిల్ రా. నేను నీకేం చేశానో గురు పెటుట్ కో”
అనాన్డు. 21 ఎలీషా అతనిన్ విడిచి వెళిల్, కాడి ఎడల్ను వధించి వాటి
మాంసానిన్ కాడి మానులతో వంట చేసి పజలకు వడిడ్ంచాడు. వారు
భోజనం చేసిన తరువాత అతడు లేచి ఏలీయా వెంట వెళిల్ అతనికి
సేవకుడయాయ్డు.

20
సమరయ బెనహ్దదు దాడి చేశాడు

1 సిరియా రాజు బెనహ్దదు తన నాయ్నన్ంతా సిదధ్ం చేశాడు.
అతనితో ఉనన్ ము ఇదద్రు రాజులతో గురాలతో రథాలతో
బయలుదేరి సమరయను ముటట్డించి దాని మీద యుదధ్ం చేశాడు.
2 అతడు పటట్ణంలో ఉనన్ ఇశాయేలు రాజు అహాబు దగగ్రికి
వారాహరులను పంపి, 3 “నీ వెండి, నీ బంగారం నావే. నీ భారయ్లోల్
నీ పిలల్లోల్ అంద న వాళ ళ్ ఇపుప్డు నా వాళేళ్ అని బెనహ్దదు
తెలియచేసుత్ నాన్డు” అనివారికి సందేశం పంపించాడు.

4అందుకు ఇశాయేలు రాజు “నాపభూ,నారాజా, నీవు చెపిప్నటేట్
నేనూ నాకునన్దంతా నీ ఆధీనంలో ఉనాన్ం” అని చెపిప్ వారిని
పంపించాడు. 5 ఆ వారాహరులు వెళిల్ ఆ మాట తెలియచేసి తిరిగి
వచిచ్, బెనహ్దదు ఇలా అంటునాన్డని చెపాప్రు. “నీవు నీ వెండినీ నీ
బంగారానీన్ నీ భారయ్లనూ నీ పిలల్లనూ నాకు అపప్గించాలని నేను
నా సేవకులను నీ దగగ్రికి పంపాను. 6 రేపు ఈ పాటికి వారు నీ
ఇంటినీ నీ సేవకుల ఇళల్నూ వెతికి వారి కళళ్కు ఏది ఇషట్మో దానిన్
తీసుకుపోతారు.”

7 అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు జాతి పెదద్లందరీన్ పిలిపించి
“బెనహ్దదు, నీ భారయ్లనూ పిలల్లనూ వెండి బంగారాలనూ
తీసుకుపోతానని కబురు పంపితే, నేను ఇవవ్నని చెపప్లేదు. అతడు
చేయబోయే మోసం ఎలాంటిదో మీరు తెలుసుకోవాలి” అనాన్డు.
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8 “నీవతని మాట వినొదుద్ , దానికి ఒపుప్కోవదుద్ ” అని ఆ పెదద్లూ
పజలంతా అతనితో చెపాప్రు. 9 కాబటిట్ అహాబు అ వారాహరులతో
“మీరు రా న నా యజమానితో ఇలాచెపప్ండి. ‘నీవు మొదట నీ
సేవకుడి న నాకు ఇచిచ్ పంపిన ఆజఞ్ను నేను తపప్క పాటిసాత్ ను
గాని, ఇపుప్డు చెపిప్న దానిన్ మాతం చేయలేను’ ” అనాన్డు. ఆ
వారాహరులు బెనహ్దదు దగగ్రికి వెళిల్ ఆ జవాబు తెలియచేశారు.

10 బెనహ్దదు మళీళ్ అతని దగగ్రికి వారాహరులను పంపి “నాతో
కూడా వచిచ్న వారంతా చేతినిండా తీసుకుపోడానికి సమరయ
బూడిదచాలదు. అలాజరకక్పోతే దేవుళ ళ్నాకు గొపప్ కీడు చేసాత్ రు
గాక” అని చెపిప్ పంపాడు. 11 అందుకు ఇశాయేలు రాజు “తన
యుదధ్ కవచానిన్ ధరించకుండానే దానిన్ విపిప్, తీసేసిన వాడిలాగా
అతిశయపడకూడదని బెనహ్దదుతో చెపప్ండి” అనాన్డు. 12 తమ
గుడారాలోల్ బెనహ్దదు, అతని తోటి రాజులు తాగుతూ ఉనన్పుప్డు
ఈ కబురు వినాన్రు. కాబటిట్ అతడు తన సేవకులను పిలిపించి
“యుదాధ్ నికి సిదధ్ంగా ఉండండి”అని ఆజాఞ్ పించాడు. వాళ ళ్ పటట్ణం
మీదయుదధ్ం చేయడానికి సిదధ్పడాడ్ రు.

అహాబు బెనహ్దదును ఓడించడం
13 అపుప్డు ఒక పవక ఇశాయేలు రా న అహాబు దగగ్రికి వచిచ్

“యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, ఈ గొపప్ నాయ్నిన్ చూశావా? ఈ రోజే
దానిన్ నీ చేతిలో పెడతాను. అపుప్డు నేను యెహోవానని నీవు
తెలుసుకుంటావు” అనాన్డు. 14 “ఇది ఎవరివలల్ అవుతుంది?”
అని అహాబు అడిగాడు. అందుకు పవక “రాజాయ్ధిపతులోల్ ఉనన్
యువకుల వలనఅవుతుందనియెహోవాచెబుతునాన్డు”అనాన్డు.
“యుదాధ్ నిన్ ఎవరు మొదలెటాట్ లి?” అని రాజు అడిగాడు. అతడు
“నువేవ్” అని జవాబిచాచ్డు. 15అపుప్డు అహాబు రాజాయ్ధిపతులోల్
ఉనన్ యువకుల లెకక్ చూశాడు. వారు 232 మంది ఉనాన్రు.
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తరువాత నికులను, అంటే ఇశాయేలు నాయ్నన్ంతా లెకిక్సేత్ ఏడు
వేలమంది అయాయ్రు.

16 వాళ ళ్ మధాయ్హన్ం బయలుదేరి వెళాళ్రు. బెనహ్దదు, ఆ
32 మంది తోటిరాజులూ గుడారాలోల్ తాగి మతుత్ గా ఉనాన్రు.
17 రాజాయ్ధిపతులోల్ ఉనన్ యువకులు మొదటగా బయలుదేరారు.
విషయం తెలుసుకుందామని బెనహ్దదు కొంతమందిని పంపించాడు.
సమరయ నుంచి కొంతమంది వచాచ్రని అతనికి తెలిసింది.
18 బెనహ్దదు “వారు శాంతంగా వచిచ్నా యుదధ్ం చేయడానికి
వచిచ్నా వారిని పాణాలతో పటుట్ కు రండి” అని ఆజాఞ్ పించాడు.
19 రాజాయ్ధికారులోల్ ఉనన్ యువకులు, వారితో కూడ ఉనన్ నయ్ం,
పటట్ణంలో నుంచి బయలు దేరారు.

20వారిలో పతివాడూ తనకెదురు వచిచ్న శతువుని చంపేశాడు.
కాబటిట్ సిరియా వారు పారిపోయారు. ఇశాయేలీయులు వారిని
తరిమారు. సిరియా రాజు బెనహ్దదు గురమెకిక్ కొంతమంది
రౌతులతోపాటు తపిప్ంచుకుపోయాడు. 21అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు
బయలుదేరి గురాలనూ రథాలనూ పటుట్ కుని చాలామంది సిరియా
వారిని చంపేశాడు. 22 అపుప్డు ఆ పవక ఇశాయేలు రాజు దగగ్రికి
వచిచ్ “నీవు రయ్ం తెచుచ్కో. నీవు చేయాలిస్ందేదో కనిపెటిట్ చూడు.
ఎందుకంటే వచేచ్ సంవతస్రం సిరియారాజునీమీదికిమళీళ్ వసాత్ డు”
అని అతనితో చెపాప్డు.

23 అయితే సిరియా రాజు బెనహ్దదు సేవకులు అతనితో ఇలా
అనాన్రు. “వాళళ్ దేవుడు కొండల దేవుడు. అందుకే వాళ ళ్ మన
కంటేబలంగాఉనాన్రు. అయితేమనం దానంలోవాళళ్తోయుదధ్ం
చేసేత్ తపప్కుండా గెలుసాత్ ం.

24 ఇంకా నువివ్లా చెయియ్. ఈ రాజులందరినీ తీసేసి, వారికి
బదులు నాయ్ధిపతులను నియమించు. 25 నీవు పోగొటుట్ కునన్
నయ్మంత మరో నాయ్నీన్ గురానికి గురానీన్ రథానికి రథానీన్ సిదధ్ం
చెయియ్. అపుప్డు మనం దానంలో వారితో యుదధ్ం చేసి,
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తపప్కుండా గెలుసాత్ ం.” అతడు వారి సలహా విని, వాళ ళ్ చెపిప్నటుట్
చేశాడు. 26కొతత్ సంవతస్రంమొదటోల్ ,బెనహ్దదు సిరియనులను సిదధ్ం
చేసి లెకక్ చూసి బయలుదేరి, ఇశాయేలువారితోయుదధ్ం చేయడానికి
ఆఫెకు వచాచ్డు.

27 ఇశాయేలు వారంతా సిదధ్పడి వాళళ్ని ఎదురోక్డానికి
బయలుదేరారు. ఇశాయేలు వారు రెండు మేకల మందలాల్ గా వాళళ్
ఎదుట దిగారు. ఆ పాంతమంతా సిరియావాళళ్తో నిండిపోయింది.
28అపుప్డొక వ సేవకుడు వచిచ్ ఇశాయేలు రాజుతో ఇలాఅనాన్డు.
“యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే, ‘సిరియా వాళ ళ్ యెహోవా కొండల
దేవుడే గాని లోయల దేవుడు కాడు’ అని అనుకుంటునాన్రు.
అయితే నేను యెహోవానని మీరు తెలుసుకొనేలా ఈ గొపప్
సమూహమంతటినీ నీ వశం చేసాత్ ను.” 29 వాళ ళ్ ఎదురెదురుగా
గుడారాలు వేసుకుని ఏడు రోజులునాన్రు. ఏడో రోజున యుదధ్ం
మొదలయింది. ఇశాయేలు వారు ఒకక్ రోజులోనే సిరియను
నయ్ంలోని లకష్మంది కాలబ్లానిన్ చంపేశారు. 30 మిగతావారు
ఆఫెకు పటట్ణంలోకి పారిపోతే, పటట్ణ గోడ కూలి 27,000 మంది
చనిపోయారు. బెనహ్దదు కూడాఆపటట్ణంలోకిపారిపోయిఒక ఇంటోల్
లోపలి గదిలోదాకుక్నాన్డు.

31 అతని సేవకులు “ఇశాయేలు వారి రాజులు దయగల వారని
మేము వినాన్ం. కాబటిట్ నీకు అనుకూల తే, మేము నడుం చుటూట్
గోనెపటాట్ లు కటుట్ కుని తల మీద తాళ ళ్ వేసుకుని ఇశాయేలు రాజు
దగగ్రికి పోతాం. అతడు నీ పాణానిన్ కాపాడతాడేమో” అని రాజుతో
అనాన్రు. రాజు అందుకు ఒపుప్కునాన్డు. 32 కాబటిట్ వాళ ళ్
తమ నడుములకు గోనెపటాట్ లు కటుట్ కుని తలమీదతాళ ళ్ వేసుకుని
ఇశాయేలురాజుదగగ్రికి వచిచ్ “నీదాసు నబెనహ్దదు దయచేసిననున్
బతకనిమమ్నిమనవిచేయడానికిమమమ్లిన్ పంపాడు”అనిచెపాప్రు.
అతడు “బెనహ్దదు నా సోదరుడు. అతడింకా బతికే ఉనాన్డా” అని
అడిగాడు.
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33 అపుప్డు వాళ ళ్ అహాబు దగగ్రున్ంచి ఏ నా సూచన కోసం
కనిపెడుతూ ఉండి, అతడా మాట అనగానే వెంటనే “అవును,
బెనహ్దదు మీ సోదరుడే” అనాన్రు. అపుప్డు అహాబు “మీరు
వెళిల్ అతనిన్ తీసుకు రండి” అనాన్డు. బెనహ్దదు తన దగగ్రికి
వచిచ్నపుప్డు, అహాబు తన రథం మీద అతనిన్ ఎకిక్ంచుకునాన్డు.

34 బెనహ్దదు అహాబుతో “మీ తండి చేతిలోనుంచి మా నానన్
తీసుకునన్ పటట్ణాలను నేను తిరిగి ఇచేచ్సాత్ ను. మా నానన్
సమరయలో వాయ్పార కేందాలను కటిట్ంచుకునన్టుట్ , దమసుక్లో
తమరు వాయ్పార కేందాలు కటిట్ంచుకోవచుచ్” అనాన్డు. అహాబు
జవాబిసూత్ “అలా చేసేత్ ఈ ఒపప్ందంతో నినున్ వదిలేసాత్ ను” అని
అతనితో ఒపప్ందం చేసుకుని అతనిన్ వదిలేశాడు.

పవకతో ఆహాబుకు దేవుని వరమానం
35 పవకల బృందంలో ఒకడు, యెహోవా దావ్రా పేరణ పొంది,

తన తోటి పవకతో “దయచేసి ననున్ కొటుట్ ” అనాన్డు. అయితే
ఆ వయ్కి అతనిన్ కొటట్డానికి ఒపుప్కోలేదు. 36 అపుప్డా పవక
తన తోటి పవకతో “నీవు యెహోవా మాట వినలేదు. కాబటిట్
నీవు నా దగగ్రనుంచి వెళిల్పోగానే సింహం నినున్ చంపేసుత్ ంది”
అనాన్డు. అతడు వెళిల్పోతుంటే సింహం అతనికి ఎదురుపడి అతనిన్
చంపేసింది. 37 తరువాత ఆ పవక మరొకనితో “దయచేసి ననున్
కొటుట్ ” అనాన్డు. అతడు అతనిన్ కొటిట్ గాయపరచాడు. 38అపుప్డా
పవకవెళిల్,రాజుకోసందారిలోఎదురు చూసూత్ ఉనాన్డు. తననెవరూ
గురుపటట్కుండా తన కళళ్కు గుడడ్ కటుట్ కునాన్డు.

39 రాజు రావడం చూసి అతడు బిగగ్రగా ఇలా అనాన్డు. “నీ
సేవకు న నేను యుదధ్ం మధయ్లోకి వెళాల్ ను. ఒక నికుడు నా
దగగ్రికి ఒక బందీని తెచిచ్, ‘ఇతనిన్ చూసూత్ ఉండు, ఎలా నా వాడు
తపిప్ంచుకుపోతేవానిపాణానికి బదులు నీ పాణం పెటాట్ లి. లేకపోతే
నీవు 34 కిలోల వెండి ఇవావ్లి’ అనాన్డు.
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40 అయితే నీ సేవకుడ న నేను పనిమీద అటూ ఇటూ
తిరుగుతుంటే వాడు తపిప్ంచుకు పోయాడు.” అపుప్డు ఇశాయేలు
రాజు “నీకిదే శికష్. దానిన్ నువేవ్ నిరణ్యించుకునాన్వు” అనాన్డు.
41 ఆ పవక వెంటనే తన కళళ్మీదునన్ గుడడ్ తీసేశాడు. అతడు
పవకలోల్ ఒకడని రాజు గురించాడు. 42 పవక రాజుతో “యెహోవా
చెపేప్దేమిటంటే, నేను చంపేయమనన్ వాణిణ్ నీవు వెళిల్పోనిచాచ్వు.
కాబటిట్ వాడి పాణానికి బదులు నీ పాణం ఇవావ్లి. అతని
పజలకు బదులు నీ పజలు నిరూమ్లమవుతారు” అనాన్డు.
43 ఇశాయేలు రాజు విచారంతో, కోపంగా సమరయలోని తన
భవనానికి వెళిళ్పోయాడు.

21
నాబోతు దాకష్తోట

1 యెజెయేలులో సమరయ రాజు అహాబు భవనానిన్ ఆనుకుని
యెజెయేలు వాడు నాబోతుకు ఒక దాకష్తోట ఉంది. 2 అహాబు
నాబోతును పిలిపించి “నీ దాకష్తోట నా భవనానిన్ ఆనుకుని ఉంది.
కాబటిట్ అది నాకివువ్. దానిలో కూరగాయలు పండించుకుంటాను.
దానికి బదులు దాని కంటే మంచి దాకష్తోట నీకిసాత్ ను. లేకపోతే దాని
ఖరీ నా ఇసాత్ ను” అనాన్డు. 3అందుకు నాబోతు “నా పితారిజ్తానిన్
నీకివవ్డానికినాకెంతమాతం కుదరదు”అనాన్డు. 4నాపితారిజ్తానిన్
నీకివవ్నని యెజెయేలు వా న నాబోతు తనతో చెపిప్నందువలల్
అహాబు విచారంగా కోపంతో తన భవనానికి వెళిల్పోయాడు. మంచం
మీద పడుకుని ఎవరితో మాటాల్ డకుండా భోజనం చేయకుండా
ఉనాన్డు.

5 అపుప్డు అతని భారయ్ యెజెబెలు వచిచ్ “నీవు విచారంగా
భోజనం చేయకుండా ఉనాన్వేంటి?” అని అడిగింది. 6 అతడు
ఆమెతో ఇలా అనాన్డు. “నీ దాకష్తోటను నాకు అముమ్. లేకపోతే
దానికి బదులు మరొక దాకష్తోట నీకిసాత్ నని యెజెయేలు వా న
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నాబోతును అడిగాను. అతడు నా దాకష్తోట నీకివవ్ను అనాన్డు.”
7 అందుకు యెజెబెలు “నీవు ఇశాయేలు రాజాయ్నిన్ పరిపాలన
చేయడం లేదా? లేచి భోజనం చెయియ్. మనసుస్లో సంతోషంగా
ఉండు. నేనే యెజెయేలు వా న నాబోతు దాకష్తోట నీకిపిప్సాత్ ను”
అంది.

8 ఆమె అహాబు పేర ఉతత్రాలు రాయించి అతని ముదతో
ముదించి,ఆఉతత్రాలనునాబోతునివసిసుత్ నన్ పటట్ణపెదద్లకూఇంకా
ముఖయ్ న వారికీ పంపింది. 9 ఆ ఉతత్రాలోల్ ఇలా రాయించింది.
“ఉపవాస దినం జరగాలని మీరు చాటింపు వేయించి నాబోతును
పజల ఎదుట నిలబెటట్ండి. 10 నీవు దేవుణిణ్ , రాజునూ దూషించావు,
అని అతని మీద సాకష్ ం చెపప్డానికి ఇదద్రు నిజాయితీ లేని
మనుషులను ఏరాప్టు చేయండి. తీరుప్ అయిన తరువాత అతనిన్
బయటికి తీసికెళిళ్ రాళల్తో కొటిట్ చంపేయండి.”

11అతని నగర పెదద్లూ పటట్ణంలో నివసించే ముఖయ్ న వారూ
యెజెబెలు తమకు పంపిన ఉతత్రాలోల్ ఉనన్టుట్ గా జరిగించారు.
12 ఉపవాస దినం చాటించి నాబోతును పజల ఎదుట నిలబెటాట్ రు.
13అపుప్డు ఇదద్రు నిజాయితీ లేని మనుషులు వచిచ్ అతని ఎదుట
కూరుచ్ని “నాబోతు దేవుణీణ్ రాజునూ దూషించాడు” అని పజల
ఎదుట నాబోతు మీద సాకష్ ం చెపాప్రు. వాళ ళ్ పటట్ణం బయటికి
అతనిన్ తీసికెళిల్ రాళల్తో కొటిట్ చంపేశారు.

14నాబోతు రాతి దెబబ్లతో చచిచ్పోయాడని వాళ ళ్ యెజెబెలుకు
కబురు పంపారు. 15 అది విని యెజెబెలు “నాబోతు బతికి లేడు,
చచిచ్పోయాడు. కాబటిట్ నీవు లేచి యెజెయేలు వా న నాబోతు
ఖరీదుకు నీకివవ్ననన్ అతని దాకష్తోటను సావ్ధీనం చేసుకో” అని
అహాబుతో చెపిప్ంది. 16నాబోతు చనిపోయాడని అహాబు విని లేచి
యెజెయేలు వా న నాబోతు దాకష్తోటను సావ్ధీన పరచుకోడానికి
వెళాళ్డు.

17 అపుప్డు యెహోవా తిషీబ్యు న ఏలీయాతో ఇలా చెపాప్డు,
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18 “నీవు లేచి సమరయలో ఉనన్ ఇశాయేలు రా న అహాబును
కలుసుకోడానికి బయలు దేరు. అతడు నాబోతు దాకష్తోటలో
ఉనాన్డు. అతడు దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోడానికి వెళాళ్డు. 19 నీవు
అతనితో ఇలా చెపుప్, యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే దీనిన్ సావ్ధీనం
చేసుకోవాలని నీవు నాబోతును చంపించావు గదా! యెహోవా
చెపేప్దేమిటంటే ఏ సథ్లం లో కుకక్లు నాబోతు రకానిన్ నాకాయో ఆ
సథ్లం లోనే కుకక్లు నీ రకానిన్ కూడానాకుతాయి.”

20 అది విని అహాబు ఏలీయాతో “నా పగవాడా, నేను నీకు
దొరికానా?” అనాన్డు. అందుకు ఏలీయాఇలాఅనాన్డు. “యెహోవా
దృషిట్కి కీడు చేయడానికి నినున్ నువేవ్ అముమ్కునాన్వు. కాబటిట్ నీవు
నాకు దొరికావు. 21 యెహోవా నీతో ఇలా చెబుతునాన్డు, నేను నీ
మీదికి కీడు రపిప్సాత్ ను. నీవంశంవారినినాశనంచేసాత్ ను. ఇశాయేలు
వారిలోబానిసగానీసవ్తంతుడు గానీఅహాబు పుఎవరూ లేకుండా
పురుషులందరినీ నిరూమ్లం చేసాత్ ను. 22 ఇశాయేలువారు పాపం
చేయడానికి నీవు కారకుడి నాకు కోపం పుటిట్ంచావు. కాబటిట్
నెబాతు కొడుకుయరొబాము కుటుంబానికీఅహీయాకొడుకు బయెషా
కుటుంబానికీ నేను చేసినటుల్ నీ కుటుంబానికీ చేసాత్ ను.

23 యెజెబెలు గురించి యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే యెజెయేలు
పాకారం దగగ్ర కుకక్లుయెజెబెలును పీకుక్తింటాయి. 24పటట్ణంలో
చనిపోయే అహాబు సంబంధులను కుకక్లు తింటాయి. పొలంలో
చనిపోయేవారిని రాబందులు తింటాయి” అనాన్డు. 25 తన
భారయ్ యెజెబెలు పేరేపణతో యెహోవా దృషిట్లో కీడు చేయడానికి
తనున్ తాను అముమ్కునన్ అహాబులాంటి వాడు ఎవవ్డూ లేడు.
26 ఇశాయేలీయుల దగగ్రనుంచియెహోవా వెళల్గొటిట్న అమోరీయులు
చేసినటుట్ ,అతడువిగహాలనుపెటుట్ కునిచాలానీచంగాపవరించాడు.

27 అహాబు ఆ మాటలు విని తన బటట్లు చించుకుని గోనెపటట్
కటుట్ కుని ఉపవాసముండి, గోనెపటట్ మీద పడుకుని చాలా
విచారించాడు. 28యెహోవాతిషీబ్వా న ఏలీయాతోఇలాచెపాప్డు.
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29 “అహాబు నా ఎదుట తనను తాను ఎంత తగిగ్ంచుకుంటునాన్డో
చూశావా? తననునా ఎదుట తగిగ్ంచుకుంటునాన్డు కాబటిట్ ,రాబోయే
ఆ కీడును అతని కాలంలో పంపించను. నేనతని కొడుకు రోజులోల్
అతని వంశం మీదికి కీడు రానిసాత్ ను.”

22
మీకా పవచనం
22:1-28; 2దిన 18:1-27

1సిరియాకూ ఇశాయేలుకూమధయ్మూడేళ ళ్యుదధ్ం జరగలేదు.
2 మూడో సంవతస్రం యూదారాజు యెహోషాపాతు బయలుదేరి
ఇశాయేలు రాజు దగగ్రికి వచాచ్డు. 3 ఇశాయేలు రాజు తన
సేవకులను పిలిపించి “రామోతిగ్లాదు మనదని మీకు తెలుసు.
అయితే మనం దానిన్ సిరియా రాజు చేతిలోనుంచి తీసుకోడానికి
పయతన్మేమీ చేయడం లేదు” అనాన్డు. 4 అతడు “యుదాధ్ నికి
నాతో పాటు నీవు రామోతిగ్లాదు వసాత్ వా?” అని యెహోషాపాతును
అడిగాడు. అందుకు యెహోషాపాతు “నువేవ్దంటే అదే. మావాళ ళ్
నీవాళేళ్. నా గురాలు నీ గురాలే” అని ఇశాయేలు రాజుతో అనాన్డు.

5యెహోషాపాతు “ముందు యెహోవా ఇషాట్ నిన్ తెలుసుకుందాం”
అనాన్డు. 6 ఇశాయేలు రాజు దాదాపు 400 మంది పవకలను
పిలిపించి “యుదాధ్ నికి రామోతిగ్లాదు మీదికి వెళాళ్లా, వదాద్ ?” అని
వారినడిగాడు. వాళ ళ్ “వెళళ్ండి, దానిన్ యెహోవా రా న మీ వశం
చేసాత్ డు” అనాన్రు. 7 అయితే యెహోషాపాతు “మనం సలహా
తీసుకోడానికి వీళ ళ్ తపప్, యెహోవా పవకలోల్ ఒకక్డు కూడా ఇకక్డ
లేడా?” అని అడిగాడు.

8 అందుకు ఇశాయేలు రాజు “ఇమాల్ కొడుకు మీకాయా అనే
ఒకడునాన్డు. అతని దావ్రా మనం యెహోవా దగగ్ర సలహా
తీసుకోవచుచ్ గాని అతడు ఎపుప్డూ నాకు మంచి జరుగుతుందని
పవచించకుండా కేవలం చెడు జరుగుతుందననే పవచిసాత్ డు.
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అందుకే అతడంటే నాకు దేవ్షం” అని యెహోషాపాతుతో అనాన్డు.
అయితే యెహోషాపాతు “రా న మీరు అలా అనొదుద్ ” అనాన్డు.
9 అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు ఒక అధికారిని పిలిచి “ఇమాల్ కొడుకు
మీకాయాను వెంటనే ఇకక్డికి తీసుకురండి” అని ఆదేశించాడు.
10 ఇశాయేలు రాజు అహాబు, యూదారాజు యెహోషాపాతు
రాజవసాలు ధరించుకుని, సమరయ ముఖదావ్రం దగగ్రునన్
బహిరంగ సథ్లం లో తమ సింహాసనాల మీద కూరుచ్నాన్రు.
పవకలంతావారి ఎదుట పవచిసూత్ ఉనాన్రు.

11 కెనయనా కొడుకు సిదిక్యా ఇనుప కొముమ్లు చేయించుకుని
వచిచ్ “యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే వీటితో నీవు సిరియా వారిని
పొడిచి నిరూమ్లిసాత్ వు” అనాన్డు. 12 పవకలంతా అలాగే పవచిసూత్
“యెహోవారామోతిగ్లాదును రాజు ననీవశం చేసాత్ డు. కాబటిట్ నీవు
దాని మీదికి వెళిల్ గెలువు” అనాన్రు. 13మీకాయాను పిలవడానికి
వెళిళ్న వారాహరుడు అతనితో “పవకలంతా ఏకంగా రాజుతోమంచి
మాటలు పలుకుతునాన్రు కాబటిట్ నీవు కూడా వాళళ్లాగే మంచి
మాటలు చెపుప్” అనాన్డు.

14మీకాయా “యెహోవా జీవం తోడు, యెహోవా నాకు చెపిప్ందే
నేను చెబుతాను” అనాన్డు. 15అతడు రాజు దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డు
రాజు “మీకాయా, యుదధ్ం చేయడానికి మేము రామోతిగ్లాదు మీదికి
వెళాళ్లా వదాద్ ” అని అడిగాడు. మీకాయా “యెహోవా దానిన్
రాజు న నీ చేతికి అపప్గిసాత్ డు, కాబటిట్ దాని మీదికి వెళిల్ గెలువు”
అని జవాబిచాచ్డు. 16 అందుకు రాజు “నీతో పమాణం చేయించి
యెహోవా పేరును బటిట్ , సతయ్మే చెపాప్లని నేనెనిన్సారుల్ నీతో
చెపాప్లి?” అనాన్డు. 17మీకాయా “ఇశాయేలీయులంతా కాపరిలేని
గొరెలాల్ గా కొండల మీద చెదరి పోవడం నేను చూశాను. వారికి కాపరి
లేడు. అందరూ ఎవరింటికి వాళ ళ్ పశాంతంగా వెళిల్పోవచుచ్ అని
యెహోవాచెబుతునాన్డు” అనాన్డు.

18 అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు, యెహోషాపాతుతో “ఇతడు
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నా గురించి మంచి జరుగుతుందని పవచించకుండా కేవలం చెడే
జరుగుతుందని పవచిసాత్ డని నేను నీతో చెపప్లేదా” అనాన్డు.
19 అపుప్డు మీకాయా ఇలా అనాన్డు. “యెహోవా చెపేప్ మాట
ఇపుప్డువినండి,యెహోవాతనసింహాసనంమీదకూరుచ్నిఉండడం
నేను చూశాను. పరలోక సమూహమంతా ఆయన కుడి పు,
ఎడమ పు, నిలబడి ఉనాన్రు. 20 ‘అహాబు రామోతిగ్లాదు
మీదికి వెళిల్ అకక్డ ఓడిపోయేలా అతనిన్ ఎవడు పేరేపిసాత్ డు’ అని
యెహోవా అడిగాడు. ఒకడు ఒక రకంగా ఇంకొకడు ఇంకొక రకంగా
చెబుతునాన్రు.

21అపుప్డు ఒక ఆతమ్ ముందుకు వచిచ్యెహోవా ఎదుట నిలబడి
‘నేనతనిన్ పేరేపిసాత్ ను’ అనాన్డు. యెహోవా, ‘ఎలా’ అని అతనిన్
అడిగాడు. 22 అందుకతడు ‘నేను బయలుదేరి అతని పవకలందరి
నోటిలో అబదధ్మాడే ఆతమ్గా ఉంటాను’ అని చెపాప్డు. ఆయన,
‘నీవు అతనిన్ పేరేపిసాత్ వు, నీ పయతన్ం సఫలమవుతుంది. వెళిల్
అలా చెయియ్’ అనాన్డు. 23 చూడండి, నీకు చెడు జరుగుతుందని
యెహోవానిరణ్యించిఈనీ పవకలందరి నోటిలోఅబదధ్మాడేఆతమ్ను
ఉంచాడు.”

24 కెనయనా కొడుకు సిదిక్యా అతని దగగ్రికి వచిచ్ “నీతో
మాటాల్ డడానికి యెహోవా ఆతమ్ నా దగగ్ర నుంచి ఏ పు పోయాడు”
అని చెపిప్ మీకాయాను చెంప మీద కొటాట్ డు. 25 అందుకు
మీకాయా “దాకోక్డానికి నీవు లోపలి గదులోల్ కి చొరబడే రోజున
తెలుసుకుంటావు” అనాన్డు. 26 అపుప్డు ఇశాయేలు రాజు
“మీకాయాను పటుట్ కుని తీసికెళిల్ పటాట్ ణాధికారి ఆమోనుకూ, నా
కొడుకుయోవాషుకూ అపప్చెపప్ండి. 27వాళళ్తో ఇలా చెపప్ండి రాజు
ఇలా అంటునాన్డు. ఇతనిన్ చెరసాలలో ఉంచి మేము మంగా
తిరిగి వచేచ్ వరకూ అతనికి కేవలం కొదిద్గా రొటెట్ , కొంచెం మంచినీళల్
ఇవవ్ండి.”

28 అపుప్డు మీకాయా “నీవు మంగా తిరిగి వసేత్ యెహోవా
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నాదావ్రా మాటాల్ డలేదనన్టేట్ . ఓ పజలారా, ఈ విషయం వినండి”
అనాన్డు.

ఆహాబు ఓటమి,మరణం
22:29-36; 2దిన 18:28-34

29ఇశాయేలురాజు,యూదారాజుయెహోషాపాతు,రామోతిగ్లాదు
మీదికి వెళాళ్రు. 30 ఇశాయేలురాజు “నేను మారువేషం వేసుకుని
యుదాధ్ నికి వెళాత్ ను. ను తే నీ రాజ వసాలు ధరించుకో” అని
యెహోషాపాతుతో చెపిప్ మారువేషం వేసుకుని యుదాధ్ నికి వెళాళ్డు.
31 సిరియారాజు తన రథాల మీద అధికారు న ము రెండు
మందిని పిలిపించి “సాధారణ నికులతో గానీ పధాన నికులతో
గానీమీరుయుదధ్ం చేయొదుద్ . ఇశాయేలు రాజుతోమాతమేయుదధ్ం
చేయండి” అనాన్డు.

32 రథాధిపతులు యెహోషాపాతును చూసి “కచిచ్తంగా ఇతడే
ఇశాయేలు రాజు” అనుకుని అతనితో యుదధ్ం చేయడానికి
అతని మీదికొచాచ్రు. యెహోషాపాతు పెదద్గా కేకలు పెటాట్ డు.
33 రథాధిపతులు అతడు ఇశాయేలు రాజు కాడని తెలుసుకుని
అతనిన్ తరమడం మానేశారు. 34 అయితే ఒకడు తన విలుల్ తీసి
గురి చూడకుండానేబాణంవేసేత్ అది ఇశాయేలురాజు కవచంఅతుకు
మధయ్ తగిలింది. కాబటిట్ అతడు “నాకు పెదద్ గాయ ంది. రథం
తిపిప్ ఇకక్డనుంచి ననున్ అవతలకు తీసుకు పో”అని తనసారథితో
చెపాప్డు.

35 ఆరోజు యుదధ్ం తీవంగా జరుగుతుంటే, సిరియనులకు
ఎదురుగా, రాజు తన రథంలో ఉండిపోయాడు. సాయంకాలానికి
అతడు చనిపోయాడు. అతని గాయం నుంచి రకం కారి రథం
అడుగున నిలిచింది. 36 సాయంకాలం “అందరూ తమ తమ
పటట్ణాలకూ పాంతాలకూ వెళిల్పోవచుచ్” అని నయ్మంతా వార
పాకిపోయింది. 37ఆ విధంగా రాజు చనిపోయాడు. వాళ ళ్ అతనిన్
సమరయకు తీసుకు వచాచ్రు. అతణిణ్ సమరయలో పాతిపెటాట్ రు.
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38 వేశయ్లు సాన్నం చేసే ఒక కొలను దగగ్ర అతని రథానిన్ కడిగారు.
యెహోవాచెపిప్నటుట్ కుకక్లు వచిచ్ అతని రకానిన్ నాకాయి.

39 అహాబు గురించిన ఇతర విషయాలు, అతడు చేసినదంతా
అతడు కటిట్ంచిన దంతపు గృహానిన్ గురించి, అతడు కటిట్ంచిన
పటట్ణాలనిన్టి గురించి ఇశాయేలు రాజుల చరిత గంథంలో రాసి
ఉనాన్యి. 40 అహాబు చనిపోయి తన పూరీవ్కుల దగగ్రికి చేరాడు.
అతని కొడుకు అహజాయ్ అతని బదులు రాజయాయ్డు.

యూదారా నయెహోషాపాతు
22:41-50; 2దిన 20:31-21:1

41 ఆసా కొడుకు యెహోషాపాతు ఇశాయేలు రాజు అహాబు
పరిపాలన నాలుగో ఏట యూదాను పరిపాలించడం మొదలెటాట్ డు.
42 యెహోషాపాతు పరిపాలించడం మొదలెటిట్నపుప్డు అతడు
ము అయిదేళళ్ వాడు. యెరూషలేములో అతడు ఇర ఐదేళ ళ్
పాలించాడు. అతని తలిల్ పేరు అజూబా, ఆమె షిలీహ్ కూతురు.
43 అతడు తన తండి, ఆసా విధానానిన్ అనుసరించి, యెహోవా
దృషిట్కి సరిగా పవరించాడు. అయితే ఉనన్త పూజా సథ్లాలను
తీసేయలేదు. ఉనన్త సథ్లాలోల్ పజలింకా బలులు అరిప్సూత్ ధూపం
వేసూత్ వచాచ్రు.

44యెహోషాపాతు, ఇశాయేలు రాజుతో ఒపప్ందం చేసుకునాన్డు.
45 యెహోషాపాతును గురించిన ఇతర విషయాలు, అతడు
చూపించిన బల పభావాలు, యుదధ్ం చేసిన పదధ్తి యూదా రాజుల
చరితగంథంలోరాసిఉంది. 46తనతండిఆసారోజులోల్ నుంచిమిగిలి
ఉనన్ మగ వయ్భిచారులను అతడు దేశం నుంచి వెళల్గొటాట్ డు. 47 ఆ
కాలంలో ఎదోము దేశానికి రాజు లేడు. ఒక అధికారిపాలించేవాడు.

48 యెహోషాపాతు బంగారం తెపిప్ంచాలని ఓఫీరు దేశానికి
వెళళ్డానికి తరీష్షు ఓడలను కటిట్ంచాడు గానీ ఆ ఓడలు బయలుదేర
లేదు. అవిఎసోనెగ్బెరు దగగ్ర బదద్ పోయాయి. 49అపుప్డు అహాబు
కొడుకు అహజాయ్ “నా సేవకులను నీ సేవకులతో పాటు ఓడల మీద
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వెళళ్నివవ్ండి” అని యెహోషాపాతును అడిగాడు. యెహోషాపాతు
దానికి ఒపుప్కోలేదు. 50యెహోషాపాతు చనిపోగా తనపూరీవ్కు న
దావీదు పటట్ణంలో అతని పూరీవ్కుల దగగ్ర అతణిణ్ పాతిపెటాట్ రు.
అతని కొడుకు యెహోరాము అతని బదులు రాజయాయ్డు.

ఇశాయేలు రా న అహజాయ్
51 అహాబు కొడుకు అహజాయ్ యూదారాజు యెహోషాపాతు

పరిపాలన 17 వ సంవతస్రం సమరయలో ఇశాయేలును
పరిపాలించడం మొదలుపెటిట్ రెండేళ ళ్ ఇశాయేలును పాలించాడు.
52 అతడు యెహోవా దృషిట్లో చెడడ్గా పవరించేవాడు. తన
తలిదండులిదద్రి పవరననూ ఇశాయేలు పజలను తపుప్దారి
పటిట్ంచిన నెబాతు కొడుకు యరొబాము పవరననూ అనుసరించాడు.
53అతడుబయలుదేవుడికిమొకిక్,పూజిసూత్ తనతండిచేసిందంతా
చేసూత్ ఇశాయేలీయుల దేవుడుయెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచాడు.
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